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 یدانشگاه عالمه طباطبائ يت و حسابداریریدانشکده مد یئت علمیعضو ه - 1
 ی، دانشگاه عالمه طباطبائيت فناوریریکارشناس ارشد مد  - 2

  قاتیواحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالميت فناوریریکارشناس ارشد مد - 3

  چکیده
است که از سال  يت فناوریریو مد يفناورعلم و  يگذاراستیکشور در حوزه س یپژوهش-یه علمین نشریو معتبرتر نیاول ياست علم و فناوریفصلنامه س

سال  5ل عملکرد آن در طول یآن و تحل یاصل يهایژگیو یین فصلنامه و شناسایو مرور ا ین مقاله بررسیهدف ا. ت خود را آغاز نموده استیرسماً فعال 1387
 یمورد بررس 1392، سال 4تا سال پنجم، شماره انتشار  ياز ابتداامه ن فصلنیمقاالت ا. ت آن استین فصلنامه در مدت زمان فعالیر تکامل ایمس یانتشار و بررس

 يها یژگین ویفصلنامه و مقاالت چاپ شده آن و همچن یاصل يهایژگیفصلنامه و یان دانشیجر ین مقاله تالش شده است تا با بررسیدر ا .اندقرار گرفته
ار پژوهشگران و محققان ین فصلنامه ارائه و در اختیاز ا یکل ییر گرفته شده در مقاالت، شماق به کایم و موضوعات مقاالت و روش تحقیآن شامل مفاه یمحتوائ

 80سندگان مرد با ید و انتشار مقاالت فصلنامه را نوین مشارکت در تولیشتریدهد که بیفصلنامه نشان م یان دانشیجر یج بررسینتا. ردیقرار گ ین حوزه دانشیا
ها نشان یج بررسینتا. رش مقاالت داردین پذیدرصد بدست آمده است که نشان از نرخ پائ 5/16رش مقاالت فصلنامه معادل یپذن نرخ یهمچن. انددرصد داشته

ن سهم را به خود اختصاص یشتریواقع در شهر تهران ب يهاان دانشگاهین میاند و در ان سهم در انتشار مقاالت فصلنامه را داشتهیشتریها بدهد که دانشگاهیم
علم و /يگذار استیمربوط به مقاالت مرتبط با حوزه س ین سهم انتشار مقاالت از نظر موضوعیشتریدهد که بیفصلنامه نشان م یمحتوائ یج بررسینتا. اندادهد

و از نظر هدف  یشیمایق پیتحق ي، از نظر استراتژيپژوهش از نوع کاربرد يریگشتر مقاالت از منظر جهتین بیهمچن. اندبوده يت فناوریری، اقتصاد و مديفناور
  .اندبوده یفیق توصیتحق

 
  ییمحتوا يهایژگی، ویان دانشی، جرياست علم و فناوریفصلنامه س :ها کلیدواژه

  
  'مقدمه - 1

به  یپژوهش -یعلم ياهی، نشرياست علم و فناوریفصلنامه س
و  کشـور  یعلمـ  سیاسـت  تحقیقـات  مرکـز  يازیـ صاحب امت

در  ایران است کـه  يتکنولوژ تمدیری یعلم انجمن يهمکار
ـ ا. ت خود را آغاز نمودیفعال 1387سال   ین فصـلنامه در طـ  ی

 يت خود همواره در تالش بوده است تا نیازهـا یپنج سال فعال
 علم يریز برنامه و يگذار استیس با مرتبط یتحقیقات و یعلم

                                                
  Spr.Roshany@gmail.com: دار مکاتبات نویسنده عهده *

 يهـا افتـه یو  تحقیقات نتایج را رفع نموده و با نشر يفناور و
. 1دیـ حوزه به ارتقـاء سـطح پـژوهش کمـک نما     نیا ن درینو

 يدر سراسـر جهـان بـر رو    ياریبسـ  يهایقات و بررسیتحق
مختلف بـه منظـور    يهاده در حوزهیات و مجالت برگزینشر

ـ رونـد تول  یات، بررسـ یسنجش عملکرد نشر و  یدات علمـ ی
توسـعه و   يشنهادات بـرا یات جهت ارائه پیت نشریمرور فعال
ن مقاله تالش شده است یدر ا. فته استریانجام پذ ها بهبود آن

                                                
  .اندورد بررسی قرار گرفتهم 1392، سال 4مقاالت این فصلنامه تا سال پنجم، شماره  -1
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رفتـه و  ین فصـلنامه انجـام پذ  یـ جامع بر عملکـرد ا  يتا مرور
 . واقع شود یمهم آن از مناظر مختلف مورد بررس يها جنبه

 Productق خــود مجلــه یــو همکــارانش، در تحق 1مــانسیب

Innovation Management (JPIM) ــورد بررســ ــرار  یرا م ق
ـ و تجز یبخـش بـه بررسـ   ها در سـه   آن. اند داده ـ ه و تحلی ل ی

هـا بـه    ق آنیـ بخش اول تحق. اندپرداخته JPIMعملکرد مجله 
ر تعداد ینظ یافته و به ارائه اطالعاتیف مجله اختصاص یتوص

 یده، تعداد مقـاالت، تعـداد و وابسـتگ   یبه چاپ رس يجلدها
در بخـش دوم کـه   . شـده اسـت   پرداخته سندگانینو یسازمان

در خصوص  یخوانده شده، اطالعات 2تحت عنوان سهم دانش
ها ارائه  ق به کار رفته در آنیتحق يهاموضوع مقاالت و روش

مجلـه را مـورد    3یان دانشـ یت، بخش آخر جریشده و در نها
در خصوص استنادات به  یقرار داده و به ارائه اطالعات یبررس

مقاالت مجله و تعداد منابع و مراجع استفاده شده در مقـاالت  
مطالعـه آنهـا در بخـش سـهم دانـش       يهاافتهی. است پرداخته

مربـوط   يهـا افتهینخست،  :را در بر دارد یجه اصلین نتیچند
دهد کـه  یج آنها نشان میمقاالت است، نتا یبه تمرکز موضوع

، ياستراتژ"، "ت عملکردیریمد يارهایندها و معیفرآ یبررس"
 "يقـات بـازار و مشـتر   یتحق"و  "يریگ میو تصم يزیر برنامه

ر موضـوعات بـه خـود    یان سـا یزان تمرکز را در مین میشتریب
سـندگان  ینو یلیو تحصـ  ينه کـار یدوم، زم. انداختصاص داده

سـندگان  یدرصـد از نو  60زان یدهد که میج نشان میاست، نتا
از  هیـ درصد بق 40و  یابیسابقه بازار يه داراین نشریمقاالت ا

مربوط به  يهاتهافیسوم، . اندمختلف بوده يکاربرد يهاحوزه
دهـد  یدر نشر مقاالت اسـت کـه نشـان مـ     یسهم جامعه علم

بـه   یجامعـه علمـ   يان اعضـا یزان نشر مقاله در مین میشتریب
ل علم یتحل. و در رده دوم به هلند تعلق دارد یشمال يکایآمر

 مقاالت در بـازه  یان دانشیصورت گرفته در بخش جر یسنج
 همقالـه منتشـر   488 یو بررسـ  2003تا  1984 يها سال یزمان

 6533ه و یمـورد بـه مقـاالت نشـر     10314زان ینشان داد که م
ن تعـداد  یاند که از اات ارجاع دادهیر نشریمورد به مقاالت سا

  .]1[بوده است  يدرصد خود استناد 20

                                                
1- Biemans  
2- Knowledge stock 
3- Knowledge flow 

را  Technovationق خود مجلـه  یو همکارانش، در تحق 4نویمر
اند، هدف ادهقرار د یت مورد بررسیسال فعال 25مدت  یدر ط

ل روند رشـد و  یه و تحلیف و تجزین پژوهش توصیها از ا آن
هـا   در پـژوهش آن . بـوده اسـت   Technovationتوسعه مجله 
ـ مـورد ن  يهاداده يآور جهت جمع ـ از تحقی گـاه داده  یق از پای

Emerald ــ ــه  یو همچنــ ــود در مجلــ ــات موجــ ن اطالعــ
Technovation یت کلـ ین مقالـه وضـع  یا. استفاده شده است 

ــداد نو  ــاالت، تع ــداد مق ــامل تع ــســندگان، تابعیمجلــه ش ت ی
ـ ریئـت تحر یزان انتشـار و ه یسندگان، مینو ه مجلـه را مـورد   ی

ه مقاالت مجله مذکور بـر  ین کلیهمچن. است قرار داده یبررس
ت یو در نها شده یموضوع يبند دسته یتم انتخابیاساس الگور

. ده اسـت شتر مجلـه ارائـه داده شـ   یبهبود ب يشنهاد برایچند پ
ـ مرور آنها نشـان داد کـه م   يها افتهی درصـد مقـاالت    87زان ی

ـ منتشر شده در ا  یسـندگان بـا وابسـتگ   یه توسـط نو ین نشـر ی
ـ    یقـات یو مراکز تحق یدانشگاه یسازمان ن یبـوده اسـت همچن

بـر دو   یمـورد بررسـ   یمقاالت در بازه زمان یتمرکز موضوع
و بـه  بـوده   "يت نوآوریریمد"و  "يت فناوریریمد"موضوع 

گـر کمتـر پرداختـه    ینسبت به دو موضـوع د  ینیمسئله کارآفر
  .]2[شده است 

مقـاالت بـه چـاپ     یق خود به بررسـ ی، در تحق5یگبیر بال و
در  يو فنــاور يق و توســعه، نــوآوریــده در حــوزه تحقیرســ

ـ بخـش اول تحق . اندن حوزه پرداختهیاز مجالت ا يتعداد ق ی
مـذکور   يهـا در حـوزه  یف مجـالت انتخـاب  یها بـه توصـ   آن

 دفعـات  تعـداد  و زانیاختصاص داده شده است، بخش دوم م
 مجـالت  در هـا  آن یسـازمان  یوابسـتگ  و سـندگان ینو حضور

مقاالت  تعداد محاسبه ت بهیدر نها. است داده مذکور را شرح
ــا در ســندگانینو ــا  1954 يهــا ســال در مجــالت نی  2003ت

 قابل شیشده افزا يآورپرداخته شده است که اطالعات جمع
ن تعـداد  ین موضوعات و همچنیمقاالت با ا انتشار در یتوجه

محققـان  . دهدیمذکور را نشان م يها سال یسندگان در طینو
شـتر  یت بیـ ش عالقه و فعالین امر را به افزایل ایدل مقاله فوق،

آنــان . انــدنســبت داده يت نــوآوریریمحققـان در حــوزه مــد 
سندگان مقاالت یون یسازمان یدر مطالعه خود وابستگن یهمچن

                                                
4- Merino  
5- Ball and Rigby 
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ج یدند، نتاکرم یتقس یر دانشگاهیو غ یرا به دو دسته دانشگاه
 یسـازمان  یسـندگان بـا وابسـتگ   یاز آن بود که سهم نو یحاک

  .]3[است  یر دانشگاهیسندگان غیشتر از نویب یدانشگاه
مجـالت   ی، در پژوهش خود بـه بررسـ  1نتون و تانگ پاپانلیل

هـدف مقالـه   . انـد اختـه پرد يو فناور يت نوآوریریحوزه مد
بـا   ین حوزه دانشـ یمجالت ا يبند ت و رتبهین اهمییها تع آن

بـوده   یمجالت انتخـاب  یو بررس 2ل استناداتیاستفاده از تحل
و  يت نوآوریریه حوزه مدینشر 50ق خود یآنها در تحق. است
ـ ه و تحلیـ ست کرده و بـر اسـاس تجز  یرا ل يفناور زان یـ ل می

