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کلیدواژهها:

تحلیل محتوا ،مقاالت،
فصلنامه پژوهشهای
روستایی ،مطالعات
روستایی ،ایران

هدف از بررسی مقاالت فصلنامه پژوهشهای روستایی ،دستیابی به وضعیت کلی فصلنامه طی شش دوره انتشار است .بدینمنظور تمامی
مقاالت منتشرشده در این دورهها از نظر موضوعی ،جنسیت ،تعداد نویسندگان ،تخصص نویسندگان و محدودههای مطالعهشده بررسی
شده است .جامعه آماری مطالعهشده ،تمامی مقاالت انتشاریافته طی سالهای  1389تا  1394بوده که شامل شش دوره چهار شمارهای
و  207مقاله است .روش استفادهشده در مقاله حاضر ،تحلیل محتوا بوده و اطالعات به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است .دادهها
توسط نرمافزار  Excelمحاسبه و نتایج به شکل شماتیک نمایش دادهشدهاند .نتایج بهدستآمده نشان داده است که از میان  207مقاله
انتشاریافته طی شش دوره چهار شمارهای،حدود دوسوم نویسندگان را مردان و یکسوم را زنان تشکیل میدهند .همچنین دانشگاههای
دولتی و به خصوص دانشگاه تهران ،بیشترین میزان وابستگی سازمانی را در اختیار داشتهاند .در میان موضوعات مورد توجه نویسندگان
گردشگری روستایی و توسعه پایدار روستایی بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادند.

مقدمه

میتواند نقش مهمی در این پیشرفت و ارتقا ،ایفا کند.

نشریات از اصلیترین قالبهای انتقال دانش در سطح علمی
تحقیق بهحساب میآیند و در مجامع بینالمللی کانون توجه را
از آن خود کردهاند؛ بهطوریکه اختراعات ،اکتشافات و یافتههای
نوین را میتوان در چهارچوب همین محملهای خاص اطالعاتی،
که تا حد امکان اخص و تخصصی شدهاند ،پیدا کرد (Mohammadi,
) .Motaghy Dadgar, & Motaharinia, 2015در دنیای امروز ،توسعه
اقتصادی و فرهنگی تا حد زیادی به تحقیق بستگی دارد .بر این
اساس است که درصد درخورتوجهی از سرمایههای ملّی صرف
حمایت از برنامههای تحقیقی میشود ).(Movahed & Izadi, 2010
این گفته قدیمی که قرن هجدهم قرن جزوه ،قرن نوزده قرن
کتاب و قرن بیستم قرن نشریات است هنوز تازگی خود را از دست
نداده است ) .(Noie, 2011اشاعه اطالعات از طریق ایجاد بانکهای
اطالعاتی ،نقش انکارناپذیری در پیشرفت علوم و تحقیقات
مختلف ایفا میکنند )(Bozarjomehri, Eivazlo, & Jamshidi, 2014
و یقیناً وجود بانکهای اطالعاتی مانند مجالتی که مقاالت خود
را بهصورت آنالین و رایگان در دسترس مخاطبان قرار میدهند،

