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The Ten-Year Performance of Geographical 
Researches Journal 

[Adib Haj Bagheri M, et al; 2016] Developing pictographs ...; [Allahyari M, et al; 2015] Content analysis  ...; [Asgari 
B, et al; 2014] Analysis of sport management ...; [Azimzadeh SM, et al; 2017] Content analysis and ...; [Bashiri BS, 
Khorasani MA; 2017] Content analysis of ...; [Berdi Annamoradnejad R; 2016] Meta-analysis of the scientific ...; 
[Beheshti SS; 2015] Qualitative data analysis ...; [Beheshti SS, Rezayat GHH; 2019] Aprimer on qualitative  ...; 
[Ghahnaviyeh H, et al; 2011] Content and citation ...; [Franceschini F, Maisano D; 2011] Criticism on the ...; 
[Ghaedi MR, Golshani AR; 2016] Content analysis method ...; [Harwood T, Garry T; 2003] An overview of 
content ...; [Habibolahian M; 2011] Quarter-century of geography ...; [Hafeznia MR; 2008] An introduction to the 
...; [Iman MT, Noshadi R; 2011] Qualitative content ...; [Jalali A; 1996] The ten years function ...; [Krippendorff K 
; 2012] Content analysis ...; [Mehrshahi D; 2003] An analytical survey ...; [Mohammadi M, et al; 2015] A GIS-
based ...; [Momeni Rad A; 2013] Qualitative content ...; [Mirtaghian Roudsari SM, Khorasani MA; 2019] 
Pathology of tourism ...; [Neuendorf KA; 2016] The content analysis ...; [Tabrizi M; 2014] Qualitative content ... 
[Association of amar online Resources; 2021] The geographical research ... [Zangiabadi A, Soltani L; 2009] 
Patial analysis of the ...

Aims The mission of scientific journals is to publish scientific articles and disseminate information and 
the results of research about current developments in a scientific field. Today, the quantity and quality 
of scientific articles and journals published in a country are considered indicators of development and 
scientific credibility at the international level. One of the development main factors in any country is the 
amount of production and impact of scientific publications in that country. The Geographical Researches 
journal is one of the most credible journals of geography that has an important role in the expansion of 
this science. Therefore, the function of this journal and its strengths and weaknesses are the effective 
step in its development and progress. The purpose of this study was to review the articles published 
in the Geographical Research Journal in terms of thematic orientation, duration from reviewing to 
publishing, number of authors, and analysis of quantitative and qualitative content of articles.
Methodology All articles were reviewed from 2010 to 2020. The research community contained 500 
articles. Data were analyzed quantitatively using SPSS 22, Excel, and ArcGIS software and qualitatively 
by MAXQDA software.
Findings Findings of the research include two parts: a quantitative and descriptive review of the 
submitted articles and classification of them in the first step and then qualitative studies and content 
analysis of the articles’ keywords in different fields and sections.
Conclusion The results indicate a reduction in the time of acceptance to the publication of articles and 
a high share of provinces such as Isfahan, Tehran, and Khorasan Razavi in submitting articles to this 
quarterly, other results were presented along with statistical analysis.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Zangiabadi A.*1 PhD, 
Rezaiee Adryani S.1 MA

 

*Correspondence
Address: Department of Geography 
and Urban Planning, University of 
Isfahan, Azadi Square, Isfahan, Iran.
Postal Code: 8174673441
Phone: +98 (31) 37933084
Fax: +98 (31) 37933084
a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir

1Department of Geography and Ur-
ban Planning, Faculty of Geograph-
ic Sciences & Planning, University 
of Isfahan, Isfahan, Iran

Article History
Received: January 29, 2022    
Accepted: May 16, 2022                   
ePublished: July 2, 2022

How to cite this article
Zangiabadi A, Rezaiee Adryani S. 
The Ten-Year Performance of Geog-
raphical Researches Journal. Geog-
raphical Researches. 2022;37(3): 
449-458.

Keywords  Geographical Researches Journal, Research Articles, Content Analysis

ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2022;37(2):163-170. DOI: 10.29252/geores.37.2.165

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows

[Anonymous; n.d.] 141.ir; [Bayat A, et al; 2017] Assessment and evaluation of the ...; [Davoudi S; 2008] 
Conceptions of the city-region ...; [Dickinson RE; 1964] City and region: a geographical ...; [Erdem MS; 
2019] The new regionalism approach at regional ...; [Geddes P, et al; 2021] Cities in ...; [Hahs AK, 
McDonnell MJ; 2005] Selecting independent measures to quantify Melbourne’s urban–rural ...; 
[Mohajerani A A; 2010] Disharmony in the spatial distribution of the population ...; [Parr JB; 2007] 
Spatial definitions of the city: four ...; [Reznikova N, et al; 2018] The policy of economic nationalism: 
from origins ...; [Sarafi M, Nejati Alaf N; 2014] New regionalism approach for improving ...; [Sasanpour 
F, Zare M; 2019] An analysis of the status of development in the ...; [Sezgin E, et al; 2017] The mystery 
of membrane organization ...; [Sharifzadegan MH, Fathi Farzaneh A; 2016] Iran’s regional 
competitiveness spatial ...; [Sharifzadegan MH, Nedayi Tusi S; 2012] The sociology of ...; [Soderbaum F 
; 2015] Early, old, new and comparative regionalism ...; [Taghvaei M, Saberi H; 2010] An analysis of 
Iran urban systems ...; [Turok I; 2009] Limits to the mega-city region ...; [Ziari K, et al; 2009] 
Investigation of populative and residentive ...

Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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  نامه تحقیقات جغرافیایی ساله فصل عملکرد ده 
 

  PhDآبادی* علی زنگی 

برنامه و  جغرافیا  برنامهگروه  و  جغرافیایی  علوم  دانشکده  شهری،  دانشگاه  ریزی  ریزی، 
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  چکیده 

های علمی و کمک به گسترش و اشاعه  رسالت مجالت علمی، چاپ مقاله  اهداف:

های موجود در یک حوزه علمی است.  ها درباره پیشرفتاطالعات و نتایج پژوهش

عنوان  مقاالت و مجالت علمی منتشر شده در یک کشور بهامروزه، کمیت و کیفیت  

المللی  یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بینهای توسعهیکی از شاخص

آید. یکی از عوامل اصلی پیشرفت هر کشور، میزان تولید و تاثیر  به حساب می

از مجالت  انتشارات علمی آن کشور است، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی یکی 

  ایی در ترویج این دانش دارد، بهمعتبر در حوزه دانش جغرافیاست که سهم عمده

نامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن  همین منظور، بررسی عملکرد این فصل

هدف پژوهش حاضر    تواند گام موثری در توسعه و پیشرفت روزافزون آن باشد. می

قیقات جغرافیایی از نظر  نامه علمی پژوهشی تحبررسی مقاالت چاپ شده در فصل

گرایش موضوعی، مدت زمان رسیدگی تا چاپ مقاالت، تعداد نویسندگان و تحلیل  

  کمی و کیفی مقاالت است، 

تا سال    ۱۳۸۹از سال    تحقيقات جغرافيايی  نامهتمامی مقاالت فصلشناسی:  روش 

ها از  داده.  شتمقاله را در بردا  ۵۰۰مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش    ۱۳۹۹