ه ینشر 10ق آنها یج تحقینتا. نمودند يبند استنادات آنها را رتبه
ه یان نشـر یـ ن میـ ن حـوزه را مشـخص نمـود کـه در ا    یبرتر ا

Product Innovation Management ــه ــر اول رتب ات یو نش
Research Policy  وResearch-Technology Management 

  .]4[ رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند
را  Psychology Economicق خـود مجلـه   ی، در تحق3جیون را

قـرار داده   یه شروع به کار خود مـورد بررسـ  یدر پنج سال اول
ق یـ ف مجله مـذکور از طر یق خود به توصیتحق در يو. است

ده، تعداد مقـاالت  یبه چاپ رس يهاارائه تعداد مقاالت شماره
 یموضـوع  یسـندگان، بررسـ  یرش شده، متوسط تعـداد نو یپذ

 ت در مجلـه پرداختـه  رش مقـاال یمقاالت و محاسبه نـرخ پـذ  
سندگان با رشته اقتصاد با ینشان داد که نو يمطالعات و. است

ه ین نشـر ین مشارکت را در انتشار مقاله در ایشتریدرصد ب 36
ـ ، بازاریروانشناسـ  يهـا  سندگان با رشتهیاند و نو داشته و  یابی

ن یهمچنــ. رنــدیگیبعــد قــرار مــ يهــادر رده یشناســ جامعــه
ــهی ــا افت ــتحق يه ــارکت  ن يق وی ــداد و مش ــه تع ــان داد ک ش

 ییزان باالیسندگان از میر نوینسبت به سا ییسندگان اروپاینو
ه ین نشریمقاالت ا ین تمرکز موضوعیبرخوردار است، همچن

 یکننده و روانشناسـ  ق در رابطه با رفتار مصرفیشتر بر تحقیب
  . ]5[بوده است  یمال

در  یصـ ات معتبـر و تخص یمنـد نشـر   که به مرور نظام یمقاالت
ـ  یمختلف علم يهاحوزه تواننـد از جهـات    یپردازنـد، مـ  یم

پژوهشگران ارزشمند باشـند چـرا کـه رونـد      يبرا یگوناگون

                                                
1- Linton and Thongpapanl 
2- Citation Analysis 
3- Van raaij 

کـه در طـول    یراتییها و تغمجالت، عملکرد آن يتوسعه نظر
ن امـر  یدهند و همـ یجاد شده است را نشان میها ا زمان در آن

ت یـ وه فعالاز نح يترقیگردد تا خوانندگان درك عمیسبب م
ـ ا يو روند توسعه نظـر  ـ . ن مجـالت داشـته باشـند   ی ن یهمچن

 سندگانینو يبرا ییراهنما عنوان توانند بهیگونه مقاالت م نیا
 در خصـوص  یرا کـه اطالعـات  یـ ن مجالت باشـند ز یبالقوه ا
 ی، اطالعـات یکل طور ها و به منابع مورد استفاده در آن محتوا،

مقالـه   انتشار يش برادر تال سندگانینو يبرا است که ممکن
کـه در   یمهم نکته. دهدید باشد را ارائه میمفن مجالت یدر ا

 یخین اسـت کـه مطالعـه رونـد تـار     یان مطرح است، این میا
که  یها و نقاط قوتتواند فرصتین مجالت میا يتوسعه نظر

  .دیاند را روشن نماتا کنون ناشناخته مانده
 اسـت علـم و  یس ل فصلنامهیو تحل یهدف مقاله حاضر بررس

بـا توجـه بـه    . از زمان آغاز به کار آن تا امروز اسـت  يفناور
ـ در ا یکه بـه طـور تخصصـ    یاتینکه نشریا ران بـه موضـوع   ی

و  يت فنـاور یریو حـوزه مـد   يعلم و فنـاور  يگذار استیس
ن فصلنامه به یکه ا ییبپردازند محدود است و از آنجا ينوآور

ـ در ا یپژوهشـ -یات علمـ ین نشـر یو معتبرتر نیاولعنوان  ن ی
منـد و  نظـام  يشـود لـذا مـرور   یمحسوب م یدانش يهاحوزه

دهنده نقشه نسـبتاً  تواند نشانین حوزه میمنسجم بر مقاالت ا
نقـش  . ارائـه دهـد   ین حـوزه دانشـ  یا ياز توسعه نظر یکامل

دن کارنامـه  یر کشـ ین مقاله در به تصویگاه مهم ایخاص و جا
ـ ه این نشـر یتـر یمین و قـد یمعتبرتر حـوزه و نشـان دادن   ن ی

  .کشور است يعلم و فناور ياستگذاریعملکرد حوزه س
است علم و یفصلنامه س یحاصل از بررس يهاافتهیارائه 
در بخش نخست، . رفته استیدر دو بخش صورت پذ يفناور

پرداخته  ياست علم و فناوریان دانش در فصلنامه سیبه جر
اطالعات همچون  یکل يهایژگیف و ارائه ویتوص. شده است

سندگان، یت نویرش مقاالت، جنسیفصلنامه، نرخ پذ یکل
... ها و مؤسسات در انتشار مقاالت و دانشگاه یشبکه ارتباط
ن فصلنامه یان دانش در ایجر یبررس يهایژگیاز جمله و

ده شمقاالت چاپ  ییمحتوا يهایژگیبخش دوم به و. است
 يها روش یمقاالت و بررس یموضوع يبند همچون دسته
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در بخش . ق مورد استفاده، اختصاص داده شده استیتحق
  .پرداخته شده است يریگ جهیو نت يبند مقاله به جمع ییانتها

  
  پژوهش يهاافتهیق و یتحق یشناسروش - 2
 ياست علم و فناوریان دانش در فصلنامه سیجر2-1

ان دانش در یجر یان دانش به چگونگیل جریه و تحلیتجز
ر تعداد مراجع و ینظ ییارهایمع يریگ هق اندازیات از طرینشر

سندگان، یمشارکت نو زانیممنابع مورد استفاده در مقاالت، 
 ین بررسیپردازد، همچنیم... ه و ینشر یکل يها یژگیو

ه مورد یر نشریتأث یزان و چگونگیات، میان دانش در نشریجر
نشان  یدات علمیرا در روند توسعه و ارتقاء سطح تول یبررس

ان دانش در فصلنامه یجر یبه منظور بررس .]1[دهد  یم
شده از  يآورمطابق با اطالعات جمع ياست علم و فناوریس

در  ی، به ارائه اطالعات کل فصلنامه ینترنتیگاه ایق پایطر
سندگان در یزان مشارکت نویپرداخته شده و م آنخصوص 

ان یها و ارتباطات م آن یسازمان ینگارش مقاالت، وابستگ
  .قرار گرفته است يو واکاو ین مورد بررسسندگاینو

ن فصلنامه یا یمورد بررس یبازه زمان یتعداد کل مقاالت در ط
ده یشماره مجزا به چاپ رس 20مورد است که در  135برابر 

ل ین مقاالت دخیسنده در نگارش اینو 266است و تعداد 
که به چاپ مقاالت اختصاص  یمجموع کل صفحات. اندبوده

ا یر یکه به سخن سردب یصفحات يت، جداداده شده اس
افته است یاختصاص  یسیانگل يهادهیر و چکیمهمانان سردب

سنده نسبت به کل ین سهم هر نویانگیم. باشدیصفحه م 1996
مقاله است و به جز  571/2مقاالت چاپ شده در فصلنامه 

ن یدر انتشار مقاله در ا يادیسنده که سهم نسبتاً زیچند نو
سندگان در شمارگان به چاپ یر نویع سایند توزفصلنامه دار

اطالعات مربوط به  1جدول . کنواخت استیده نسبتاً یرس
اطالعات مندرج در . دهدیفصلنامه را نشان م یکل يهایژگیو
  . 1ده استیو وبگاه فصلنامه استخراج گردین جدول از آرشیا

 71سندگان مرد و یبار نو 281 فوقبر اساس اطالعات جدول 
نقش  يفایفصلنامه ا ید مقاالت علمیسندگان زن در تولیر نوبا

درصد  20درصد و زنان  80حدود اند که سهم مردان کرده
ز استخراج یسندگان فصلنامه نینو ین درجه علمیهمچن. است

                                                
1- http://www.nrisp.ac.ir/jstp/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1 

 54( بار 190 یئت علمیه يده است که در آن اعضایگرد
 18(بار  63ارشد  یآموختگان کارشناس و دانش) درصد
به ) درصد20( بار 70 يآموختگان مقطع دکتر و دانش )درصد

) درصد 8( بار 29ن ین بیاند و در انگارش مقاله پرداخته
 ینگاشته شده است که درجه علم یسندگانیمقاالت توسط نو

ها و ر از دانشگاهیها غآن یا سمت سازمانیخود را ذکر نکرده 
 . بوده است یمراکز پژوهش

 ياست علم و فناوریدفتر فصلنامه سکه  یبا توجه به اطالعات
رش مقاالت ین مقاله قرار داد نرخ پذیار نگارندگان ایاختدر 

م تعداد ین نرخ از تقسیا. دین فصلنامه محاسبه گردیدر ا
مقاالت ارسال شده به دفتر فصلنامه در هر سال بر تعداد 

متوسط  .رش شده در هر سال به دست آمده استیمقاالت پذ
معادل  ياست علم و فناوریت در فصلنامه سرش مقاالینرخ پذ

رش ین نرخ پذیانگیسه با میدرصد است که در مقا 5/16
نداشته و  ین رشته تفاوت چندانیدر ا یات معتبر خارجینشر

ا نسبتاً یرش مقاالت یفصلنامه در پذ نیدهد که اینشان م
 یت مناسبیفیه از کیبه نشر یا مقاالت ارسالیر است یگ سخت

  . باشندیفصلنامه نم يا در حوزه کارینبوده برخوردار 
است علم و یفصلنامه س ير برایب تأثین شاخص ضریهمچن
 يگاه استنادیپا يراهبر ين جلسه شورایکه در ششم يفناور

، ارائه شده است 1388در سال ) ISC(علوم جهان اسالم 
دهنده  نشاناست که  یر شاخصیب تأثیضر. 2است 143/0

 یک دوره زمانیاست که در طول  ییاستنادها یفراوان
 شود یه داده میک نشریک مقاله چاپ شده در یمشخص به 

ارائه ) ISI( ین بار توسط موسسه اطالعات علمیکه نخست
رش مقاالت در یاطالعات مربوط به نرخ پذ 2جدول . 3دیگرد

 3رش یز نرخ پذین 3در جدول . دهدیمفصلنامه را نشان 
ه شده در یو نما یمورد بررسه معتبر مرتبط با حوزه ینشر

اطالعات . ارائه شده است Web of Scienceگاه داده یپا
 يجستجو ات از وبگاهین نشریرش ایمربوط به نرخ پذ

   .استخراج شده است 4ریات الزوینشر

                                                
2- http://hrank.isc.gov.ir/scientific.aspx?page=olom&year=1388& 
typ=1&stat=2 
3- http://wokinfo.com/essays/impact-factor/ 
4- http://journalfinder.elsevier.com 
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   فصلنامه یاطالعات کل )1جدول 