هدف از انتشار نشریههای علمی ،گسترش پژوهش در
زمینههای مختلف و ارتقا و اعتالی سطح نظری و علمی و ایجاد
ارتباط بین پژوهشگران ،اندیشمندان و محققان مختلف است
) .(Movahed & Izadi, 2010ازآنجاییکه نشریات علمیپژوهشی در
تولید علم و انتشار دانش نقش و اهمیت بسیاری ایفا میکنند؛
بنابراین ضرورت دارد از این مجالت ارزیابیهایی بهعمل آی د �(Mo
).hammadi et al., 2015
تحلیل محتوای مطالعات روستایی در ایران از دو جنبه حائز
اهمیت فراوانی است :نخست اینکه این مطالعات بهشکل مدرن و
با اتکا به تئوریها و ادبیات جغرافیایی و برنامهریزی جدید ،خصوصاً
در قیاس با مطالعات شهری ،سابقه زیادی در ایران ندارد .دوم اینکه
تاکنون امعان نظر و گرایش چندانی برای محکزدن و سنجشکردن
دقیق و عمیق محتوای مطالعات روستایی در ایران و نیز ویژگیهای
محققانی که تألیفات و تحقیقات متعددی بهویژه در زمینه نگارش
مقاالت پژوهشی در ایران دارند ،مشاهده نشده است؛ بنابراین
ضروری و مهم است که گامهای ابتدایی در این راه برداشته شود.
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مجله پژوهشهای روستایی به عنوان نشریهای که علیرغم
قدمت نهچندان زیاد ،از پذیرش مطلوبی در بین متخصصان و
محققان مطالعات روستایی در ایران برخوردار است ،میتواند بستر
مناسبی برای این منظور باشد .خصوصاً اینکه در معرفی این مجله
در صفحه اصلی وبسایت آن آمده است« :هدف این مجله انتشار
مطالعات و پژوهشها در زمینه برنامهریزی و توسعه روستایی با
رویکرد بین رشتهای است» .1ماهیت و خصوصیت بین رشتهای
این نشریه میتواند و باید نقش مهمی در گردآوری محتوای
مطلوب و گسترده و درعینحال برخوردار از تنوع موضوعی و
مفهومی درخور توجه برای گسترش و تعمیق دانش برنامهریزی و
توسعه روستایی باشد .همین ویژگی ،مهمترین دلیل انتخاب این
نشریه در بین مجموع نشریات مطالعات روستایی در ایران است
که غالباً دارای رویکرد بخشی اقتصادی یا اجتماعی فرهنگی یا
کالبدی فیزیکی به مطالعات روستایی هستند.
با توجه به پیشرفت روزافزون مطالب علمی ،مجالت علمیپژوهشی،
به عنوان یکی از در دسترسترین منابع استنادی همواره توسط
محققان و دانشجویان استفاده میشود .ازاینرو ،میتوان آنها را به
عنوان مراجع اولیه موضوعات علمی نامید .با توجه به اهمیت نقش
مجالت در تولید و گسترش علم ،بررسی تحلیل محتوایی مجالت
میتواند وضعیت موجود را بهروشنی نمایان کند.
پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
الف) پرسشهای مربوط به نویسندگان :نسبت جنسی
نویسندگان مشارکتکننده چه میزان است؟؛ پراکندگی رشته
و تخصص نویسندگان چگونه است؟؛ وابستگیهای سازمانی و
دانشگاهی نویسندگان دارای چه وضعیتی است؟؛ و نویسندگان
پُرکار چه کسانی هستند؟
ب) پرسشهای مربوط به مقاالت :وضعیت گرایشهای
موضوعی مقاالت منتشرشده در فصلنامه به چه صورت است؟؛
محدوده مطالعاتی مقاالت بیشتر کدام استانهای کشور را در
برمیگیرد؟؛ و مقاالت پردریافت کداماند ،از کدام نویسندگان بوده
و در کدام گرایشهای موضوعی قرار دارند؟
مطابق با پرسشهای مطرحشده اهداف تحقیق عبارتاند از:
بررسی جنسیت نویسندگان ،تعیین تخصص نویسندگان ،تعیین
گرایشهای موضوعی ،تعیین وابستگی سازمانی نویسندگان ،بررسی
محدودههای مطالعاتی ،بررسی تعداد نویسندگان ،نویسندگان پُرکار.