مورد بررسی کّمی و با استفاده    ArcGISو    SPSS 22  ،Excelافزارهای  طریق نرم

  گرفت.  رکیفی قرا مورد تحلیل MAXQDAافزار از نرم

های پژوهش شامل دو بخش بررسی کمی و توصیفی مقاالت ارسال  یافتهها:  یافته 

ام شد و تحلیل  ها در درجه اول و سپس مطالعات کیفی انجبندی آن شده و طبقه

  .  بودهای مختلف  ها و بخشهای مقاالت در رشته محتوا بر روی کلیدواژه

نتایج حاکی از کاهش مدت زمان چاپ مقاالت پس از اخذ پذیرش  گیری:  نتیجه 

هایی نظیر اصفهان، تهران و خراسان رضوی در ارسال مقاله به  و سهم باالی استان

  های آماری ارایه شده است. سایر نتایج به همراه تحلیل .نامه استاین فصل

  نامه تحقیقات جغرافیایی، مقاالت پژوهشی، تحلیل محتوافصل کلیدواژگان: 
  

  ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ دريافت: ريختا

  ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ پذيرش: ريختا
  a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir مسئول: نويسنده*
  

  قدمه م 

انتقال دانش در سطح علمی تحقیق  های  ترین قالبنشریات از اصلی

المللی کانون توجه را از آن خود  آیند و در مجامع بینبه حساب می

بهکرده یافته  اند؛  و  اکتشافات  اختراعات،  که  را طوری  نوین  های 

های خاص اطالعاتی، که تا حد  توان در چهارچوب همین محملمی

.  [Mohammadi et al., 2015]اند، پیدا کرد  امکان تخصصی شده

های خود را سریع و به امروزه پژوهشگران برای اینکه نتایج پژوهش

صورت روزآمد در اختیار دیگران قرار دهند، آنها را به صورت مقاله در 

نشریات    [Ghahnaviyeh et al., 2011]کنند  نشریات چاپ می

پژوهشی به دلیل قابلیت چاپی بودن و سهولت استفاده برای   -علمی

. یقینا وجود  [Asgari et al., 2014]میت زیادی دارند  دیگران اه

صورت  بانک به  را  خود  مقاالت  که  مجالتی  مانند  اطالعاتی  های 

تواند نقش  دهند، میآنالین و رایگان در دسترس مخاطبان قرار می 

کند   ایفا  ارتقا  و  پیشرفت  در   ,Bashiri & Khorasani]مهمی 

رایندهای مهم تبادل دانش . بنابراین، مجالت علمی یکی از ف[2017

. از این رو، بررسی  [Azimzadeh et al., 2017]روند  شمار میبه

عملکرد آنها امری ضروری است، زیرا با بررسی تولیدات علمی در هر  

می سیاستحوزه  انجام  در  برنامهتوان  پژوهشی  های  ریزیهای 

داد، پیشرفت انجام  ارزیابی و کنترل نموراهبردی  را  د،  های حاصل 

 ,.Ghahnaviyeh et al]های پژوهشی را ارتقا داد  کیفیت فعالیت

منتهی شد    [2011  ,.Allahyari et al]و به پربارتر شدن علوم 

2015] .  

های پژوهشی ها و سازمانها، گروهارزیابی محصوالت علمی دانشگاه

موضوع جدیدی نیست و با پیشرفت دانش و تولید روزافزون علم و  

د رقابت  موضوعافزایش  از  یکی  به  تبدیل  زمینه،  این  های ر 

 & Franceschini]برانگیز و ضرورتی انکارناپذیر شده است چالش

Maisano, 2011]کتاب مطالعات  زیرا  مقاالت  ،  درباره  سنجی 

و   مفید  نتایج  دربردارنده  و  ارزنده  همواره  علمی  نشریات 

ای در خصوص وضعیت فعلی تحقیقات، کم و کیف  دهندهآگاهی

گشایی برای  االت و میزان ارزش و اعتبار نشریات و همچنین راه مق

  . [Mohammadi et al., 2015]تحقیقات آتی است 

های علمی در عرصه علم و دانش، با توجه به نقش و اهمیت مجله 

الزم است که مورد ارزیابی دقیق علمی قرار گیرند و برای این منظور  

کرد  می استفاده  استنادی  و  محتوایی  تحلیل  روش  از  توان 

[Ghahnaviyeh et al., 2011]    تبدیل فرآیند  محتوا،  تحلیل 

کمیت کیفیت به  کیفیت ها  به  کمّیت  همین  تبدیل  سپس  و  ها 

های تلفیقی، بررسی  است. این روش، بیشتر در روندپژوهی، پژوهش

های  ها با ویژگیمه ها و نیز بررسی میزان انطباق برناتصویر واقعیت

 Ghaedi & Golshani]شود  ساختاری و محتوایی بکار برده می

به  [2016, آن  از  بهو  به  عنوان یک روش تحقیق  منظور دستیابی 

های متنی با هدف بازنمایی  های تکرارپذیر و معتبر از دادهاستنباط 

شود که دانش و بینش جدیدی را فراهم آورده و  حقایق استفاده می

  . [Krippendorff, 2012]نمای عملی برای اقدام است راه

از   کمی  محتوای  تحلیل  رایج  و  اولیه  تعاریف  از    برلسون یکی 

(Berleson)  او در تحلیل محتوا، ویژگی اعتقاد  های است که به 

ظاهری یک پیام (متن، کلمه و غیره) را به شکل عینی (مستقل از 

نظام و  محقق)  قواعبرداشت شخصی  (برطبق  کمی  مند  و  معین  د 

  (Kerlinger)  کرلینجرکنند،  های آماری) توصیف میبراساس شاخه

گیری متغیرها و مند، عینی و کّمی برای اندازهنیز آن را  شیوه نظام

آن تحلیل  و  است  تجزیه  کرده  معرفی   ,Iman & Noshadi]ها 

2011] .  

کند «تحلیل محتوا  در کتاب «تحلیل محتوا» بیان می  لورنس باردن

به  در کّمی  و  اصولی  عینی،  پژوهش  فن  و  حقیقت  تفسیر  منظور 

تحلیل محتواست و تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قرار  

پاراگراف جمالت،  (کلمات،  متن  یک  اجزای  آن دادن  مانند  و  ها 

می انتخاب  که  پیش  برحسب واحدهایی  از  که  مقوالتی  در  شوند) 

شده کت  کریپندورف اند».  تعیین  در  «مبانی  نیز  عنوان  با  خود  اب 
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شناسی تحلیل محتوا»، چهارچوبی را برای این روش شامل سه  روش

روش و  تحلیلی  تجویزی،  میکارکرد  ارایه  کند  شناختی 

[Krippendorff, 2012] .  

«تحلیل    (Glaser and Strauss)  اشتروسو    گلیزر  واژه  ابداع 

نسبت    ۱۹۳۱در سال    (Linda Smith)  لیندا اسمیتمحتوا» را به  

آن   ۱۹۶۱از سال  وبستر نامه زبان انگلیسی دهند، با این حال واژهمی

را وارد واژگان خود کرده است. اما ریشه تاریخی آن به آغاز کاربرد  

 Adib Haj Bagheri]گردد  آگاهانه انسان از نمادها و زبان برمی

et al., 2016]    اولین روش  بهاین  تحلیل  بار  برای  روشی  عنوان 

های سیاسی قرن  ها، مجالت، تبلیغات و سخنرانیسرودها، روزنامه

  . [Harwood & Garry, 2003]به کار رفت  ۱۹

، از تحلیل محتوا در امر تحلیل مطبوعات  ۵۰در ایران، تقریبا از دهه 

های تحصیلی و نامههای بعد، در قالب پایاناستفاده شد و در سال

تعداد آنها افزایش یافت. در زمینه تحلیل های تحقیقاتی،  نیز پروژه

پژوهش تاکنون  پژوهشی،  علمی  مجالت  مقاالت  های محتوای 

مختلفی صورت پذیرفته و بسیاری از مجالت برای بررسی وضعیت 

زده اقدامی  چنین  به  دست   ,Bashiri & Khorasani]اند  خود 

  ساز و کّمی پیام است که. زیرا تحلیل محتوا، تحلیل خالصه[2017

، این روش در  [Neuendorf, 2016]مبتنی بر روش علمی است  

ترین شکل، به بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از متن  ساده

پردازد؛ مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم، سامان  مورد مطالعه می