 شماره جلد
تعداد 
 مقاالت

تعداد 
 صفحات

 سندگانیتعداد نو
 یدرجه علم

ت ئیه
 یعلم

 *دانش آموخته
 **ریسا

 يدکتر ارشد زن مرد

1 

1 7 95 11 0 7 1 1 2 

2 7 100 12 1 12 0 1 0 

3 7 102 16 1 6 1 7 3 

4 7 82 17 2 8 8 3 0 

2 

1 7 92 13 3 11 3 1 1 

2 7 111 13 7 13 2 3 2 

 3 7   102 20 3 9 6 8 0 

4   7   111 14 3 8 3 4 2 

3 

1     7 121 14 3 8 3 5 1 

2   7   104 9 9 9 3 1 5 

3   7 103 18 4 11 6 4 1 

4 7   93 15 3 12 5 1 0 

4 

1   7   109 16 3 10 3 4 2 

2     7 103 18 4 14 5 3 0 

3   7   116 12 10 9 3 8 2 

4   7   90 14 3 9 3 5 0 

5 

1 6 98 9 3 8 4 0 0 

2 ***5 80 11 1 7 0 4 1 

3 6 82 14 6 8 3 2 7 

4 6 102 15 2 11 1 5 0 
 .انددر نظر گرفته شده همان مقاطع گاندانش آموخت ز جزوین يارشد و دکتر یکارشناس مقاطعان یدانشجو *

  .اندن دسته قرار گرفتهیبوده است در ا یها و مراکز پژوهشر از دانشگاهیها غآن یسازمان یا وابستگیان نکرده یخود را در مقاالت ب یکه درجه علم يفرادا **
  .قرار نگرفتند ین پژوهش مورد بررسیاند که در اافتهیاختصاص  گریکدی مقاله به نقد 3مقاله چاپ شده  8از ن شماره یدر ا ***

  
  رش مقاالتینرخ پذ) 2جدول 

رش یتعداد مقاالت پذ یتعداد مقاالت ارسال سال
 شده

رش ینرخ پذ
 مقاالت

1387 89 28 31% 
1388 118 21 18% 
1389 160 21 13% 
1390 155 28 18% 
1391 202 25 12% 
1392 143  

 26/9/92تا 
18  

تا شماره اول جلد (
  )ششم

5/12% 

از مقاالت چاپ شده در  يادیدهند که سهم زیج نشان مینتا
مورد  51با تعداد  ياسندهین فصلنامه را مقاالت دو نویا

و چهار  ياسندهین تعداد مقاالت سه نویاند، همچنل دادهیتشک
مورد در  19مورد و  43با تعداد ب یبه ترت ياسندهینو

در  ياسندهیتعداد مقاالت تک نو. رندیگیبعد قرار م يها رتبه
به باال  ياسندهیمورد و تعداد مقاالت پنج نو 17ن فصلنامه یا

ک از یسهم هر  1شکل . باشدیمورد م 5در مجموع 
  . دهدیها را بر اساس درصد نشان ممشارکت
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 يات مهم مرتبط با حوزه کارینشر یرش برخینرخ پذ)3جدول 
  ياست علم و فناوریفصلنامه س

ب یضر  هینام نشر  فیرد
ن یانگیم(ریتأث

  )سال5

نرخ 
  رشیپذ

1  Technovation١ 449/3  7%  
2  Research Policy٢ 387/4  15% 

3  Technology Forecasting 
& Social change٣ 

635/2  42% 

 

  
  سندگانیزان مشارکت نویم) 1شکل 

  
 ییت باالیها جهت انجام پژوهش از اهمداده يآورنحوه جمع 

شده به عنوان منبع  يگردآور يهابرخوردار است و داده
زان ارجاعات و یهر قدر م. شوندیم یقات تلقیتحق یدانش

شتر باشد، اعتبار آن مقاله یک مقاله بیمنابع به کار رفته در 
  . ]1[باالتر خواهد بود 

استفاده  مورد یسیو انگل یفارسمقاالت، تعداد منابع  یبا بررس
ده است که شزان استناد به مقاالت فصلنامه استخراج یم زینو 

اعداد . قابل مشاهده است 2شکل ها در آن ياسهینمودار مقا
م تعداد استنادات به تعداد ین نمودار از تقسیمورد استفاده در ا

ن یانگیم .انددر هر شماره به دست آمده مقاالت چاپ شده
استفاده شده در کل شمارگان  یو فارس یسید منابع انگلتعدا

هر  يمنبع برا 26/8و  25/ 87ب یچاپ شده فصلنامه به ترت
زان استناد به مقاالت فصلنامه ین میانگین میهمچن. مقاله است

ن تعداد منابع یانگیم 4جدول . هر مقاله است يمنبع برا 11/1
 .دهد ین ماستفاده شده در هر شماره از فصلنامه را نشا

                                                
1- http://www.journals.elsevier.com/technovation/ 
2- http://www.journals.elsevier.com/research-policy/ 
3- http://www.journals.elsevier.com/technological-forecasting-and-
social-change/ 

 
سه مراجع مورد استفاده در مقاالت منتشر شده در یمقا) 2شکل 

 جلد چاپ شده 5ک یفصلنامه به تفک

  
ـ  ـ آیهمانطور که از نمودار فوق بر م ر حرکـت منـابع   ید مسـ ی

دهـد کـه   ین نشان مـ یبوده و ا یشیدر طول زمان افزا یفارس
ـ فعال يهات در طول سالیفیمعتبر و با ک یمنابع فارس ن یـ ت ای

قات خود یسندگان مختلف در تحقیافته و نویش یفصلنامه افزا
 یش ناگهـان ین افـزا یهمچن. اندشتر استناد کردهین منابع بیبه ا

قـرار گرفـت کـه     ینمودار فوق در جلـد سـوم مـورد بررسـ    
اد و باالتر از یمقاله با تعداد منابع ز 3ل آن انتشار ین دلیمهمتر
  . بود ن ارجاعات مقاالت فصلنامهیانگیحد م
شـماره   20منابع مقـاالت منتشـر شـده در     ین با بررسیهمچن

اسـت علـم و   ین مقـاالت فصـلنامه س  یترچاپ شده، پر ارجاع
مقاله مورد  135در مجموع از . ده استیاستخراج گرد يفناور
سندگان قرار یر نویمقاله از فصلنامه، مورد استناد سا 71 یبررس
د فصلنامه را همراه با نـام  مقاله پر استنا ده 5جدول . اندگرفته

  .دهد یشان نشان میها و تعداد استنادهاسندگان آنیمقاله و نو
و  یقـات یهـا، مؤسسـات تحق  هسـهم دانشـگا   یبه منظور بررسـ 

در فصـلنامه و   ید مقـاالت علمـ  یـ مختلف در تول يهاسازمان
م شـبکه روابـط   یها مبـادرت بـه ترسـ   ان آنین روابط میهمچن

ـ بـر ا . اد شده اسـت افر یسازمان یوابستگ ن اسـاس پـس از   ی
ده، بـا  یاز از شمارگان به چاپ رسیمورد ن يهاداده يآورجمع

جهـت   ياگـاه داده یساخت پا مبادرت به MySQLاستفاده از 
ـ ا .م گراف شده استیاستفاده در ترس گـاه داده از نـوع   ین پای

12%

38%32%

14%

4%

تک نویسنده اي
دو نویسنده اي
سه نویسنده اي
چهار نویسنده اي
پنج نویسنده اي به باال

5
7.07 8.35 9.35 10.18

21.54

27.6

36.4

21.25 22.48

0.08 0.17 1.33 2.22 1.950
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 منابع فارسی5
منابع انگلیسی
تعداد استنادات به مقاالت فصلنامه
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هـا را در  داده يبوده که امکان جستجو و مرتب سـاز  يارابطه
  .دهدیبر قرار مار کاریاخت

  
ک یفصلنامه به تفک ن تعداد منابع استفاده شده دریانگیم) 4 جدول

  دهیبه چاپ رس يها شماره

 یمنابع فارس یسیمنابع انگل شماره جلد
ن تعداد یانگیم

 منابع در هر جلد

1 

1 14/15 28/4 

26/13 
2 42/23 42/7 

3 85/21 57/3 

4 71/25 71/4 

2 

1 14/35 85/1 

33/17 
2 20 42/11 

3 57/27 14/8 

4 71/27 85/6 

3 

1 42/36 42/8 

37/22 
2 14/33 71/7 

3 42/42 14/9 

4 57/33 14/8 

4 

1 71/22 57/10 

30/15 
2 85/19 71/8 

3 71/22 10 

4 71/19 14/8 

5 

1 33/19 5/10 

17 
2 4/28 8 

3 18 66/13 

4 66/24 16/14 

  
م اسـت و  یر مسـتق یـ غ يهـا  م شده از نـوع شـبکه  یترسشبکه 
ک گره در یسندگان به عنوان یک از نویهر  یسازمان یوابستگ

موجـود در شـبکه    يهـا  ان گرهیروابط م. نظر گرفته شده است
ان مؤسسات مختلف است بـه عنـوان   یارتباط م دهندهکه نشان

گـاه  یپـس از سـاخت پا  . اندشبکه در نظر گرفته شده يهاالی
پت یبـا اسـتفاده از زبـان اسـکر     یسـندگ ینوشبکه هـم  ياادهد

گـرا  یک زبان همه منظوره، سطح باال و شـ یتون که یپا یسینو
 کینگاشت هر يبرا. م شبکه شده استیاست مبادرت به ترس

است  یسازمان یک وابستگی دهنده موجود که نشان يهااز گره
ر زان هـ یـ ش میدر نظر گرفتـه شـده و بـا افـزا     5 یوزن فرض

مثال  يبرا. ن عدد افزوده شده استیمقدار ا یسازمان یوابستگ
ـ  یبار مشـارکت در تـأل   45دانشگاه تهران با   یف مقـاالت وزن

به دست آورده کـه منجـر بـه بـزرگ شـدن گـره        225معادل 
ک از یهر ين بر رویهمچن. مربوط به آن در گراف شده است

در . ان مؤسسات مختلف ذکر شده استیها تعداد روابط مالی
ان یدهنده ارتباط م وجود دارد که نشان يا ها حلقه از گره یبرخ

ت یـ شکل گـراف و موقع . ک موسسه استیسندگان درون ینو
 یینکـرده و گـراف نهـا    يرویپ یتمیچ الگوریآن از ه يها گره

 Adobeتوسـط نـرم افـزار     يجهت بهتر شـدن مصـور سـاز   

Illustrator ت اطالعـا  6جدول . )3شکل( ش شده استیرایو
ـ هـا را در تول ک از مؤسسات و دانشگاهیمربوط به سهم هر د ی

. دهـد ینشـان مـ   ياست علـم و فنـاور  یمقاالت در فصلنامه س
بار  61ت مدرس با یطور که مشخص است دانشگاه ترب همان

و  55و تهران با  ییعالمه طباطبا يها مشارکت اول و دانشگاه
  .قرار دارنددوم و سوم  يها ب در رتبهیبار مشارکت به ترت 45

د مقاالت یها در تول سهم دانشگاه 6بر اساس اطالعات جدول 
و  یها و موسسات علم درصد، سهم پژوهشگاه 54/76برابر با 

 ير موسسـات کـه اعضـا   یدرصد و سهم سا 05/15 یقاتیتحق
 یخصوص يها ستند همچون شرکتین یمرتبه علم يها دارا آن

  . درصد است 39/5برابر با  یو دولت
 یسـازمان  یان وابسـتگ یـ گراف مربـوط بـه روابـط م    3شکل 

 57شـامل   فـوق گـراف   .دهد یسندگان مختلف را نشان مینو
ـ ان کل مؤسسـات درگ یاز م. ال استی 86گره و  نـد  یر در فرآی

درصـد   13هـا و  درصـد را دانشـگاه   59 ید مقاالت علمـ یتول
ها و درصد را سازمان28و  یقاتیها و مؤسسات تحقپژوهشگاه

  .دهد یل میک تشکیر آکادمیغ ينهادها
درصد  18ل در انتشار مقاالت، یدخ يها درصد دانشگاه 59از 