مروری بر ادبیات موضوع
به طور معمول ،جدیدترین یافتههای علمی بیشتر در مجالت
علمی منتشر میشود و این مجالت از منابع مهم اطالعات
علمی و فنی در جهان حاضر محسوب میشون د �(Mohamma

) .di et al., 2015مطالعات کتابسنجی درباره مقاالت نشریات
علمی همواره ارزنده و دربردارنده نتایج مفید و آگاهیدهندهای
کموکیف مقاالت و میزان
در خصوص وضعیت فعلی تحقیقاتّ ،
ارزش و اعتبار نشریات و همچنین راهگشایی برای تحقیقات آتی
است ).(Mohammadi et al., 2015
از زمانی که «برنارد برلسون» 2روش تحلیل محتوا را به عنوان
روشی مستقل نامگذاری کرد و تعریف کرد ،بیش از نیمقرن
میگذرد ) .(Mohamadifar, 1998تحلیل محتوایی عبارت است از
کمی
یک شیوه پژوهشی که برای تشریح عینی ،سیستماتیک و ّ
محتوای آشکار پیامهای ارتباطی و برای توصیف طیف وسیعی از
متون بهکار میرود (Ghazimirsaeid, Kolbadi Nejad, Momtazan,
).& Mohammadi, 2015
در تعریف برلسون تحلیل محتوا یک شیوه پژوهشی است که برای
کمی محتوای آشکار پیامهای ارتباطی بهکار
تشریح عینی ،منظم و ّ
3
میرود ) .(Zeighami, Nesami, Oskouie, & Nikravesh, 2008کاپلن
نیز معتقد است روش تحلیل محتوا ،معناشناسی آماری مباحث
سیاسی و ابزاری برای بررسی و تبیین کلمات ،مفاهیم ،واژهها،
مضامین ،عبارات و جمالت خاصی از درون یک متن یا مجموعهای
از متون استفاده میشود (Zeighami, Nesami, Oskouie, & Nikravesh,
کمی پیام است که مبتنی
) .2008تحلیل محتوا ،تحلیل خالصهساز و ّ
بر روش علمی است ) (Neuendorf, 2016شاید بارزترین ویژگی که
تحلیل محتوا را از دیگر روشهای پژوهش کیفی یا تفسیری تحلیل
پیام متمایز میکند ،تالش این روش برای کسب معیارهای علمی
است ) .(Bird, 1998براساس غالب تعاریف ،تحلیل محتوا در الگوی
تحقیق اجتماعی اثباتی میگنجد ).(Klee, 1997
تحلیل محتوا پژوهشی پیاممحور است؛ یعنی بر اندازهگیری و
سنجش پیام (محتوا) تمرکز دارد ) .(Mohamadifar, 1998تحلیل
محتوا یکی از روشهای تحقیق و تحلیل اطالعات استفادهشده
در تحقیقات و مطالعات بیشتر رشتهها به طور اعم و در کتابداری
کمی برای تحلیل
به طور اخص است .این روش منظم ،عینی و ّ
و برای محتوای آشکار پیام اسناد و مدارک است که با استفاده از
روشهای آماری انجام میگیرد ).(Riahinia & Navabinejad, 2011
این روش برای ایجاد منابع معتبر بر مبنای تحلیل سیستماتیک
و عینی ارتباطات استفاده میشود ) .(Babbie, 2007تحلیل محتوا
روشی استاندارد است که برای مطالعه و شناسایی ویژگیهای
اطالعات ثبتشده نظیر مجالت ،کتابها و وبسایتها بهکار
میرود و پژوهشگر را قادر میکند که حجم زیادی از اطالعات
را با هدف بررسی روند موضوعی و محتوایی منابع ،بهآسانی به
صورت سازمانیافته درآورد ) .(Ghazimirsaeid et al., 2015روش
تحلیل محتوا به پژوهشگر این امکان را میدهد تا به تهیه ،بیان
2. Bernard Berelson.
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و ارزیابی انتقادی از طرح پژوهش ،مستقل از نتایج آن بپردازد
).(Zeighami et al., 2008
در ایران تقریباً از دهه  ،50از تحلیل محتوا در امر تحلیل
مطبوعات استفاده شد و در سالهای بعد ،در قالب پایاننامههای
تحصیلی و نیز پروژههای تحقیقاتی ،تعداد آنها افزایش یافت
).(Mohamadifar, 1998
در زمینه تحلیل محتوای مقاالت مجالت علمیپژوهشی تا
کنون پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته و بسیاری از مجالت
برای بررسی وضعیت خود دست به چنین اقدامی زدهاند؛ اما در
زمینه تحلیل محتوای مقاالت جغرافیایی در ایران کارهای اندکی
انجام شده است .ازاینرو در ادامه به بررسی آنها و به منظور
غنای بیشتر و امکان تطبیق با یافتههای دیگر محققان در دیگر
زمینهها و علوم به بررسی تعدادی معدودی از تحلیل محتوای
مقاالت غیرجغرافیایی رشتههای مجاور میپردازیم.
کمی و کیفی مقالههای
موحد و ایزدی ( )2010به ارزیابی ّ
فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی طی دوره دهساله (1378تا
 )1387پرداختهاند .در این پژوهش  320مقاله در  30شماره
بررسیشده و برای تحلیل دادهها ،روش تحلیل محتوا استفاده
واقع شده است .نتایج نشان داده است که موضوعات جغرافیای
طبیعی بیشترین سهم را از نظر موضوعی در میان  15رشته علوم
جغرافیایی داشته ،مؤلفان با رتبه علمی استادیار بیشترین تعداد
نویسندگان را به خود اختصاص دادهاند و بیشترین روش تحقیق
استفادهشده در مقاالت روش تحلیلیتوصیفی بوده است.
ریاحینیا و نوابینژاد ( )2011در مقالهای با عنوان تحلیل
محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه تحقیقات زنان به بررسی
مقاالت منتشرشده بین سالهای  1386تا  1389پرداختهاند.
نتایج این تحقیقات نشان داده است که اشتغال و کارآفرینی زنان
بیشترین موضوعات پژوهششده بوده و تمایل زنان در انجام
تحقیق نسبت به مردان بیشتر است .همچنین روش توصیفی
روش بهکاررفته بوده است .از
بیشترین روش و تجربی کمترین ِ
نظر روزآمدی نیز منابع در حد متوسط بودهاند.
قهنویه و همکاران ( ،)2011به تحلیل محتوایی و استنادی
مقاالت چاپشده در مجله علمیپژوهشی مدیریت اطالعات
سالمت پرداختهاند .بررسیها حاکی از آن است که بیشتر
نویسندگان مقاالت مجله مرد ،در مقطع دکترا و وضعیت شغلی
استادیار با وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده
است .همچنین بیشتر مقاالت از نوع تحقیقی با روش توصیفی و
ابزار جمعآوری اطالعات به صورت پرسشنامهای بوده است.
نوعی ( )2011در بررسی مقاالت فصلنامه چشمانداز جغرافیایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ( 1385تا  )1389به این نتیجه
رسیده است که در دورهای پنجساله 110 ،مقاله نوشته شده که