. تحلیل محتوا، به دو شیوه عمده کّمی  [Tabrizi, 2014]یابند  می

  . [Momeni rad, 2013]پذیرد و کیفی صورت می

پژوهشی است   نامه تحقیقات جغرافیایی، یکی از مجالت علمیفصل

های اخیر روندی رو به رشد و سهم قابل توجهی در تولید  که در سال

و بررسی   مطالعه  رو،  از همین  داده است.  اختصاص  به خود  علم 

تواند در شناسایی و مرتفع نمودن کمبودها و  عملکرد این مجله می

ها موثر باشد. تحلیل مقاالت منتشر شده در این نشریه این  ستیکا

کند که چه نظامی بر جریان مبادله اطالعات حاکم  مهم را آشکار می

ها  ریزی راهبردی در انجام پژوهش توان برنامهاست. عالوه بر آن، می

 & Mirtaghian Roudsari]های پژوهشی اتخاذ نمود  و سیاست

Khorasani, 2019]تح فصل.  محتوای  تحقیقات لیل  نامه 

نامه قدمت  جغرافیایی از دو نظر اهمیت دارد: نخست اینکه این فصل

باالیی دارد و بررسی عملکرد آن امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف  

شود؛ دوم اینکه  را فراهم ساخته و توسعه متعالی آن را موجب می 

جله  های مشابهی در خصوص این م پیش از مطالعه حاضر پژوهش

  انجام شده که مقاله حاضر تکمیل کننده آنها خواهد بود. 

نامه در  از این رو، هدف مطالعه حاضر شامل بررسی نقش این فصل

تولید علم در رشته جغرافیا، بررسی وضعیت مقاالت، نویسندگان و  

مقاالت و همچنین بررسی  نمود تخصص های مختلف جغرافیا در 

بررس  مورد  محدوده  مشارکت،  در  میزان  منتشر شده   مقاالت  ی در 

و تجزیه  و  مطالعات  انجام  همچنین  و  کّمی  مطالعات    بخش 

با بهرهتحلیل مقاالت  بر روی محتوای  گیری از فنون و های کیفی 

  های تحلیل محتوا است. تکنیک

  های پژوهش عبارتند از:بندی پرسشبنابراین، در یک جمع

الت به چه صورت  های مربوط به مقاالت: گرایش علمی مقاپرسش  -

تعداد   منابع،  تعداد  نظر  از  مقاالت  کیفی  و  کّمی  وضعیت  است؟ 

صفحه، تعداد نقشه و نمودار به چه صورتی است؟ محدوده مطالعاتی  

های گیرد؟ و استانهای کشور را در برمیمقاالت بیشتر کدام استان

  فعال در زمینه ارسال مقاالت کدام هستند؟

دگان: تعداد نویسندگان چند نفر است؟  های مربوط به نویسنپرسش  -

ارسال تحصیلی  و  رشته  سازمانی  وابستگی  چیست؟  کنندگان 

 دانشگاهی نویسندگان به چه صورتی است؟ 
های مربوط به مجله: روند پذیرش مقاالت تا چاپ آنها از  پرسش  -

  های مختلف به چه صورتی است؟نظر مدت زمان سپری شده در سال

جغر فصل تحقیقات  بازهنامه  در  مطالعه  این  از  پیش  های افیایی 

زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که در زیر به آن اشاره 

  شده است:

ای با عنوان «کارنامه ده سال تالش و تکاپو در گذار  در مقاله جمالی

نشیب و  فراز  فصلاز  بررسی   به  سال  ها»  از    ۱۳۷۵تا    ۱۳۶۵نامه 

شود و در پایان  شماره را شامل می  ۳۹مجموع  پرداخته است، که در  

فصل زمان  این  گذشت  با  که  است  رسیده  نتیجه  این  از  به  نامه 

 . [Jalali, 1996]چهارچوب محکمی برخوردار شده است
ساختار   مهرشاهی پیشرفت  تحلیلی  «بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در 

فصل جغرافیایی  مقاالت  (نگارش  جغرافیایی  تحقیقات  -۱۳۸۱نامه 

نگارش مقاله۱۳۶۵ و )» به بررسی ساختار  های پنج شماره نخست 

شماره   نتیجه  فصل  ۶۴تا    ۵۸پنج  نهایت،  در  است.  پرداخته  نامه 

نظر   از  نخست  شماره  پنج  در  که  است  آن  از  حاکی  شده  حاصل 

ساختاری و ارایه روش مشخص علمی و رعایت چهارچوب مقاالت 

مان در پنج شماره  شود که با گذشت ز هایی دیده میعلمی، کاستی

، مقاالت از نظم و انسجام نوشتاری و طرز ارایه به مراتب ۶۴تا    ۵۸

 . [Mehrshahi, 2003]اند تری برخوردار شدهعلمی
نامه  در پژوهشی با عنوان «تحلیل فضایی فصل  سلطانیو    آبادیزنگی

نامه از شماره  تحقیقات جغرافیایی (از تولد تا کنون)» به بررسی فصل

گرایش  ۹۵تا    ۱ نظر تحلیل توزیع مکانی، زمانی و  های مختلف از 

اند و به این پرداخته  ۱۳۸۸تا    ۱۳۶۵های  جغرافیایی مقاالت طی سال

های اند که در مقاالت تعادل چندانی در میان گرایشنتیجه رسیده

شود و توزیع جغرافیایی متعادلی نسبت  مختلف جغرافیا دیده نمی

 & Zangiabadi]در کشور وجود ندارد های علمبه پیروی از کانون

Soltani, 2009] . 
در پژوهشی با عنوان «ربع قرن جغرافیای ایران در آینه    اللهیانحبیب

شده  فصل چاپ  مقاالت  بررسی  به  جغرافیایی»  تحقیقات  نامه 

پرداخته   ۱۳۹۰تا    ۱۳۶۵های  نامه طی سالفصل  ۱۰۰تا    ۱های  درشماره

یانگین مقاالت چاپ شده در یک  است. نتایج نشان داده است که م 

و   بوده  تالیفی  مقاالت  غالب  و  است  داشته  نزولی  روندی  شماره 

) انسانی  جغرافیای  حوزه  در  مقالت  است.  ٪۴۸٫۹بیشترین  بوده   (

های اخیر درصد مقاالت با نویسندگان بیش از دو  همچنین، در دوره

 . [Habibolahian, 2011]نفر رو به افزایش بوده است
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  - های علمی ایی با عنوان «فراتحلیل مقالهدر مطالعه  مرادنژادبردی آنا  

  ۱۳۹۲تا    ۱۳۸۸های جغرافیایی ایران در بازه زمانی  پژوهشی در مجله

«تحقیقات  (نشریه توسعه»،  و  «جغرافیا  شده:  مطالعه  های 

جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی»)»، با انتخاب سه مجله جغرافیا 

عنوان نمونه  و فضای جغرافیایی به  و توسعه، تحقیقات جغرافیایی

کارگیری روش فراتحلیل مقاله پرداخته است و با به  ۵۹۶به بررسی  

ها، موجب چاپ نتایج زیر حاصل شده است: کوشش مسئوالن نشریه

ها بوده است. رویکرد غالب در  مداوم و روند صعودی در تعداد مقاله 

پایه  مقاله مطالعات  و  پوزیتیویستی  رویکردی  بسیار  ها،  نظری  و 

ها در هر سه نشریه در حوزه اندک بوده است. موضوع بیشترین مقاله

شناسی بوده و روش مطالعات هم بیشتر از نوع اسنادی بوده  اقلیم

عدالتی فضایی در تحقیقات جغرافیای کشور  است. ناهمگونی و بی

دربردارنده   مطالعات،  از  درصد  ده  تنها  و  بوده  محسوس  بسیار 

های موجود را  ها آزمون نظریهبوده است. همه مقاله  مطالعات ملی

شاخص،    ۱۰در بردارد و نظریه جدیدی ارایه نشده است. سه مجله در 

نکات مشترک زیادی داشتند و به همین دلیل، نتایج حاصل از این  

است  شده  داده  تعمیم  کشور  جغرافیایی  مجالت  سایر  به  تحقیق 

[Berdi Annamoradnejad, 2016].    