در داخـل   یهسـتند و مـابق   یخـارج  يهـا  دانشگاه) مورد 6(
ارتباط  28با تعداد  یدانشگاه عالمه طباطبائ. کشور قرار دارند

ـ  یدرون ـ را م یدرون سـازمان  ين تعـداد همکـار  یتـر  شیب ان ی
   . امه داردمقاالت منتشر شده فصلن
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  سندگان و تعداد استناداتیک نویبه تفک ياست علم و فناوریمقاالت پر استناد فصلنامه س) 5 جدول
تعداد دفعات استناد  سندگانینو/سندهینو مقاالت

 در مقاالت فصلنامه
 8  ينور یقاضو  ينور یقاض منتخب يکشورها یقیه بر مطالعه تطبیبا تک ينوآور یاصالح نظام مل ياستخراج راهکارها

 7 ینیحس یفکور، حاج )دانشگاه مهم کشور 7 يمطالعه مورد(ران یا يهاج در دانشگاهینتا يساز يو تجار یدانشگاه ینیکارآفر
 7 ایپا یفلسف یابیک ارزیج علم در جامعه، یترو

 5 رخانلویدپور، ن یپورعزت، قل دانش در دانشگاه تهران يساز يو تجار یدانشگاه ینین موانع کارآفرییتب
 5 ي، بوشهری، حسنیمنطق رانیا ينوآور یدر نظام مل ياستگذاریس يچالشها ییشناسا

 4 نژاد يباقر رانیدر ا يتوسعه فناور يستم ارتباط دانشگاه و صنعت برایس
 4 ي، نوری، خالقیآراست کسب و کار متنوع يدارا يو راهبرد کالن در سطح شرکتها يان راهبرد فناوریارتباط م

علم  یاست ملیت سیظرف يارتقا يبرا یی، رهنمودهاید دانش در حوزه علوم انسانیبر موانع تول یلیتحل
 رانیا

 4 فرد ییدانا

 ي، اسدیان، بامداد صوفییطباطبا رانیدر ا يعلم و فناور يهايهمکار یرسم يشبکه ها یتیریمد يساختارها یگونه شناس
 فرد

4 

در حال توسعه در پرتو  يدر مورد کشورها ينوآور یرش نظام ملنگ يهایه پردازیت نظریظرف یابیارز
 مره الکاتوشیات اینظر

 4 يرعمادیم

  
  ک در مقاالت فصلنامهیو تعداد مشارکت هر  یسازمان یوابستگ) 6 جدول

  تعداد  یسازمان یوابستگ/ سمت  تعداد  یسازمان یوابستگ/ سمت
 1 منچستر 61 ت مدرسیدانشگاه ترب

 1 وکاسلین  55  ییاطبادانشگاه عالمه طب
 1 موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي 45 دانشگاه تهران

 1 قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 20 فیدانشگاه شر
 1 نگار یآت 19 زیدانشگاه تبر

 1 ياست جمهوریر يها يمرکز همکار 13 رانیا یو صنعت یعلم يسازمان پژوهشها
 1 فدك 11 پژوهشگاه صنعت نفت

 1 مشهد یدانشگاه فردوس 10 کشور یاست علمیقات سیمرکز تحق
 1 نزلندیکو 10  یدانشگاه آزاد اسالم

 1 مجلس يمرکز پژوهشها 9 نا همدانیس یدانشگاه بوعل
 1 سنت آنا  9 دانشگاه مالک اشتر

 1 دانشگاه عالی دفاع ملی 8 دانشگاه علم و صنعت
 1 مرکز علمی تحقیقات علوم پزشکی 8 رانیقات مخابرات ایمرکز  تحق

 1 ستان و بلوچستانیدانشگاه س 5 ریر کبیام یدانشگاه صنعت
 1 دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 ام نوریدانشگاه پ

 1 تهران يشهردار 4 نانو يتوسعه فناور يصندوق پژوهش و فناور
 1 )ع(ن یدانشگاه امام حس 4 دانشگاه گرگان

 1 يزیت و برنامه ریریموسسه آموزش و پژوهش مد 4 زدیدانشگاه 
 1 دانشگاه کاشان 3 ید بهشتیدانشگاه شه

 1 رانیگاز ا یشرکت مل 3 یآموزش عال يزیش و برنامه رموسسه پژوه
 1 سیپرد يپارك فناور 3 دانشگاه امام صادق

 1 تو پاستوریستیان 2 یبازرگان يموسسه مطالعات و پژوهش ها
 1 ت معلمیدانشگاه ترب 2  ساسکس

 1 یجهاد دانشگاه 2 دانشگاه الزهرا
 1 تهران یدانشگاه علوم پزشک 2 ان دانش پژوهانیموسسه بن

 1 نیسکانسیو 2 دانشگاه اصفهان
 1 دانشگاه زنجان 2 دانشگاه شاهد

 1 يجهاد کشاورز 2 معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
      1  نینو يهايپژوهشگاه فناور
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 16ارتباط و دانشـگاه تهـران بـا     25ت مدرس با یدانشگاه ترب
ــه ــاط در رتب ــاارتب ــد يه ــ يبع ــرار دارن ــداد . دق ــر تع از نظ

ـ دانشـگاه ترب  یبرون سازمان يها يهمکار  27ت مـدرس بـا   ی
و  يهمکـار  21بـا   ییعالمـه طباطبـا   يهاو دانشگاه يهمکار

اول تا سوم  يهادر رتبه یرونیب يهمکار 19دانشگاه تهران با 
هـا بـا   ن دانشـگاه یل پژوهشگران ایقرار دارند که نشان از تما

ن یهمچن. گر داردیمؤسسات در محققان یبا سا یعلم يهمکار
ز، دانشـگاه اصـفهان، دانشـگاه گرگـان، دانشـگاه      یدانشگاه تبر

 يو نظارت راهبرد يزیستان و بلوچستان، معاونت برنامه ریس

 یآموزش عال يزیس جمهور و موسسه پژوهش و برنامه ریرئ
شـکل  در . ها و مؤسسات ندارندر دانشگاهیبا سا یچ ارتباطیه
سـندگان مختلـف در سـه    ینو یسـازمان  يهـا یسهم وابستگ 4

ر یـ ر مؤسسـات غ یو سـا  یهـا، مراکـز پژوهشـ   دسته دانشـگاه 
چـاپ شـده    1392تـا   1387سـال   یک در گستره زمانیآکادم

  .نشان داده شده اسـت  ياست علم و فناوریتوسط فصلنامه س
 يهـا یدهنده مجموع تعـداد وابسـتگ  ها نشانرهیاعداد درون دا

  .ت منتشر شده توسط فصلنامه استسندگان مقاالینو یسازمان

  

  
  ياست علم و فناوریسندگان مقاالت فصلنامه سینو یسازمان يهایگراف ارتباطات وابستگ) 3شکل 
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  کیر آکادمیو مؤسسات غ یقاتیها، مراکز تحق ک دانشگاهیکننده در انتشار مقاالت به تفک مشارکت یسازمان يها یع سهم وابستگیتوز) 4شکل 

.  
ن مقـاالت چـاپ   یتـر  شید بیآیبر م 4که از شکل  طور همان

 یبــوده کــه وابســتگ یســندگانیشــده در فصــلنامه توســط نو
ها مربوط به ن آنیاعالم کرده و کمتر خود را دانشگاه یسازمان

 یسـندگان بـا وابسـتگ   ینو. باشدیک میر آکادمیغ يهاسازمان
 1391و  1388 يهـا ک در سـال یر آکادمیمؤسسات غ یسازمان

ها ن تعداد مشارکت آنیتر شیرا منتشر نکرده و ب يامقالهچ یه
بـار تکـرار    9و بـا   1389د مقاالت فصـلنامه در سـال   یدر تول
 یسازمان يهایبار وابستگ  81، 1390ن در سال یهمچن. است

زان مشارکت را در کـل  ین میتر شیدر مقاالت آمده است که ب
ـ  يهاسال زان آن یـ ن میدهـد و کمتـر  یانتشار فصلنامه نشان م

  . بار مشارکت است 37با  1392مربوط به سال 

 یمحتوائ يهایژگیو 2-2

 یفصـلنامه بـه بررسـ    یمحتـوائ  يهـا یژگـ یل ویه و تحلیتجز
 يقـات، دسـته بنـد   یتحق یهمچـون تمرکـز موضـوع    يموارد

ق به کار گرفته شـده در مقـاالت   یتحق يهاو روش یموضوع
سـندگان  یهـد کـه نو  دیها نشان مین نوع بررسیا. اشاره دارد
شتر به پـژوهش در کـدام موضـوعات    ین فصلنامه بیمقاالت ا

شتر به انتشار کدام موضوعات عالقمنـد  یپرداخته و فصلنامه ب
ق به کار گرفته شـده  یتحق يهاروش ین بررسیهمچن. اندبوده

. سـندگان مختلـف از دو منظـر قابـل توجـه اسـت      یتوسط نو
ـ یتحق يهانکه عمده روشینخست ا ار گرفتـه شـده در   ق به ک

چگونه بـوده کـه    یلیمطالعات گوناگون از مناظر مختلف تحل
 یقیگوناگون تحق يهاکه سهم روش دهد تواند نشانیخود م

بـه عبــارت بهتــر  . در مقـاالت فصــلنامه چگونـه بــوده اســت  
 يهـا تیـ صورت گرفته در حوزه فعال يهامطالعات و پژوهش

ـ    ياست علم و فنـاور یفصلنامه س از چـه نـوع    یبـه طـور کل
 یبررسـ  ،گـر ید ياز سو. انداستفاده نموده یقیتحق يهاروش
تواند نشان دهد که پژوهشگران مختلـف  یق میتحق يهاروش

 یق خود از کـدام روش پژوهشـ  یبه هدف تحق یابیدست يبرا
مــورد اســتفاده در  یقــیتحق يهــاانــد و روشاســتفاده کــرده

 يگذارتاسی، سينوآور يهاموضوعات مختلف همچون نظام
  . چگونه بوده است... و  يعلم و فناور

مشـتمل   یستیمقاالت، ل يل محتوایو تحل يبه منظور کدگذار
جـاد  یا يدیـ قات و واژگـان کل یاز تحق ید واژه اصلیکل 19بر 

ست فوق با استفاده از یساخت ل ين مرحله و برایدر ا. دیگرد
 و محاسـبات  يمبادرت به متن کاو 7.1نسخه  Gateنرم افزار 

، ساخت ابر واژگـان و  يها، مرتب سازواژه یمربوط به فراوان
 يک نـرم افـزار قدرتمنـد بـرا    یـ ن نرم افزار کـه  یا. دیگرد... 