همگی تألیفی بودهاند .پرویز رضایی ،نصراله موالیی هشجین،
تیمور آمار و محمود روشنی ،و علی ترکاشوند به ترتیب فعالترین
نویسندگان بودهاند .از نظر وابستگی سازمانی نیز دانشگاه آزاد
( 41/82درصد) ،دانشگاه تهران ( 7/27درصد) و دانشگاه شهید
بهشتی ( 6/36درصد) رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
از میان  152نویسنده نیز  80درصد مرد و  20درصد زن بودهاند.
بوزرجمهری و همکاران ( ،)2014در بررسی موضوعی مقاالت
جغرافیای روستایی در مجالت علمیپژوهشی کشور (سالهای
 1327تا  ،)1387با استفاده از یافتههای بانک اطالعاتی مقاالت
چاپشده در مجالت تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی کشور
طی  60سال ،نتایج نشان داده است که تعداد  2388مقاله
جغرافیایی در  19مجله بهچاپ رسیده است؛ این در حالی است
پ شده و
که تا سال  1357تنها  9مقاله جغرافیایروستایی چا 
تا پایان سال  1387تعداد آن به  451مقاله افزایشیافته است.
همچنین بیشترین مقاالت روستایی ،در زمینه اقتصاد روستایی و
سپس برنامهریزی روستایی و مدیریت روستایی بوده است.
قاضی میرسعید و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به تحلیل
محتوایی و استنادی مقاالت فصلنامه علمیپژوهشی پیاورد
سالمت پرداختند .بررسیها نشان داده میزان متوسط نویسنده
به ازای هر مقاله  4/43بوده ،میزان مشارکت جنسیتی نیز
نمایانگر مشارکت تقریباً دوبرابری مردان نسبت به زنان است .در
بررسیهای سازمانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با تعداد 485
مقاله نسبت به دیگر دانشگاهها و مؤسسات بیشترین میزان را
دارد .میانگین ضریب همکاری  0/72و بیشترین روش مطالعات به
صورت توصیفی و همچنین بیشترین ابزا ِر بهکاررفته در جمعآوری
اطالعات پرسشنامهای بوده است.
در سطح جهانی چندان تحقیق منسجمی در زمینه تحلیل
محتوای مقاالت مجالت حوزه مطالعات روستایی یافت نشد .با
وجود این ،به دو نمونه مشابه و مرتبط اشاره شده است.
4
کمیوکیفی
شیائو و اسمیت ( )2006با استفاده از روشهای ّ
به تجزی هوتحلیل شاخص جامعیت موضوعی را در نشریه ساالنه
تحقیقات گردشگری ( 1973تا  )2003بررسی کردند .آنها سهم
مجله در هر دو (سازههای نظری و تحوالت روششناختی) را
گزارش کرده ،الگوهای مشخص توصیف رشد دانش گردشگری
و دیدگاههای ارائهشده در خصوص تکامل بورسیه تحصیلی در
رشته گردشگری را در این مقاله مرکز توجه قرار دادند.