  

  شناسی روش 

این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. روش بکار گرفته 

برای  پژوهشی  فنی  محتوا  تحلیل  است.  محتوا»  «تحلیل  آن  در 

نظام عینی،  میتوصیف  مقاالت  محتوای  باشد، جامعه  دار و کمی 

نامه تحقیقات جغرافیایی پژوهش شامل مقاالت چاپ شده در فصل

  عدد است.   ۵۰۰باشد، که مشتمل بر  می  ۱۳۹۹تا    ۱۳۸۹های  طی سال

گردآوری داده سال ها چک لیستی حاوی بخشابزار  های موضوع، 

ارسال مقاله، مدت زمان سپری شده جهت اخذ پذیرش، مدت زمان  

سپری شده از زمان اخذ پذیرش تا چاپ، تعداد نویسندگان، تکنیک  

ها، تعداد  افزار به کار رفته جهت تهیه اطالعات و پردازش دادهو نرم

محدوده   مکانی  توزیع  و بررسی  در مقاالت  نقشه موجود  نمودار و 

مطالعاتی مقاالت و محل ارسال مقاله است. با توجه به بررسی کل 

  مقاالت، روش سرشماری مورد استفاده قرار گرفته است.

آوری اطالعات و تکمیل چک لیست، مقاالت ارسالی مورد  برای جمع

قرار   بازبینی  و  دادهمطالعه  و  تشکیل  گرفت  نیاز جهت  مورد  های 

ها با استفاده  تحلیل دادهو  پایگاه داده استخراج شد. درنهایت، تجزیه  

، تحلیل فضایی  EXCELو    SPSS 26افزار  از آمار توصیفی در نرم

نرم در  روی   ArcGISافزار  اطالعات  بر  کّمی  محتوای  تحلیل  و 

رشته مقاالت  در  کاررفته  به  نرم  هایکلیدواژهای  در  افزار مختلف 

MAXQDA .انجام پذیرفت  
 

  ها یافته 
رسالت عمده مجالت علمی گسترش و اشاعه علوم و دستاوردهای 

فصل است.  سال  آن  از  جغرافیایی  تحقیقات  علمی    به  ۱۳۶۵نامه 

پژوهشی جغرافیایی و خصوصی کشور آغاز  -عنوان اولین مجله علمی

به کار کرده و توانسته است بیش از هزار مقاله از دستاوردهای علمی 

و ارزشمند محققان و متخصصان را منتشر نماید و مراحل پیشرفت 

این در   متعارف خارجی بپیماید.  ردیف مجالت  در  را تا قرارگرفتن 

گونه پشتیبانی یا امکانات مالی دولتی  هیچحالی است که مجله از  

تولید و ترویج علوم مرتبط    نامه با هدفبرخوردار نیست. این فصل

های نزدیک به آن  های مختلف جغرافیا و رشتهها و گرایشبا رشته

به متخصصان و    بین  و تحقیقاتی  علمی  های یافته  منظور تبادلو 

کشور با هدف گسترش فلسفه    و پژوهشی داخل و خارج   مراکز علمی

و اندیشه علوم جغرافیایی و مباحث فلسفی و ایدئولوژیک مربوط به  

های تحقیق  توسعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، گسترش روش

توسعه (بنیادی،  کاربردی)، کمکعلمی    و حل  یابیمساله  به  ای و 

فنی  علمی  مسائل ارتباط   و  تنگناهای   در  ،  نگیفره  توسعه  با 

منظور رفع نیازهای  های نو به کشور، ارایه ایده  و اقتصادی   اجتماعی

اطالع علوم جغرافیا،  زمینه  در  کشور  تحقیقاتی  و  در  علمی  رسانی 

تخصصی علوم جغرافیا و معرفی، نکوداشت و  -های پژوهشیزمینه

حوزه   برتر  دانشجویان  و  نخبگان  علمی،  پیشکسوتان  بزرگداشت 

رشته در  گرایش هجغرافیا  و  جمله  ا  از  جغرافیا  مختلف  های 

جغرافیای  برنامه سیاسی،  جغرافیای  روستایی،  و  شهری  ریزی 

و انواع مقاالت   اقتصادی و غیره تاسیس شده  طبیعی، جغرافیای 

و   توصیفی  کیفی،  پژوهشی  نظری،  پژوهشی  اصیل،  پژوهشی 

می به چاپ  را  به سردبیر  نامه  مروری تحلیلی و  رساند نظرسنجی، 

(http://georesearch.ir/) .  

نامه تحقیقات جغرافیایی شامل صاحب  اعضای هیات تحریریه فصل

امتیاز و مدیر مسئول، پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی، استاد  

وثوقی،   فاطمه  دکتر  آن،  سردبیر  و  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه 

  دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی مشهد است.

نامه منتشر شده، اما  به صورت فصل  ۴۸تا    ۱نامه، از شماره  این فصل

تغییر یافته است؛ به طوری    ۶۶و    ۶۵تا    ۵۰و    ۴۹این روند از شماره  

 ۶۷نامه منتشر شده و از شماره  که مجله گاهی به صورت دو فصل

فصل  ۱۰۰تا   صورت  به  است مجددا  رسیده  چاپ  به  نامه 

[Habibolahian, 2011]ه . در پژوهش حاضر، مقاالت انتشار یافت

  مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۳۹تا شماره   ۹۸از شماره 

ها از نظر هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم  کلیه پژوهش

فصل[Hafeznia, 2008]شوند  می این  مقاالت  بررسی  در  نامه،  . 

  مقاله  ۴۵۴بندی فوق مالک عمل قرار گرفت و براین اساس  دسته

در دسته بنیادی قرار گرفت،    )٪۱۰(   مقاله  ۴۶در دسته کاربردی و    )۹۰٪(

فصل رویکرد  مساله  این  مشخص  که  را  آن  فعالیت  زمینه  و  نامه 

سازد. کاربردی بودن نوع پژوهش به معنی این است که دیدگاه  می

حل   و  مقطعی  رویکرد  آزمایی،  نظریه  راهبرد  کاربست  پژوهشگران 

است، بوده  حاضر  حال  در  و   مساله  پیشایندها  به  اینکه  بدون 

های پیشنهادی آن توجهی داشته باشند  حلپسایندهای مساله و راه

[Mirtaghian Roudsari & Khorasani, 2019]  بیشتر  .

های تحصیالت تکمیلی  دانان و دانشجویان دورهتحقیقات جغرافی

در   گرفتارشدن  است.  شده  انجام  آماری  و  کّمی  جغرافیای  درباره 
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پ امروزه  موضوعات  که  است  مشکلی  کّمی  جغرافیای  یچیده 

ایران با آن روبه  رو است. پارادایم جغرافیای کّمی گرچه  جغرافیای 

هایی از تاریخ معاصر اهمیت بسیاری در تحقیقات داشته و  در دوره

در کانون توجه    ۱۹۷۰و اوایل دهه    ۱۹۶۰ویژه در اروپا از اواخر دهه  به

شده در مجالت  به موضوعات چاپ  دانان بوده است. نگاهیجغرافی

می نشان  حاضر،  زمان  در  غرب  دنیای  علمی  از معتبر  آنها  دهد 

ای و تفکر درباره  اند و جغرافیای نظریه جغرافیای کّمی فاصله گرفته 

را   جامعه  مسایل  داشتهعمق  نظر   Berdi]اند  در 

Annamoradnejad, 2016]  .  