لد انگلسـتان توسـعه   یمتون است توسط دانشگاه شـف  یمهندس
ار کاربران قرار گرفتـه  یداده شده و به صورت منبع باز در اخت

ن مراحـل  یتر من و مهیتر ياز ضرور یکین مرحله یا.  1است
ـ از واژگـان کل  ياریل کـه بسـ  ین دلیبه ا. انجام کار است  يدی

                                                
1- http://gate.ac.uk/ 
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انـد و  انتخـاب نشـده   یا به درستیسندگان مختلف یتوسط نو
ان یـ کبـار در م یا تنها یستند یپژوهش ن يمحتوا ينشان دهنده

انـد کـه نشـان دهنـده     ، استفاده شدهیتمام واژگان مورد بررس
سـت  یسـاخت ل  يس بران اسایبر هم. ستندیخاص ن یمفهوم

  :1شدند یر طیواژگان مراحل ز یاصل
ـ واژگان پر بسـامد در واژگـان کل   ییو شناسا يمتن کاو -1  يدی

  مقاالت؛
مقـاالت   يمحتوا یدر بررس يریمعنا که تأث یحذف واژگان ب -2

، يبنـد زرل، موانع، رتبـه یهمچون ل یمثال کلمات يبرا.(ندارند
  ؛...)گما، چالش و ی، سيبندیپا

ـ واژگـان کل  يژگان مناسب براساخت ابر وا -3 مـرتبط کـه    يدی
 يبـرا .(انـد  هم به کار گرفته شـده  يسندگان به جایتوسط نو

 Technologyکلمـات   يبـرا  يت فنـاور یریمثال دسته مـد 

Management, MOT, Management of Technology, 
TM(؛  

واژگان پس از انجام اصالحات با اسـتفاده از   یمحاسبه فراوان -4
ت؛ینرم افزار گ 

مربوط به  يهادست آمده در دسته کلمات به يدر مرحله بعد
شـکل   یدسـته اصـل   34ن مرحله ابتدا یدر ا. خود قرار گرفتند

دسـته   15توسـط متخصصـان،    ینیگرفت که در مراحـل بـازب  
ـ متخصـص ا  2سپس . ها ادغام شدگر دستهیحذف و در د ن ی

افته یص یو واژگان تخص یدسته اصل 34حوزه به طور مستقل 
پس از چند بار رفت و . قرار دادند یک را مورد بررسیهر به 

 دسـته  19مشـتمل بـر    یسـت ی،  لیست و نظر خواهیبرگشت ل
ان دو متخصـص اخـتالف نظـر    یکه م يدر موارد. حاصل شد

درخواست شـد تـا مـوارد     يگریوجود داشت از متخصص د
ـ قرار دهد کـه در نها  یز را مورد بررسیچالش برانگ ت تمـام  ی
  .دیل گرداختالفات ح

مقاالت فصلنامه در چنـد   یموضوع يل ساختار و محتوایتحل
م یمقـاالت و ترسـ   يل محتـوا یتحل يبرا. مرحله انجام گرفت

ـ ان واژگـان کل یق از روابط میو دق یغن يانقشه ، نخسـت  يدی
ج یسپس از نتـا . دیانجام گرد) MCA(2چندگانه یز ارتباطیآنال

)MCA(ـ ان واژگـان کل یـ سنجش روابط م ي، برا اسـتفاده   يدی

                                                
دهد از عنوان، چکیده و واژگان از آنجا که این نرم افزار زبان فارسی را پوشش نمی -1

  . کلیدي انگلیسی مقاالت استفاده شده است
2- Multiple Correspondence Analysis 

شتر در یدهند که مقاالت فصلنامه بیها نشان ملین تحلیا. شد
ـ اند و ارتبـاط م ها متمرکز شدهکدام حوزه ـ ان ای هـا  ن حـوزه ی

داده  یاکتشـاف  لیـ ک تحلیـ ک تکنی MCA. چگونه بوده است
شـده چندگانـه    يبنددسته يهاداده يرینشان دادن تصو يبرا

ـ م یل وابسـتگ یـ ن روش که به عنـوان روش تحل یا. است ان ی
شـناخته   یشـده و اسـم   يبنـد دسـته  يهاریاز متغ يامجموعه

ـ ه بـه تحل یار شـب یبس يشود از نظر ساختار یم  يهـا  ل مؤلفـه ی
سازد یپژوهشگران را قادر م  MCA.]6[است  )PCA(3یاصل

ـ با ساخت جداول چندگانـه سـاختار روابـط م     يرهـا یان متغی
را ) يدیـ ژگان کلا عدم وجود واین مطالعه وجود یدر ا( یاسم

  . ]7[ند ینما ییشناسا
 یها الزم است تا در مرحله نخست، جدوللیانجام تحل يبرا
 یدر مقاالت مورد بررس يدیرخداد واژگان کل ییشناسا يبرا

وجود ) P>2(ریمتغ pمشاهده و  nن جدول یدر ا. ل گرددیتشک
منتخب  يدیواژه کل 19را  آن يهان جدول که ستونیا. دارد

) مشاهدات( یآن را مقاالت مورد بررس يو سطرها) ارهیمتغ(
دهد که هر مقاله واجد کدام واژه یدهند نشان میل میتشک

وجود  ين جدول برایا يارزش هر خانه. بوده است يدیکل
اگر . ک و در صورت عدم وجود صفر استیدواژه مربوط یکل

کنند در شکل  يرویمشابه از شمارش پ ییدو سطر از الگو
تر خواهند  کیگر نزدیکدیبه ) CA(4یل ارتباطیتحل یکیگراف
استفاده شده  R یسینو از زبان برنامه MCAمحاسبه  يبرا. بود

انجام محاسبات  يط مناسب برایک زبان و محی R 5.است
که  ين بسته نرم افزاریا. ها استآن يو مصور ساز يآمار

 افته است بهیبل توسعه  يهاشگاهیدر آزما6 توسط جان چمبرز
ک پروژه ی R. ردیگیار کاربران قرار میصورت منبع باز در اخت

از افراد در حال توسعه بوده  ياریمشترك است که توسط بس
ار کاربران قرار یاز منبع کدها را در اخت یمختلف يهاو بسته

از بسته  MCAمحاسبه  ين مطالعه برایدر ا. دهدیم
FactoMiner  7دیاستفاده گرد 1.25نسخه .  

                                                
3- Principal Component Analysis 
4- Correspondence analysis 
5- http://www.r-project.org/ 
6- John Chambers 
7- http://www.inside-r.org/packages/cran/FactoMineR 
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  1افته به هر دستهیو کلمات اختصاص  يدیست واژگان کلیل) 7 جدول
، ي، انتخاب فناوري، منابع فناوريفناور ییمحصول، شناسا ي، فناوريد فناوری، توليت فناوریری، مدي، توسعه فناوريفناور

، نگاشت يعلم و فناورت یریفناورانه جهان، مد يتهایش قابلیفناورانه، پا يتهای، قابلي، خلق فناوريانتشار فناور يروشها
 يک، توسعه فنـاور یالکترون یسالمت، آمادگ يهايفناور یابی، ارزيدیکل يهاينوظهور، روش فناور يهاي، فناوریعلم

 مدرن يهايفناور، يفناوربلند  يک، موجهایکالس ياطالعات، فناور يت فناوریری، مديکشاورز

 يت فناوریریمد

، دو کانونه بودن یبخش يفناورانه، نظام نوآور يآورنو يها، نظاميامنطقه ينوآور ، نظامي، نظام نوآورينوآور ینظام مل
 ينظام نوآور ي، کارکردهاينوآور یف گسترده نظام ملی، تعرينظام نوآور

 ينوآور يهانظام

 ت دانشیریمد دانش دیند تولید دانش، فرآیت دانش، تولیریمد یت دانش، مدل عمومیریت دانش، چرخه مدیریت دانش، نظام مدیریمد

ـ تحق ياستگذاری، سياستگذاری، سياست علم و فناوری، سیاست آموزش عالیس ، يامنطقـه  يزیـ ، برنامـه ر يق و فنـاور ی
 يکهـا ی، ابزارهـا و تکن یاست عمومی، سیاست عمومیل سیه و تحلیارتقاء، تجز يارهایپژوهش، مع یبانی، پشتيقانونگذار

صنعت  ياستگذاری، سياست فناوری، سياست گذاریه سیاست، خردمایس یابیارز، یاست پژوهیاست، سیاست، انتقال سیس
ـ ، ظرفيعلـم و فنـاور   یـی ، همگرای، ارتقاء دانشـگاه ين موج توسعه علم و فناوری، چهارمیستم آموزشینرم افزار، س ت ی

  ی، رصد خانه ملی، برنامه علمي، درس آموزیاست علمیس

 يعلم و فناور/ يگذاراستیس

 ی، جامعه شناسیپژوهش يق، همکارید علم و تحقیپژوهش، تول يازهای، موانع پژوهش، نيساز ی، عقالنیمعلم، توسعه عل
از علم و  یاز علم، فهم عموم ی، فهم عمومی، علم فلسفیعلم يتهایعلم، مشارکت در فعال یزبان ي،  ابزارهایمعرفت علم

نه برونداد علـم و  ی، هزی، نخبگان علمیگفتمان علم، یعلم ي، اخالق و هنجارهای، سواد علمی، خرد، دانش علميفناور
، يد علم، ارتباط علم و فناوری، تولیت علمی، مرجعیک، اجتماع علمیست بوم دموکراتیک زیدر  ي، علم و فناوريفناور

ـ  ی، شناخت شناسـ یی، تجربه گرایو اجتماع ید دانش علوم انسانی، توليان دکتریدانشجو يریجامعه پذ ، ی، اصـول اخالق
 ي، علم کاربردیلی، فلسفه تحليافه قارهفلس

  و  یفلسف يهاجنبه
 يعلم و فناور یجامعه شناخت

قـات،  یج تحقینتـا  يسـاز  ي، تجاريساز يدانش، موانع تجار يساز ي، موانع تجاريفناور يساز ي، تجاريساز يتجار
 ينوآور يساز يدانش، تجار يساز ي، تجاريل تجاریپتانس

 يساز يتجار

ل یـ ه و تحلیـ و، تجزیـ ک سازمان، انتخـاب پرتفول یاستراتژ يهايریکسب و کار، جهت گ يمتوازن، استراتژ يازیکارت امت
SWOTي، سـاختاربند يراهبـرد  يزیـ ، برنامـه ر يراهبرد، نقشه اسـتراتژ  یابی، ارزيراهبرد يدها، مدلهای، فرصتها و تهد 

  هبرد کالنو را ي، ارتباط راهبرد فناریابیک، الگویت استراتژیریک، مدیاستراتژ

  ياستراتژ

  يت فکریت مالکیریمد  يت فکری، مالکیت صنعتی، حقوق مالکی، حق کپیه اجتماعیل پتنت، سرمایه و تحلی، تجزيت فکریپتنت، حقوق مالک
م، توسـعه  یه، تحـر یـ ان، اقتصاد رانتیک، اقتصاد دانش بنیافته، دولت الکترونیتوسعه  يدر حال توسعه، کشورها يکشورها

، رشـد  ي، اقتصـاد نـوآور  ياقتصـاد  يمهـا یساله، تحر 20ه، فلسفه اقتصاد، چشم انداز سند یم رانتی، پاراداياهاقتصاد منطق
د، ی، تابع توليتکامل اقتصاد، یه مالی، صادرات، برنامه پنجم توسعه، سرماياقتصاد ي، حبابهاياقتصاد يتهای، فعالياقتصاد

ار، ساختار دولت، تقاضا محور، عرضه ی، کشش بازار، دولت سیمل ینران، حکمرای، اشتغال، اقتصاد اید ناخالص داخلیتول
  یمحور، بخش خصوص

  اقتصاد

، نگاشـت  يعلم و فناور يمتن، شبکه همکار ي، دسته بندي، متن کاویل شبکه اجتماعی، تحلیسندگی، هم نویعلم سنج
  ین المللیب یسندگیت، هم نوینیت بی، مرکزیعلم ي، همکاریدانش

  یعلم سنج

 یابیـ ارز ينـد، روشـها  یبر فرآ یدگاه مبتنیع فناورانه، دیرات سرییط با تغیسطح بنگاه، مح ي، راهبرد فناوريد فناورراهبر
  ت جذبی، ظرفيفناور

  فناوري ياستراتژ

  ياست نوآوریس  ينوآور يگذاراستینوآور، س ی، نواحينوآور ياستگذاری، چرخه سیارتباط يها، شبکهياست نوآوریس

                                                
به . نایی هر یک از واژگان کلیدي مورد استفاده با هدف و موضوع مقاالت بوده استهاي مربوط، بر اساس ارتباط معها در دستهبندي و جانمایی آنواژگان کلیدي ارائه شده در جدول فوق و دسته -1

هاي اند و نویسندگان این مقاله بر اساس موضوع، هدف و محتواي مقاالت پژوهشگران مختلف، کلمات را در دستهمفهومی متفاوت از محتواي مقاله داشته این مفهوم که برخی واژگان نشان دهنده
براي مثال کلماتی همچون دانش و علم به جاي . انداند که به اشتباه مورد استفاده قرار گرفتهدر برخی موارد هم تعدادي از واژگان کلیدي اشاره به موضوعی خاص داشته. اندانمائی کردهگوناگون ج

در چنین مواردي که محتواي مقاالت به عنوان نمونه مرتبط با . برخی از مقاالت اشاره به تولید علم دارد اي از موارد تولید دانش مرتبط با مفهوم مدیریت دانش و دردر پاره. اندیکدیگر استفاده شده
یسندگان بررسی و تهیه سیاهه وجود یا عدم وجود این کلمات در مقاالت مورد بررسی بارها توسط نو. تولید علم بوده است و واژه کلیدي تولید دانش آورده شده است، دانش به علم تغییر یافته است

  .اندبر اساس موضوع و محتواي این مقاالت انجام شده
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ره نگاشت علم و  ،ی، ره نگاشت علميره نگاشت، ره نگاشت فناور یابینگاشت، ارزو، رهی، سناریسیونوی، سناریروش دلف
  ی، مطالعات آتینیش بیپ ي، روشهاينده نگاری، آيفناور

  ينده نگاریآ

 يهـا  ، شـرکت یدانشـگاه  یشیزا يواسط، شرکتها يبا فناور يها ان، شرکتیبن يفناورد یجد ي، شرکتهایشیزا يشرکتها
 يبرتر، شرکتها يکوچک و متوسط با فناور يان، شرکتهایدانش بن ي، شرکتهاSMEان کوچک، یدانش بن يوچک، شرکتهاک

  برتر يبا فناور

  انیدانش بن يشرکتها

، دانشگاه تهران، مرکـز مخـابرات،   یدولت ي، سازمانهایدولت یقاتیقات، موسسه تحقین، دانشگاه، مرکز تحقیدانشگاه کارآفر
، دانشـگاه  یآموزشـ  ي، نهادهـا یتیحما يعلوم، نهادها یعال يز، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران، شورایدانشگاه تبر

  ، انکوباتوری، پارك علميران خودرو، نهاد، پارك علم و فناورینا، شرکت ایس یبوعل

  نهادها

  ینیکارآفر  ینیکارآفر يتهاین، فعالیفناورانه، کارآفر ینی، کارآفریدانشگاه ینیر، کارآفریخطر پذ يه گذاریسرما
 يایق و توسعه، مزایتحق يق و توسعه، همکاریتحق يهانهیق و توسعه، هزیتحق يت بندیق و توسعه، اولویتحق يپروژه ها

  ق و توسعهیتحق
  ق و توسعهیت تحقیریمد

نوآورانـه،   يتهـا یعالنوآورانه کسب و کـار، ف  يهاوهی، شيت نوآوری، ظرفينوآور يها، مدليت نوآوریریباز، مد ينوآور
  ينوآور ي، استراتژينوآور ي، محرکهاي، نوآوريانتشار نوآور

  يت نوآوریریمد

  يفکر يهاهیسرما   يه فکریز، پژوهشگران آزاد، مخترعان و نوآوران، سرمایدانشگاه تبر یئت علمیه ي، نخبگان، اعضایئت علمیه ياعضا
  
 یکیگراف میترس يکه برا يدو بعد يک فضایل در یج تحلینتا

ک از نقاط یبه دست آمد که شامل مختصات هر استمناسب 
و  1س مشابهتیاست که بر اساس ماتر) يدیکل واژگان(

اس یمق يهاکیتکن MCA. م شده استیتنظ 2س فواصلیماتر
 همرا با  4کیره کالسیز چند متغیو آنال 3يچند بعد يگذار
ها امنهرها و کاهش تعداد دین متغیب نموده و بر روابط بیترک

از آنجا که . ]8[کند ید میبدون از دست دادن اطالعات تاک
رها یده بوده و واجد مشاهدات و متغیچیار پیشکل حاصل بس

 یموضوع يکشف ساختار محتوا يبرا ،گر استیکدیبا 
م و نشان دادن مکان یمقاالت فصلنامه تنها مبادرت به ترس

وح ج حاصل به منظور وضینتا. شده است يدیواژگان کل
ش واژگان یم و جهت نمایشتر توسط نرم افزار اکسل ترسیب

ک از یاندازه هر. استفاده شده است یاز نمودار حباب يدیکل
است که واجد آن  یشکل بر اساس تعداد مقاالت يهاحباب

پر تمرکز موضوعات  ینواح 5شکل . اند بوده خاصدواژه یکل
 .دهد یمقاالت چاپ شده توسط فصلنامه را نشان م

نشان  يدیواژگان کل يو دور یکیطور که گفته شد نزد انهم
ن موضوع است که یداده شده در نمودار فوق نشان دهنده ا

زان در مورد ارتباط آن دو یبه چه م یمقاالت مورد بررس
د واژه یدو کل یکیبه عنوان مثال نزد. اندمفهوم سخن گفته

                                                
1- Similarity Matrix  
2- Distance Matrix 
3- Multidimensional scaling 
4- Classical Multivariate Analysis  

م یاهن مفیدهد که اثرات اینشان م يساز يو تجار ینیکارآفر
قرار گرفته و از نظر  یگر مورد بررسیکدیدر مقاالت با 

که دو واژه  یاما زمان. گر دارندیکدیبه  يادیز یکینزد یمفهوم
دهد که یدارند نشان م ياگر فاصله قابل مالحظهیکدیبا 

. واقع نشده است یگر مورد بررسیکدیم با ین مفاهیاثرات ا
و اقتصاد نشان  يناورت فیرید واژه مدیمثال فاصله دو کل يبرا
ن دو موضوع یمختلف به اثرات ا يهادهد که در پژوهشیم

بر اساس دو دامنه . نشده است یگر توجه چندانیکدیبر 
ل شده است که یتشک یچهار ربع اصل MCAج یحاصل از نتا

در ربع اول نمودار باال سه : ر نمودین صورت تفسیتوان بدیم
 يفناور ياستراتژ و ي، استراتژيت فناوریریمفهوم مد

اند که اوالً نشان ن سهم را به خود اختصاص دادهیتر شیب
گر مورد یکدیسندگان مختلف با یم توسط نوین مفاهیدهد ا یم

م با ین مفاهینکه دامنه ارتباط ایاند و دوم ااستفاده واقع شده
گر در ید یاز سوئ.گر در سطح خرد شکل گرفته استیکدی

 يهاهیت دانش، سرمایریهوم مدربع دوم نمودار فوق با مف
م که نشان از یروبرو هست يت فکریت مالکیریو مد يفکر
در . سندگان مختلف داردیم در مطالعات نوین مفاهیا یکینزد

اند م کالن ارائه شدهیشتر مفاهین نمودار که بیربع سوم ا
و  ياست نوآوری، سينوآور يهاموضوع اقتصاد، نظام

قرار دارد که  ينوآور یاختو جامعه شن یفلسف يها جنبه
ن سهم مقاالت فصلنامه را به خود اختصاص یتر شیمجموعاً ب
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نسبتاً بحث  یگاهیجا يدارا يت نوآوریریموضوع مد. اندداده
شتر در سطح خرد معنا ین موضوع بیا ییاز سو. ز استیبرانگ

در ربع  یتین مؤلفه موقعین است که ایابد و انتظار بر اییم
با  يدیکل ين واژهین اساس رخداد ایبر هم. اول داشته باشد

 يج بعدیمجدد قرار گرفت که نتا یر واژگان مورد بررسیسا
توان به ین امر را میعلت ا. ن مختصات را نشان دادندیز همین

 يدین واژه کلید واژگان مرتبط با ایح کلیعدم استفاده صح
که به موضوع  یمقاالت. در مقاالت دانست) يت نوآوریریمد(
ست یز در لین واژه را نیاند ااشاره کرده ياست نوآوریس

ا یا به اشتباه ذکر شده و یاند که خود ذکر کرده يدیواژگان کل
ا ی يسنده، مقاله نگاشته شده واجد موضوع نوآوریاز نظر نو

تنها رخداد  5شکلاز آنجا که . هم بوده است يت نوآوریریمد
کند و یم یت بررسرا در مقاال يدیا عدم رخداد واژگان کلی

م یمفاه يو دور یکیندارد و نزد یت چندانیموضوع مقاله اهم
مقاالت در ادامه  یموضوع یرند، بررسیگیت قرار میدر اولو
علم / ياستگذاریمفهوم س. رفته استیگر انجام پذید یبه روش
برخوردار  یگاه نسبتاً مهمیدر نمودار فوق از جا يو فناور

ل به سمت یکز مختصات و متمان مفهوم که در مریا. است
. است یچپ و ربع سوم نمودار است از چند جنبه قابل بررس

ن موضوع در کل مقاالت فصلنامه است که ینخست سهم ا
ه در انتشار مقاالت ینشر یکل يها استیکامالً منطبق با س

م مرتبط یر مفاهین مفهوم با سایا یکیدوم، نزد. است یپژوهش
م اقتصاد، یک با مفاهیو ارتباط نزدت فصلنامه یبا حوزه فعال

 در يابزار(  یسنج ، علمیو جامعه شناخت یفلسف يهاجنبه
از . باشدیم ينده نگاریو آ) ياست گذاریجهت کمک به س

در  يعلم و فناور ياستگذاریت مفهوم سیگر موقعید يمنظر
م سخن یر مفاهین مفهوم با سایا یت ارتباطیاز موقع 5شکل 

ر مقاالت ین حوزه نسبت به سایا د که مقاالتیگویم
در . م دارندیو مفاه يدیگر واژگان کلین ارتباط را با دیتر شیب

دانش  يهان نمودار موضوع نهادها، شرکتیربع چهارم ا
ق و توسعه و یت تحقیری، مديساز يو تجار ینیان، کارآفریبن
 يو دور یکیل نزدیکه در تحل از آنجا. قرار دارد ينده نگاریآ

ت دارد یر اهمیگر در نمودار مذکور، مرکز دوایکدیبه م یمفاه
م در مقاالت و ین مفاهیر تنها نشان دهنده وزن ایو اندازه دوا
م ارائه شده در هر یت مفاهیهاست موقعک از آنیتکرار هر 

. برخوردار است ییاز دقت نسبتاً باال 3 شکل يهاک از ربعی
ت یریمد با يسازي، تجارینیکارآفر با يسازيم تجاریمفاه
 يها شرکت زیننهادها و  با يسازيق و توسعه و تجاریتحق

ن رخداد را در مقاالت مربوط به یتر شینهادها ب باان یبندانش
م در نمودار مذکور ین مفاهیت ایاند که موقعن حوزه داشتهیا

  .گر داردیکدیم با ین مفاهیا يو دور یکینشان از نزد
ل یالت مبادرت به تحلمقا یموضوع يبند به منظور دسته

. دیعنوان مقاالت منتشر شده توسط فصلنامه گرد يمحتوا
واژگان  يبندن منظور با توجه به دستهیبه ا یابیدست يبرا
که  یموضوع اصل 18احصا شده در مرحله قبل،  يدیکل