ی جغرافیای  مقاالت در سه شاخهبندی کلی  در گام بعدی، به طبقه

انسانی، جغرافیای طبیعی و سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش 

انسانی جغرافیای  به  سهم  بیشترین  است.  شده  پرداخته  دور    از 

سیستم    )۵۳٪( و  دور  از  سنجش  به  میزان  کمترین  و  دارد  تعلق 

  . )۱(جدول  اختصاص یافته است )٪۱( اطالعات جغرافیایی

  
اساس موضوع    نامه تحقیقات جغرافیایی بر بندی مقاالت فصلیمتقس)  ۱جدول  

 ۱۳۸۹-۱۳۹۹های طی سال

  

علمی محققانی که اقدام به چاپ مقاله    رشته و گرایش پراکندگی  

  ارایه شده است.  ۱در نمودار اند کرده

  

 
گرایش  )١نمودار   فصلنمودار  مقاالت  نویسندگان  علمی  تحقیقات  های  نامه 

  ١٣٨٩- ١٣٩٩های جغرافیایی طی سال

  

های علمی مرتبط با علوم  شکل فوق حاکی از پراکندگی مناسب رشته

و   است  رشتهجغرافیایی  به  مربوط  جغرافیای  بیشترین سهم  های 

شناسی و کمترین درصد به رشته کشاورزی و هوا و اقلیم  شهری، آب

های رشته جغرافیا  اختصاص دارد، البته در صورتی که کلیه گرایش

را شامل جغرافیا شهری، روستایی، طبیعی و سیاسی با هم در نظر 

 خواهد یافت.بگیریم سهم قابل توجهی به این بخش اختصاص 
انتخاب   زمان  از پارامترهای مهم برای نویسندگان مقاالت در  یکی 

و   پذیرش  فرایند  که  است  زمانی  مدت  مقاله،  ارسال  برای  مجالت 

به طور متوسط مدت زمان  .  دهدداوری مقاالت به خود اختصاص می 

نامه زمان صرف شده  ماه جهت اخذ پذیرش مقاله در این فصل  ۰۶/۵

  ۱ماه و کمترین زمان کمتر از    ۱۹مان سپری شده  است. بیشترین ز 

  ماه است. 

به  زمان   داشته  کاهشی  روندی  مقاالت  به  که  رسیدگی  نحوی 

به دو ماه رسیده    ۱۳۹۹میانگین زمان بررسی و داوری مقاالت در سال  

برای   بزرگی  دستاورد  مقاالت  به  رسیدگی  زمان  کاهش  این  است. 

  . )۲(نمودار  شود مجله محسوب می 

  

 
فصل)  ٢نمودار   مقاالت  به  رسیدگی  زمان  جغرافیایی طی  نمودار  تحقیقات  نامه 

  ١٣٩٩-١٣٩٢های سال

  

آل مقاله بایستی در شماره پیش  پس از اخذ پذیرش در حالت ایده

رو چاپ شود ولی این امر در مواقعی به دلیل کثرت مقاالت ارسالی  

 افتد.  به تعویق می
ت بیشترین فراوانی مربوط به  مشخص اس  ۳ همانگونه که از نمودار

اند و این  مقاالتی است که بدون تاخیر در شماره آتی به چاپ رسیده

ایی بین یک تا سه  بدین معنا است که پس از اخذ پذیرش در بازه

است که این وضعیت در مقایسه با مجالت    ماه مقاله به چاپ رسیده

  دهد.دیگر وضعیت مطلوبی را نشان می

  

 
مدت  )٣نمودار   فصلنمودار  مقاالت  چاپ  تا  پذیرش  اخذ  تحقیقات  زمان  نامه 

  ١٣٨٩- ١٣٩٩های جغرافیایی طی سال

 جغرافیا شهری
و گردشگری

18%

اقلیم شناسی
17%
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سایر13%

10%
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8%
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8%
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محیط زیست
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کشاورزی
2%

۰٫۰۰

۲٫۰۰

۴٫۰۰

۶٫۰۰

۸٫۰۰

۱۰٫۰۰

۱۲٫۰۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۴۰۰

0
35%

یک دوره
30%

دو دوره
29%

سه دوره
5%

چهاردوره 
1%

  درصد   تعداد   شاخه فرعی   درصد   تعداد  شاخه اصلی 

جغرافیا  

  انسانی 
۲۶۵  ۵۳  

  ۳۰  ۱۵۳  جغرافیا شهری 

  ۸  ۴۰  جغرافیا روستایی 

  ۶/ ۲  ۳۱  گردشگری

  ۶/ ۳  ۴۶  جغرافیا سیاسی 

  ۲/ ۶  ۱۳  پدافند غیر عامل مدیریت بحران و 

جغرافیا  

  طبیعی 
۲۲۹  ۴۶  

  ۹/ ۲  ۴۶  شناسی ژئومورفولوژی و زمین

  ۲۹/ ۴  ۱۴۷  اقلیم، هیدرولوژی و آب و هواشناسی 

  ۳/ ۶  ۱۸  مخاطرات طبیعی 

RS_GIS  ۶ ۱  
RS  ۵  ۱  

GIS  ۱  ۲ /۰  
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چشم کاهش  روند  دوره گیر  سپری تعداد  اخذ  های  زمان  از  شده 

قابل مشاهده    ۴  های مختلف در نمودارپذیرش تا چاپ مقاله در سال

  . شودمیمحسوب مجله  برای  یویژگی مثبت که است
  

 
١٣٨٩- ١٣٩٩های  نمودار روند اخذ پذیرش تا چاپ مقاالت طی سال  )٤نمودار    

  

دست نویسندگان  تعداد  نظر  بیشترین  از  مقاالت،  تهیه  در  اندرکار 

مقاله از   ۱۶۶که برابر با   بود فراوانی مربوط به مقاالت با دو نویسنده 

  ). ۲(جدول  مقاله است ۵۰۰
  

های  نامه تحقیقات جغرافیایی طی سالتعداد نویسندگان مقاالت فصل )۲جدول  

۱۳۸۹-۱۳۹۹  

  درصد   تعداد مقاالت   تعداد نویسندگان 

  ۱۷  ۸۵  یک نویسنده 

  ۳۳  ۱۶۶  دو نویسنده 

  ۳۱  ۱۵۵  سه نویسنده 

  ۱۶  ۸۰  چهار نویسنده 

  ۲  ۱۴  بیشتر پنج و 

  

. بیشترین فراوانی  بود صفحه    ۸۳/۱۶مقاالت برابر با    حجم میانگین  

با   مقاالتی  به  بود   ۵۲(صفحه    ۱۸مربوط  تعداد  عنوان)  کمترین   .