ت فصلنامه یمرتبط به محدوده فعال يهادهنده حوزه نشان
ش اعتبار یمنظور افزان مرحله به یدر ا. دیگرد ءهستند احصا

ل محتوا از دو متخصص درخواست یو تحل يت کدگذاریفعال
 ير کدهایهجده گانه و ز يهايبندن دستهیک از اید تا هر ش

ن یک از ایا هر یقرار دهند که آ یها را مورد بررسمرتبط با آن
ت یمرتبط با حوزه فعال یک شاخه علمیها معرف دسته

نظرات متخصصان و با  یز بررسپس ا. ریا خیفصلنامه هستند 
ها ن دستهیک از ایهر . دش ءاحصا ییست نهایر لییتغ یاندک

ن مقاالت، مورد یعناو يکدگذار يبرا یک کد اصلیبه عنوان 
اعمال  يک از کدهاینکه هر یبا توجه به ا. استفاده واقع شد

 یاصل يمعرف کدها يکدها ریز يمقاالت، حاو يشده بر رو
و  یکد اصل 18ن مقاالت، یعناو يدگذارند کیهستند در فرآ

ت یریمثال مد يبرا. ر کد مورد استفاده قرار گرفتیز يتعداد
ت یری، مديم نوآوریو مفاه یبه عنوان کد اصل ينوآور
به عنوان  يت نوآوریریمد يندهایباز، فرآ ي، نوآورينوآور

 يادسته. انتخاب شدند يت نوآوریریمعرف مد ير کدهایز
است که در  یانتخاب شد که واجد مقاالت 1ریتحت عنوان سا

با حوزه  یها قرار نگرفته و ارتباطيبندک از دستهیچ یه
ند دسته یانجام فرآ يبرا. م احصا شده نداشتندیت و مفاهیفعال
 QDAف از نرم افزار قدرتمند یتعار يل محتوایو تحل يبند

Miner  ن نرم افزار که توسط یا. 2استفاده شد 4.1نسخه
و توسعه داده شده است شامل  یس طراحیرو والشرکت پ

، يکدگذار يبرا یفیل کیمربوط به تحل يمجموعه نرم افزارها
کوچک و  يهال مجموعهیه و تحلیو تجز یسیه نویحاش

                                                
1- Other 
2- http://provalisresearch.com/ 
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ن نرم افزار یکه ایاز آنجائ. ر استیبزرگ اسناد، متون و تصاو
 یشین مطالعه از نسخه آزمایاست در ا يک نرم افزار تجاری

ها به ل دادهیدر مرحله آخر پس از تبد. دیتفاده گردآن اس
ک یهر . دیآغاز گرد يت کدگذاریقالب مناسب نرم افزار فعال

به . شدند يها کدگذارن تنها با توجه به موضوع آنیاز عناو
مقاالت مورد  یده تمامیند چکین فرآیش دقت ایمنظور افزا

 حاتین توضیق و همچنیقرار گرفت و اهداف تحق یبررس
و سپس  یسندگان در مورد موضوع مقاله بررسینو/سندهینو

از  یبه برخ. مناسب به هر مقاله اختصاص داده شد يکدها
کد  3ا ی 2گر همزمان ید يک کد و به تعدادیمقاالت تنها 

ا سه موضوع را ین کد، دو یمقاالت با چند. اختصاص داده شد
وضوع را ک میا اثرات یاند و قرار داده یزمان مورد بررسهم

افزار ن نرمیا چوندر مجموع . اند دهیسنج يگریبر موضوع د
مقاالت  یسین انگلیدهد از عناویرا پوشش نم یمتون فارس

م با یها استفاده شد و به منظور نشان دادن بهتر مفاهلیدر تحل
مربوطه  م نموداریاستفاده از نرم افزار اکسل مبادرت به ترس

را بر حسب  یدسته اصل 18ک از یسهم هر  6شکل . دیگرد
  .دهد یدرصد نشان م

علم / ياستگذارید موضوع سیآیبر م 6طور که از شکل  همان
ان ین سهم را در میتر شیب) مورد 31( درصد 18با  يو فناور

 9موضوع اقتصاد با . مقاالت منتشر شده فصلنامه دارا است
 8با  يت فناوریریو مد ينوآور يهاو نظام) مورد 16( درصد

 7ن یهمچن. قرار دارند يبعد يهادر رتبه) مورد 14( رصدد
باال  يهايبندک از دستهیچ یمقاالت در ه) مورد 12( درصد

پر تمرکز مقاالت فصلنامه  يهاقرار نگرفته و خارج از حوزه
 2با  ينده نگاریو آ ینین دو حوزه کارآفریهمچن. اندبوده

ت فصلنامه ان مقاالین سهم را در میکمتر) مورد 3( درصد
ا یمقاله واجد دو  34شده  یمقاله بررس 135ان یاز م. اندداشته

ن دسته از یکه ا ین معنیاند، به ابوده یچند کد موضوع
. اندا چند موضوع به طور همزمان پرداختهیمقاالت به دو 

ک از موضوعات ارائه شده را در طول زمان یسهم هر  7شکل 
  .دهدیو بر حسب سال نشان م

  

 
  ياست علم و فناوریمقاالت فصلنامه س یساختار موضوع) 5کل ش
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  ياست علم و فناوریمقاالت فصلنامه س یموضوع يبند دسته )6شکل 

 
  

  
  1ک سالیک از موضوعات فصلنامه به تفکیسه سهم هر یمقا) 7شکل 

  

                                                
  .بررسی قرار گرفته است مورد 1392سال  4شماره  5اطالعات فوق تا سال  -1
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است علم و یفصلنامه س یمطالعه محتوائ یانیبخش پا در
ق مورد استفاده یتحق ياهروش یمبادرت به بررس ،يفناور

بر اساس . سندگان مختلف در مقاالت شده استیتوسط نو
ق مقاالت یتحق يها، روش]9[ند پژوهش یاز فرآیمدل پ

ن سطوح یا. اندقرار گرفته یفصلنامه در سه سطح مورد بررس
، )ياو توسعه يکاربرد ،يادیبن(ق یتحق يریگجهت: عبارتند از

م و ی، توسعه مفاهيلعه موردش، مطایمایپ(ق یتحق ياستراتژ
 یفی، توصیاکتشاف(ق ی، هدف تحق)یو اقدام پژوه يساز مدل
داده مقاالت بر اساس  يآورجمع ين ابزارهایهمچن). ینییو تب

، مطالعات يمشاهده، مصاحبه، مطالعات اسناد يهادسته
ع یها و صنا ، پرسشنامه خبرگان و پرسشنامه شرکتياکتابخانه

مورد  يهاک از روشیرفت و سهم هر قرار گ یمورد بررس
مثال  يبرا. شد یمقاالت بررس یدر موضوعات اصل یبررس

است علم و یفوق در موضوع س يهاک از روشیسهم هر 
 يریگ ن حوزه چه جهتید که مقاالت ایگرد یبررس يفناور

ها چه بوده داده آن يو روش جمع آور يا استراتژیداشته 
ر واقع شده یکه در دسته سا یان ذکر است مقاالتیشا. است

. اند ق مد نظر گرفته نشدهیتحق يها روش یبودند در بررس

ن مرحله یاطالعات به دست آمده از ا يایر گویز يها شکل
  .ق استیتحق

 یشتر مقاالت مورد بررسید بیآیبر م 8 شکلطور که از  همان
ا به یبوده که  يپژوهش از نوع کاربرد يریگاز نظر جهت

ا حل یارائه راهکار  یا در پی ها توجه داشتهدهیانمودن  یعمل
ن یاز نمودار فوق چن. اندخاص بوده ياک مسئله در حوزهی
ار یبس ياتوسعه يریشود که سهم مقاالت با جهت گیم جهینت
و  یفلسف يهامقاالت مرتبط با حوزه جنبه. ن بوده استییپا

 یفراوانزان ین میتر شیب يدارا يعلم و فناور یجامعه شناخت
ن موضوع ین امر نشان دهنده ایاند که ابوده يادیقات بنیتحق

کسب و گسترش  ین حوزه عموما در پیاست که مقاالت ا
 يادیتوجه ز يو کاربرد یدانش هستند و به مسائل عمل

ز موضوعات مختلف فصلنامه بر اساس ین 9شکل در . ندارند
  . قرار گرفته است یق مورد بررسیتحق ياستراتژ

ان انواع یش در میماید سهم پیآیبر م 9شکل طور که از  نهما
ق در مقاالت با موضوعات مختلف نسبت یتحق يهاياستراتژ

  . شتر استین بیریبه سا

  
  قیتحق يریگمقاالت بر اساس جهت یموضوع يهاسه دستهیمقا) 8شکل 
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 قیتحق يمقاالت بر اساس استراتژ یموضوع يهاسه دستهیمقا) 9شکل 

  
 ین فراوانیکبار رخداد کمتریتنها با  یان اقدام پژوهین میادر 

ق داشته و تنها در موضوع یتحق يهايان انواع استراتژیرا در م
. مورد استفاده قرار گرفته است يعلم و فناور/ ياستگذاریس

و جامعه  یفلسف يهاق مطالعات مرتبط با جنبهیتحق ياستراتژ
بوده و مطالعات  يازس م و مدلیشتر توسعه مفاهیب یشناخت

را در  ين سهم مطالعات موردیتر شیب ینیمرتبط با کارآفر
  . اند ق داشتهیتحق يهايان انواع استراتژیم

انداز ق موضوعات مقاالت از سه چشمیاز نقطه نظر هدف تحق
 همان. قرار گرفتند یمورد بررس ینییو تب یفی، توصیاکتشاف

 یفیاالت توصز مشخص است سهم مقین 10شکل طور که در 
ر مقاالت ینسبت به سا یمختلف موضوع يهاان دستهیدر م

 یو جامعه شناخت یفلسف يهامقاالت حوزه جنبه. شتر استیب
ن حوزه عموما به دنبال یمقاالت ا. است ینییشتر از نوع تبیب

ر عوامل بر ینحوه تاث ییا شناسایده یک پدی ییپاسخ به چرا

ن سهم یتر شیاز ب يوآورن يهان نظامیهمچن. گر هستندیکدی
  . برخوردار هستند یدر مقاالت با هدف اکتشاف

 يهاطور که ذکر شد مقاالت از نقطه نظر روش همان
ن یدر ا. قرار گرفتند یز مورد بررسیاطالعات ن يآور جمع
، يمشاهده، مصاحبه، مطالعات اسناد يهاروش یبررس

. تو پرسشنامه مورد توجه بوده اس يامطالعات کتابخانه
ها پرسشنامه خود به دو پرسشنامه خبرگان و پرسشنامه شرکت

وه یکه ش ین مفهوم که مقاالتیبد. دیم گردیع تقسیو صنا
ق پرسشنامه ارائه شده به خبرگان یها از طرداده آن يآورجمع

داده و  يآورجمع يکه برا یک دسته و مقاالتیبوده است در 
ها د اما پرسشنامه آناطالعات از پرسشنامه استفاده کرده بودن

ک صنعت را یع پخش شده و اطالعات مربوط به یدر صنا
 11شکل . گر قرار گرفتید ياکرده بودند در دسته يآورجمع
 يها ک روشیمقاالت فصلنامه را به تفک یموضوع يهادسته

  .دهدیاطالعات نشان م يگردآور

0

20

40

60

80

100
مدیریت فناوري

تجاري سازي
هاي فلسفی و -جنبه

 … جامعه شناختی علم و 
هاي نوآوري-نظام

سیاست نوآوري

استراتژي

مدیریت تحقیق و توسعه

علم و / سیاستگذارياستراتژي فناوري
کارآفرینیفناوري

اقتصاد

مالکیت فکري

علم سنجی

شرکتهاي دانش بنیان
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مدیریت دانش
آینده نگاري