مقاله به  مربوط  با  صفحات  به   ۷ای  مربوط  آن  بیشترین  و  صفحه 

  ).۵(نمودار بود صفحه  ۵۲ایی با مقاله
  

فصلتعداد    نمودار  )٥نمودار   مقاالت  طی  صفحات  جغرافیایی  تحقیقات  نامه 

  ١٣٨٩-١٣٩٩های سال
  

در مورد کاربرد نمودار و نقشه در انتقال مطالب، بیشترین استفاده از 

آب   رشته  مقاالت  در  اقلیمآن  و  هواشناسی  کمترین  و  و  شناسی 

بنیادی بود. به طور متوسط،   با ماهیت  مربوط به مقاالت  استفاده 

عدد را دارا    ۵۶/۳دار در کل مقاالت میانگینی برابر با  استفاده از نمو

بود  صفر  با  برابر  نمودار  تعداد  کمترین  که  و    )مقاله  ۱۲۵(  بوده 

مقاله به  مربوط  نمودار  از  استفاده  با  بیشترین  بود   ۵۵ای  نمودار 

  ). ۶(نمودار 
  

 
فصل  نمودار  )٦نمودار   مقاالت  نمودارهای  تحقیقات  تعداد  جغرافیایی طی  نامه 

 ١٣٨٩-١٣٩٩های سال
  

  ۰۹/۵از نظر تعداد نقشه استفاده شده در مقاالت، میانگینی برابر با  

از که  آمد  دست  به  تعداد  ا  نقشه  بودند.    ۸۶ین  نقشه  فاقد  مقاله 

با   مقاالت  به  مربوط  فراوانی  بود    ۱بیشترین  و    )مقاله  ۸۹(نقشه 

(نمودار   نقشه بود  ۷۰ایی با  بیشترین استفاده از نقشه مربوط به مقاله

۷( .  
  

 
های  نامه تحقیقات جغرافیایی طی سالنمودار تعداد نقشه مقاالت فصل  )٧نمودار  

١٣٨٩-١٣٩٩ 
  

با  برابر  مقاالت  استفاده در کل  مورد  منابع  به طور متوسط، تعداد 

  ۵ای با  استفاده از منابع مربوط به مقالهعدد بود. کمترین    ۶۲/۲۸

مقاله به  مربوط  استفاده  بیشترین  و  با  منبع  بود.    ۱۵۴ای  منبع 

با   مقاالتی  به  مربوط  فراوانی    بود  )مقاله  ۲۴(منبع    ۲۷بیشترین 

  . )۸(نمودار 

آنها و  آوری اطالعات، تجزیه  مقاالت از نظر تکنیک جمع و تحلیل 

  . )۳(جدول  بررسی و ارزیابی قرار گرفتند افزار مورد استفاده موردنرم

 
فصل  )٨نمودار   مقاالت  در  استفاده  مورد  منابع  تعداد  تحقیقات  نمودار  نامه 

 ١٣٨٩- ١٣٩٩های جغرافیایی طی سال
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 های مورد استفاده در مقاالتتکنیک) ۳جدول  
  درصد   تعداد   تکنیک مورد استفاده 

  ۲۷/ ۰۱  ۱۰۴  های کمی مدل 

  ۲۰/ ۷۷  ۸۰  پیمایش 

  ۱۴/ ۵۴  ۵۶  تحلیل آماری 

  ۱۲/ ۷۲  ۴۹  ای و اسنادی کتابخانه 

  GIS  ۴۸  ۴۶ /۱۲های تکنیک 

  ۱۲/ ۴۶  ۴۸  سازی شاخص 

  ۷۹/۷  ۳۰  مراتبی تحلیل سلسله

  ۷/ ۰۱  ۲۳  های آماری آزمون 

  ۳/ ۳۷  ۱۳  بندی خوشه

  ۳/ ۳۷  ۱۳  برداشت میدانی 

  ۳/ ۱۱  ۱۲  همبستگی و رگرسیون 

  ۲/ ۵۹  ۱۰  تحلیل عاملی 

SWOT  ۹  ۳۳ /۲  

  ۱/ ۰۸ ۷  تحلیل کیفی 

  ۱/ ۰۳  ۴  شبکه عصبی 

  ۰/ ۲۲  ۱  تکنیک سنجش از دور 

  ۰/ ۲۲  ۱  تکنیک دلفی 
  

 کننده مقالههای مورد مطالعه قرار گرفته و ارسالاستان )۴جدول 
  کننده مقاله ارسال   مورد مطالعه قرار گرفته   استان  ردیف 

 - ۹۹  ایران  ۱
 ۱۷ ۱۵  اردبیل  ۲
 ۱۰۹ ۴۴  اصفهان   ۳
 ۱ ۳  ایالم   ۴
 ۳۰ ۲۵  آذربایجان شرقی   ۵
 ۱ ۹  آذربایجان غربی   ۶
 ۰ ۴  بوشهر   ۷
 ۹۸ ۵۸  تهران و البرز  ۸
 ۰ ۹  چهارمحال بختیاری   ۹
 ۲ ۲  خراسان جنوبی   ۱۰
 ۵۲ ۵۲  خراسان رضوی   ۱۱
 ۰ ۴  خراسان شمالی   ۱۲
 ۸ ۱۰  خوزستان   ۱۳
 ۱۵ ۸  زنجان   ۱۴
 ۱۹ ۹  سیستان و بلوچستان   ۱۵
 ۰ ۱  سمنان  ۱۶
 ۴ ۱۵  فارس   ۱۷
 ۲ ۲  قزوین  ۱۸
 ۰ ۲  قم  ۱۹
 ۱۲ ۱۲  کردستان   ۲۰
 ۳ ۹  کرمان   ۲۱
 ۶ ۱۵  کرمانشاه   ۲۲

۲۳  
کهکیلویه و بویر  

  احمد
۳ ۰ 

 ۸ ۱۱  گلستان   ۲۴
 ۱ ۲  گیالن  ۲۵
 ۰ ۷  لرستان  ۲۶
 ۴ ۶  مازندران   ۲۷
 ۱ ۲  مرکزی  ۲۸
 ۴ ۷  هرمزگان   ۲۹
 ۶ ۴  همدان  ۳۰
 ۲۷ ۸  یزد  ۳۱

مورد بدون محدوده مطالعاتی مشخص و در   ۲۱مقاله ارسالی    ۵۰۰از  

مورد    ۹و    ايرانمربوط به مطالعه در داخل    مقاله  ۴۷۰غالب کلی بود.  

از   با   قالهم   ۱۹۵. در  بود  ايران به مطالعه خارج  محدوده مطالعاتی 

مورد عدم    ۳۰۵کننده مقاله یکسان بوده و در  استان یا شهر ارسال

مشاهده شد کننده مقاله  محدوده مطالعاتی با شهر ارسالمطابقت  

  ). ۴(جدول 

و  ترین مرکز علمی کشور در زمینه ارسال مقاله  استان اصفهان فعال

  . )۱شکل  ( بود های اخیرترین استان طی سالپرمطالعهاستان تهران 

  

  

  
موردمطالعه قرار  ها بر اساس دو پارامتر ارسال مقاله و  بندی استانرتبه  )١شکل  

  ١٣٨٩-١٣٩٩های نامه تحقیقات جغرافیایی طی سالگرفتن در فصل
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در بخش پایانی، به ارایه تحلیل محتوای کمی از مقاالت ارسالی به  

کلیدواژهفصل مبنای  بر  در  نامه  مقاالت  در  استفاده  مورد  های 

عمدتا  رشته محتوا،  تحلیل  در  است.  شده  پررداخته  مختلف  های 

های اصلی و فرعی و تعیین  ها به مقولهبال تبدیل دادهمحقق به دن

. نتایج [Beheshti & Rezayat, 2019]ها است  روابط میان آن

و    MAXQDAافزار  و تحلیل در نرمآمده حاصل انجام تجزیه  دستبه

پرکاربردترین   انتخاب  و  کلیدواژه  هر  کاربست  فراوانی  شمارش 

جدول   در  نتایج  رش  ۵آنهاست.  تفکیک  تخصصی به  زمینه  و  ته 

 مقاالت ارایه شده است. 
  