پیمایش
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 يریگجهینت - 3

 ياسـت علـم و فنـاور   یسال انتشار منظم فصلنامه س 5پس از 
ن فصـلنامه  یو معتبرتـر  نیتـر  مهـم ن فصلنامه را ید بتوان ایشا

علـم و   يگذاراستیس یمرتبط با حوزه دانش یپژوهش-یعلم
اسـت   یمقاله حاضر تالش. دانست يرت فناویریو مد يفناور

مقالـه   135ن فصلنامه پس از انتشار یدر جهت مرور عملکرد ا
هـا، نهـاد و   هـا، سـازمان  سندگان و پژوهشگران دانشگاهیاز نو

 یمختلف در جهـت ارتقـا و بهبـود عملکـرد علمـ      مؤسسات
ـ لذا تـالش گرد . یدانش يهان حوزهیکنشگران ا د تـا در دو  ی

فصـلنامه و اطالعـات    یان دانشیبا جرسطح اطالعات مرتبط 
ن یمند بر مقاالت اجامع و نظام نسبتاً يمقاالت مرور یمحتوائ

  .ردیفصلنامه صورت پذ
چـون   يمـوارد  ،فصـلنامه  یان دانشـ یدر بخش مربوط به جر

 یهـا، شـبکه ارتبـاط   نآ یسـازمان  یسندگان، وابستگیتعداد نو
امه، پـر  رش مقـاالت فصـلن  ی، نـرخ پـذ  یسازمان يها یوابستگ

ل واقـع  یو تحل یمورد بررس... ن مقاالت فصلنامه و یاستنادتر
  .شد

 يهـا فصـلنامه حـوزه   یدر بخش مربوط به اطالعات محتـوائ 
هر  يو دور یکیل نزدیمقاالت فصلنامه بر اساس تحل پرتمرکز

 18مقاالت در  یموضوع يبندگر، دستهیکدیم به یک از مفاهی
ـ تحق يهاروش ین بررسیدسته مجزا و همچن ک از یـ ق هـر  ی

نـد پـژوهش از جملـه    یها بر اساس سطوح مختلـف فرآ دسته
  .ل شدندیتحل و ین بخش بررسیهستند که در ا یاطالعات

سـال   5ن فصلنامه در طول یدهد که ایها نشان میج بررسینتا
م مرتبط یاز مفاه يادیز نسبتاًت خود توانسته است بخش یفعال

ـ ا يدر توسـعه نظـر   کار خـود را پوشـش داده و   با حوزه ن ی
گـراف روابـط    ین بررسیهمچن. دیفا نمایفعال ا ینقش میمفاه

روابط  متأسفانهگر نشان داد که یکدیها با و دانشگاه مؤسسات
شـتر  یار اندك بوده و سـطح روابـط ب  یبس گریکدیبا  مؤسسات

گر یکدیبا  یارتباط چندان مؤسساتن یبوده و ا یدرون سازمان
  .ندارند

آمد  به دستدرصد  5/16الت فصلنامه معادل رش مقاینرخ پذ
ـ مهـم ا  ین المللیات بیسه با نشریکه در مقا ن حـوزه نشـان   ی

ر یـ گسـخت  نسبتاًرش مقاالت ین فصلنامه در پذیدهد که ا یم
  .برخوردار است يادیت زیمقاالت از اهم یفیبوده و سطح ک

و  ییشناسادواژه یکل 19در قالب  یمفهوم اصل 19در مجموع 
علـم و  / ياسـتگذار یس ان حـوزه یـ ن مید که در ایردگ یبررس
ـ  نیتـر  شیب يفناور تمرکـز را در مقـاالت گونـاگون     یفراوان

گر یرا با د یکینزد نیتر شیبها ر حوزهیداشت و نسبت به سا
  .م به خود اختصاص داده بودیمفاه
 يهـا ق مقاالت نشان داد کـه در سـال  یتحق يهاروش یبررس

نگـارش   يبـرا  یندارد مشخصـ اسـتا  ،نخست انتشار فصلنامه
ـ ا یشناسـ وه نگـارش روش یها وجـود نداشـته و شـ   روش ن ی

از  ینگـارش مقـاالت علمـ    يمقاالت نسبت بـه اسـتانداردها  
ن امر با گذشت زمان مرتفع یبرخوردار بوده که ا ینییپات یفیک

ـ فینگـارش از ک  يوهیشده و مقاالت از لحاظ شـ   يت بـاالتر ی
هـا نشـان داد   ین بررسیج ایان نتیهمچن. انددهیبرخوردار گرد
ـ ار زیدر مقـاالت مختلـف بسـ    یدانیم يهایکه سهم بررس اد ی

 يهـا یاز بررسـ  یمقاله مورد بررسـ  135مورد از  108بوده و 
، يساز يمقاالت تجار ان همهین میدر ا. اندبهره جسته یدانیم

استفاده کرده و  یدانیم يهایاز بررس یو علم سنج ینیکارآفر
درصـد و   85بـا   يت فنـاور یریمقاالت حوزه مدها پس از آن

 يبعـد  يهـا درصد در رده 80با  يعلم و فناور/ ياستگذاریس
ـ م يهـا زان استفاده از روشین میکمتر. قرار گرفتند ـ ن یدانی ز ی

 یو جامعـه شـناخت   یفلسـف  يهامقاالت مربوط به حوزه جنبه
  .درصد بودند 37زان یبا م يعلم و فناور

 يو اعضـا  يعلـم و فنـاور   اسـت یسه رسد فصـلنام یبه نظر م
انـد بـا   سال نه تنها توانسـته  5ن یه آن در طول ایریئت تحریه

مهم در توسـعه   یباال سهم یفیانتشار منظم مقاالت با سطح ک
اند داشته باشند بلکه توانسته رانیادر  ین حوزه دانشیا ينظر

ن حوزه یر بهبود و تکامل ایروشن، مس يبا داشتن چشم انداز
 يهـا پـژوهش  يمناسب و معتبر برا یم و منبعیرا ترس یدانش

با توجه . ر محققان و پژوهشگران قرار دهندیار سایدر اخت یآت
ر مطالعـات مشـابه در   یسا ین مطالعه و بررسیا يهابه چالش

توسـعه   يل برایشنهادات ارائه شده در ذیرسد پیا به نظر میدن
  :ه اثر گذار باشندین نشریو بهبود ا
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  نگـارش   یاصـل  يهااز چالش یکینکه یبه ابا توجه
اسـتفاده   يدیـ ن مقاله، واژگـان کل یا یبخش محتوائ

ــت و  یشــده توســط نو ــوده اس ــندگان مختلــف ب س
اند و انتخاب نشده یا به درستین واژگان یمتاسفانه ا

شنهاد یاند پمقاله نداشته يبا محتوا یا ارتباط چندانی
مرتبط با  يدیاز واژگان کل یستیشود که فصلنامه لیم

ه و در هنگام ارائه مقاله یانتشار خود را ته يهاحوزه
 يدیها بخواهد تا کلمات کلسندگان از آنیتوسط نو

ـ ان ایمرتبط با مقاله خود را از م سـت انتخـاب   ین لی
 . ندینما

 و  يکـار  يهـا شـود تـا حـوزه   یشنهاد مـ ین پیهمچن
ت فصلنامه در انتشار یکه منطبق با مامور یموضوعات

ــنگــارش و در اخت یت هســتند بــه روشــنمقــاال ار ی
رش ینکـه نـرخ پـذ   یرد، با توجه به ایمحققان قرار بگ

-از چـالش  یکیباشد یدرصد م 16مقاالت فصلنامه 

ارائـه شـدن    ،عمده فصلنامه در انتشار مقـاالت  يها
ت فصـلنامه  یفعال ياست که خارج از حوزه یمقاالت

چـالش   يتوانـد تـا حـد   ین موضوع میباشند و ایم
 .ارائه شدن مقاالت نامرتبط را کاهش دهد

 رش مقـاالت از مرحلـه   ینـد پـذ  یشود فرآیشنهاد میپ
 یرش نهـائ یسنده تا مرحله پـذ یارائه مقاله توسط نو

ـ ار محققـان قـرار گ  یـ م و در اختیترس ـ . ردی ن یهمچن
رش مقاالت، مدت زمـان  یهمچون نرخ پذ یاطالعات

ـ  یبه طور مستمر در اخت... و  يداور رار ار محققـان ق
 . ردیگ

 ن مقاله یا یاساس يهااز چالش یکینکه یبا توجه به ا
ق به کار گرفته شـده توسـط   یتحق يهاروش یبررس

ل کـه  یـ ن دلیـ سندگان مختلف بوده است و بـه ا ینو
روش کـار خـود را    یمختلف يهاوهیسندگان به شینو

وه یرسد اگر فصلنامه شیاند لذا به نظر مح کردهیتشر
ـ بـه و (جهت نگارش مقـاالت  را ينامه استاندارد  ژهی

ــته) قیــتحق یشناســبخــش مقدمــه و روش ه و در ی
 یکپـارچگ یسندگان قرار دهد، انسـجام و  یار نویاخت

د و انجـام مطالعـات   یـ ن خواهـد گرد یمقاالت تضم
مقـاالت فصـلنامه    ير مقاله حاضر بر رویمختلف نظ

 . گردد یل میتسه

ل به یبدهم اکنون ت ياست علم و فناوریبدون شک فصلنامه س
مشـخص از اهـداف و تمرکـز بـر      یفـ یفعال با تعر ياهینشر

م متصل و وابسته یو مفاه يعلم و فناور ياستگذاریموضوع س
 در حـوزه  یقـات علمـ  یتحق مهم در عرصه یگاهیبه آن به جا

افتـه کـه مقـاالت    یکشور دست  يعلم و فناور يگذاراستیس
و  یاهدانشـگ  یسـازمان  یسـندگان بـا وابسـتگ   یاز نو ياریبس

  . ن گفتار استیبر صدق ا یک گواهیآکادم
  

  ر و تشکریتقد -4
هـا و  يدانند تا از همکارین مقاله بر خود الزم میسندگان اینو

ـ نـا حاج یسرکار خـانم م  غیدر یب يهامساعدت ان کارشـناس  ی
ـ در بـه اخت  فصـلنامه محترم  ار گذاشـتن اطالعـات فصـلنامه،    ی

ـ  نـد،  ینما یتشکر و قـدردان ... مقاالت و  شـک بـدون   یکـه ب
  .دیرسین مقاله به سرانجام نمیشان ایا يهمکار
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Abstract 

The Journal of Science and Technology Policy is 
the first and the most reliable scientific journals, 
which exclusively deals with   science and 
technology policy and management issues in Iran. 
This journal has been  regularly published since 
2008.  By reviewing articles published from first 
volume that appeared in 2008  to Vol(5)- 
Number(4)- 2013,this article aims  to provide an 
insight into the characteristics of the journal’s 
articles for researchers by investigating the 
knowledge flow including the main characters of 
journal through the contents of the published 
articles, examining the concepts involved ,the  
issues they deal with, and the research methods 
they use Analysis of the flow of knowledge 
throughout the articles in the Journal indicates 
that the most participation in publication of the 
Journal articles is 80% by male authors.  
Moreover, only 16.5% of articles submitted to the 
journal are accepted for publication. The results 
of this study indicate that a majority of articles 
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published in this journal are authored by the 
faculty members from the  universities located in 
Tehran .   Additionally, the results of thematic 
profile of the Journal indicate that  most published  
articles  are related to policy making / science and 
technology, the economy,  and management of 
technology. Finally, many  articles are 
descriptive, involve survey, and have practical 
applications. 
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