فصل  )۵جدول   مقاالت  کلیدی  کلمات  محتوای  تحلیل  تحقیقات  نتایج  نامه 

  ۱۳۸۹- ۱۳۹۹های جغرافیایی طی سال

  کلمات کلیدی پرکاربرد به ترتیب نزولی   رشته تحصیلی 

و   اقلیم و آب 

  هواشناسی 

زمان، فشار،  بارش، تحلیل، ایران، دما، استان، خوشه، روند، 

  اقلیم، مدل، پهنه، الگو، سطح، تغییرات، اطالعات، تراز 

  جغرافیا 
شهر، مدل، حوضه، روستا، تحلیل، شاخص، جغرافیا، شبکه،  

  استان، گردشگر، زمین 

کشاورزی و  

  منابع طبیعی 

آب، شاخص، فرسایش، اطالعات، تحلیل، مدل، بهمن،  

  اراضی، اقلیم، طبیعی 

ریزی  برنامه 

  روستایی 

شهر، روستا، شهرستان، گردشگری، توسعه، پایدار، کارآفرینی،  

  کیفیت، طرح، کشاورزی 

ریزی  برنامه 

  شهری 

شهر، مدل، توسعه، فضا، تحلیل، شاخص، مکان، تهران،  

مراتب،   پایدار، اصفهان، برنامه، مشهد، کاربری، سلسله

  مسکن، مدیریت، استان، محله، عدالت، اقتصاد 

شهرسازی و  

  معماری 

شهر، باز، مشهد، فضا، مدیریت، تهران، کاربری، کیفیت،  

  شهر، اجتماع, پایدار، تبریز، منظر، خیابان، خدمات کالن

  جغرافیا سیاسی 
تهران، سیاسی، جغرافیا، ایران، ژئوپولتیک، حق، دریا، امنیت،  

  قدرت، رقابت، اجتماعی، مدیریت، اسالم رقابت، 

  جغرافیا طبیعی 
آب، ژئومورفولوژی، شهر، زمین، حوضه، بارش، آنالیز، 

  مخروط، مخاطرات، وارونگی، روش، دما، ایران، خشک، مدل 

  شناسی زمین 
آب، شاخص، زمین، حوضه، مدل، تکتونیک، ژئومورفولوژی،  

  ساخت، مدل، فرسایش، رود، زاگرس 

  

مطالعه حاضر   نتایج  از  که  یکی  بود  فعالآن  اصفهان  ترین  استان 

مرکز علمی کشور در زمینه ارسال مقاله به این مجله بوده است. با  

سال   از  مجله  انتشار  اینکه،  به  دانشگاه   ۱۳۹۴تا    ۱۳۸۵توجه  به 

این کثرت  واگذار شداصفهان   آیا  بود این سوال مطرح است که  ه 

این  به  فعالیت استان اصفهان و چاپ مقاالت این استان، مربوط 

دهد  ی مقاالت اين دوره و پس از آن نشان میبررس دوره بوده است؟  

،  ۱۳۹۴تا    ۱۳۸۹مقاله منتشرشده در بازه زمانی    ۲۵۴که از مجموع  

  ۱۳۹۵) مربوط به استان اصفهان بوده و در دوره  ٪۰۷/۳۳مقاله ( ۸۴

مجله    ۱۳۹۹تا   صور که  مشهد  تبه  در  از   خصوصی  شده،  منتشر 

) مربوط به دانشگاه  ٪۹۵/۱۱مقاله (  ۳۰مقاله منتشرشده،    ۲۵۱مجموع  

  دهد. داری را نشان میاصفهان است که کاهش معنی

قابل  همان فوق  جدول  مندرجات  از  که  سهم گونه  است،  برداشت 

انسانی در زمان   بیشتر بر حوزه جغرافیای  مقاالت بنیادی و تمرکز 

انتشار در دانشگاه اصفهان وجود داشته، این در حالی است که در 

سهم مقاالت مرتبط با جغرافیای    بخش خصوصی  دوره انتشار توسط

زمان داوری مقاالت در زمان انتشار طبیعی بیشتر بوده است. مدت  

توسط دانشگاه اصفهان بیشتر بوده است. به همین منوال، تعداد  

سپریدوره اصفهان  های  دانشگاه  در  چاپ  تا  پذیرش  زمان  از  شده 

الت در فاصله حداکثر یک  بوده و اکثر مقا  بخش خصوصیبیش از  

رسیده چاپ  به  (دوره  اختالف  ٪۸۵اند  نویسندگان،  تعداد  نظر  از   .(

منتشر   مقاالت  تعداد صفحات،  نظر  از  ولی  نداشته  وجود  فاحشی 

اند. ازنظر تعداد نمودار و  تر بودهطوالنی  بخش خصوصیشده توسط  

  . )۶(جدول  نقشه، برابری نسبی بین دو دوره وجود داشته است

  
مقایسه وضعیت مجله تحقیقات جغرافیایی در دو دوره انتشار توسط    )۶جدول  

  ۱۳۸۹-۱۳۹۹های طی سال  خصوصی بخش دانشگاه اصفهان و 

اصفهان    بندی فرعی طبقه   بندی اصلی طبقه

 )۱۳۸۹-۱۳۹۴ (  

  بخش خصوصی 

 )۱۳۹۵-۱۳۹۹ (  

  ٪۶  ٪۱۴  بنیادی   نوع مقاالت 

  ٪۹۴  ٪۸۶  کاربردی 

  ٪۴۳  ٪۶۷  جغرافیای انسانی   بندی علمی طبقه

  ٪۵۵  ٪۳۱  جغرافیای طبیعی 

GIS_ RS ۱٪  ۱٪  

مدت زمان فرایند  

  پذیرش و داوری 

  ٪۶۷  ٪۶  پنج ماه و کمتر 

  ٪۲۸  ٪۸۸  شش تا ده ماه 

  ٪۵  ٪۶  بیش از یازده ماه 

های  تعداد دوره 

شده تا چاپ  سپری 

  مقاله 

  

 ٪۴۷  ٪۱۲  ه فاصلبال
  ٪۳۸  ٪۲۶  یک دوره 

  ٪۱۱  ٪۵۹  دو دوره 

  ٪۳  ٪۱۱  سه دوره 

  ٪۱  ٪۱  چهار دوره 

  ٪۲۱  ٪۱۳  یک نویسنده   تعداد نویسندگان 

  ٪۳۷  ٪۳۲  دو نویسنده 

  ٪۲۶  ٪۳۵  سه نویسنده 

  ٪۱۲  ٪۱۷  چهار نویسنده 

  ٪۴  ٪۳  پنج و بیشتر 

  تعداد صفحات 

  

۰-۱۰  ۱۷٪  ۲٪  

۱۱-۱۵  ۵۰٪  ۲۱٪  

۱۶-۲۰  ۲۹٪  ۴۰٪  

۲۱-۲۵  ۴٪  ۲۴٪  

۲۶-۳۰  ۰٪  ۸٪  

  ٪۵  ٪۰  بیشترو  ۳۰

  ٪۳۱  ٪۲۶  ۰  نمودارهای مقاالت 

۱-۳  ۳۷٪  ۳۵٪  

۴-۶  ۱۷٪  ۱۶٪  

۷-۹  ۶٪  ۹٪  

۱۰-۱۲  ۶٪  ۵٪  

۱۳-۱۵  ۵٪  ۲٪  

  ٪۲  ٪۳  و بیشتر ۱۶

  ٪۱۷  ٪۲۵  ۰  تعداد نقشه مقاالت 

۱-۳  ۳۹٪  ۴۰٪  

۴-۶  ۱۴٪  ۱۰٪  

۷-۹  ۱۳٪  ۱۲٪  

۱۰-۱۲  ۳٪  ۷٪  

۱۳-۱۵  ۱٪  ۷٪  

  ٪۷  ٪۵  و بیشتر ۱۶
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  بحث 

کمّیت و کیفیت مقاالت و مجالت علمی منتشرشده در یک کشور،  

یافتگی و اعتبار علمی آن کشور های توسعه عنوان یکی از شاخصبه

نامه تحقیقات جغرافیایی آید. فصلحساب میالمللی بهدر سطح بین 

ای یکی از مجالت معتبر در حوزه دانش جغرافیاست که سهم عمده

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل محتوای   در ترویج این دانش دارد. 

های نامه تحقیقات جغرافیایی طی سالشده در فصلمقاالت چاپ

  پرداخت.  ۱۳۹۹تا  ۱۳۸۹

مقاالت کاربردی و    ٪۹۰نظر نوع مقاالت ارسالی بر اساس هدف،    از

مقاالت به حوزه جغرافیای انسانی    ٪ ۵۲اند، همچنین  بنیادی بوده  ۱۰٪

از  به سنجش    ٪۲غرافیای طبیعی و تنها  به ج  ٪۴۶تعلق داشته و  

دور اختصاص داشته که این مساله حاکی از عدم تعادل موجود در  

یافته با  و  است   Berdi]  آنامرادنژادهای  مقاالت 

Annamoradnejad, 2016]  ،[Habibolahian, 2011]    و

  خوانی دارد. هم [Zangiabadi & Soltani, 2009] آبادیزنگی

کنندگان مقاالت را  های مختلف جغرافیا اغلب ارسالمحققان گرایش

های مرتبط نظیر شهرسازی،  به خود اختصاص داده ولی سایر رشته

فصل این  در  هم  غیره  و  طبیعی  منابع  فعالیت معماری،  نامه 

  اند.داشته

زمان الزم برای اخذ پذیرش یک مقاله در این مجله به  از نظر مدت  

شده که این زمان روند    ماه محاسبه  ۰۶/۵طور متوسط، زمانی معادل  

  های اخیر داشته است. گیری را در سالکاهشی چشم

از اخذ پذیرش تا چاپ مقاله،  زمان سپری  از نظر مدت   شده پس 

بیشترین فراوانی مربوط به مقاالتی بوده که بالفاصله پس از پذیرش  

در  کل مقاالت را  ۳۵اند که رقمی معادل %شده در دوره جاری چاپ

  روز اطالعات علمی بوده است.برداشته و این نکته مهمی در ارایه به 

ها دارای دو نویسنده بوده که  آن  ٪۳۳شده به مجله،  از مقاالت ارسال

داده اختصاص  خود  به  را  فراوانی  متوسط  بیشترین  همچنین  اند. 

  صفحه بوده است.  ۱۶٫۸۳شده  تعداد صفحات مقاالت چاپ

کاررفته در مقاالت بیانگر آن  های بهنقشه  بررسی تعداد نمودارها و

عدد است ولی مقاالتی که    ۵۶/۳است که متوسط تعداد نمودارها  

نکرده استفاده  نموداری  هیچ  خود  از  به  را  فراوانی  بیشترین  اند 

های استفاده  عدد است. تعداد نقشه  ۱۲۵اند که برابر با  اختصاص داده

بوده و بیشترین فراوانی مربوط  عدد    ۰۹/۵طور متوسط برابر با    شده به

مقاله است. بیشترین   ۸۹به مقاالت حاوی یک نقشه بوده که برابر با  

های اقلیم و هواشناسی بوده کاربرد نقشه و نمودار در مقاالت رشته

المان  این  نقش  به  توجه  با  در  است.  باید  مطالب،  انتقال  در  ها 

انتقال مطالب   نمودن اطالعات و سهولتاستفاده بیشتر جهت خالصه

  تالش نمود. 

طور متوسط  با بررسی تعداد منابع استفاده شده، مشخص شد که به  

استفاده  ۶۲/۲۸ به   منبع  مربوط  فراوانی  بیشترین  و  است  شده 

  اند. مورد چنین وضعیتی را داشته  ۲۴منبع است که   ۲۷مقاالتی با 

جمع در  استفاده  مورد  تکنیک  نظر  تجزیهاز  و  تحلیل    آوری  و 

های کّمی بوده و بعد از آن  ترین آن استفاده از مدلالعات، رایجاط

نرم است.  داشته  را  دوم  رتبه  پیمایش    GISو    SPSSافزار  انجام 

نرمبه پرکاربردترین  شدهعنوان  شناخته  تکنیکافزارها  های اند. 

و تحلیل اطالعات وجود دارد که استفاده از  مختلفی جهت تجزیه  

تواند در ارتقا و پیشرفت این شاخه ی جدید میافزارها ها و نرمروش

  از علم مؤثر باشد. 

ها را به  از نظر محدوده مورد مطالعه، استان تهران بیشترین پژوهش

مقاله،   ارسال  و  فعالیت علمی  نظر  از  داده است و  اختصاص  خود 

ترین مرکز و در صدر قرار داشته است. در صورت  استان اصفهان فعال

تعداد نظرگیری  استان،    در  هر  در  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

استان به  علمی  فعالیت  رضوی،  بیشترین  خراسان  اصفهان،  های 

و   داشته  تعلق  کردستان  و  زنجان  اردبیل،  بلوچستان،  و  سیستان 

استان بهبیشترین  مطالعه  مورد  و  های  کرمانشاه  اردبیل،  ترتیب 

  چهارمحال بختیاری بوده است. 

  ش، پیشنهادات زیر ارایه شده است:های پژوهبر اساس یافته

با توجه به جایگاه و اهمیت مطالعات بنیادی و نقش غیر قابل    -

انکار این دست مطالعات در پیشرفت علوم مختلف، افزایش سهم  

  تواند مفید واقع شود؛نامه میها در مقاالت فصلاین گروه از پژوهش

نکته مثبتی    های مختلف علمی در مجلهها و رشتهفعالیت گروه  -

با توجه به ماهیت رشته جغرافیا و مطالعات شهری که  است که 

شود، بنابراین  افزایی علمی می ای است موجب هم دانشی بین رشته

  شود؛ تالش در جهت تقویت این امر پیشنهاد می

بررسی پراکندگی شهرهای مورد مطالعه حاکی از تمرکز مطالعات   -

ین در حالی است که سایر شهرها  شهرهای کشور است، ابر روی کالن

عدیده مشکالت  با  مطالعه نیز  و  بررسی  لزوم  و  مواجه هستند  ای 

  ها محسوس است. آن

تهران و خراسان  فعالیت باالی علمی استان  - هایی نظیر اصفهان، 

ها تلقی شده و انتظار مشابهی از سایر  نکته مثبتی برای این استان

می در حوزه علوم جغرافیایی ها در خصوص انجام فعالیت علاستان

  رود. با توجه به پراکندگی مناسب مراکز علمی در سطح کشور می

انجام مطالعات مشابه بر روی سایر مجالت از نظر محتوای کّمی   -

  شود. ها جهت بهبود وضعیت مجالت پیشنهاد میو کیفی آن

  

    گیرینتیجه 

کاربردی و در   جغرافیایی غالباً   تحقيقات  نامهفصل ماهیت مقاالت  

حوزه علوم جغرافیایی (جغرافیای انسانی و طبیعی) بوده و بیشتر  

گرایش داشتهمحققان  فعالیت  آن  در  جغرافیا  مختلف    اند.های 

کاهش زمان الزم جهت اخذ پذیرش برای مقاله و همچنین چاپ  

 مجله به شده در بازه زمانی کوتاه نکته مثبتی برای این  مقاله پذیرش

 کمی آید. اکثریت مقاالت انتشاریافته تعداد نویسندگان  حساب می

های گروهی  تواند نمودی از ضعف فعالیتکه می  دارندنفر)    ۳الی    ۲(

و مشارکتی در تولید علم و محتوا باشد. اکثریت مقاالت فاقد نقشه  

  و نمودار بودند.  

  

  ندارد. موردی برای گزارش وجود  قدردانی:   و  تشکر 
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