ِرید و ان ِد ِرک )1989( 5نیز به بررسی استفاده از روشهای
آماری در مجالت گردشگری پرداختند .مشاهدات طولی با توجه
به تغییرات مناطق مطالعهشده و تکنیکهای تحقیقاتی در حوزه
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مطالعاتی مهماننوازی انجام شده است .ایشان اظهار میدارند که
زمانی که ما انواع مختلف گردشگری مطالعهشده تحت موضوع
گردشگری پایدار توجه کردیم ،دریافتیم که در مراحل اولیه
( 1993تا  )1997گردشگری روستایی و طبیعتگردی بیشترین
توجه را دریافت کرده که بازتابی از بهکارگیری این مفاهیم برای
بسترهای روستایی در مراحل اولیه شکلگیری این مجله است .در
طول دورههای بعد ،گردشگری پایدار به عنوان یک مفهوم جامعتر
که انواع دیگر گردشگری را هم در خود جای میداد ،شناخته
شد؛ بنابراین میتوان استدالل کرد که این روند نشان میدهد
که سطح بلوغ ادراک ما از سیستمهای گردشگری پیچیدهتر و
تطبیقیافتهتر شده است.

روششناسی تحقیق
فصلنامه پژوهشهای روستایی ،یکی از نشریات علمیپژوهشی
در زمینه مسائل مرتبط با روستاهاست که کار خود را از سال
 1389با هدف نشر پژوهشهای بنیادی و کاربردی نوآورانه و با
کیفیت خوب در حوزه مطالعات روستایی با رویکرد بینرشتهای
آغاز کرده است.
اما ازآنجاییکه تحلیل محتوای متون علمی باید براساس
اصول و موازین شناخته و اجماعشده آن حوزه علمی (حداقل
در محدوده جغرافیایی انجام آن تحقیق) انجام گیرد؛ بنابراین
تقسیمبندی موضوعی این مجله در هنگام دریافت مقاالت که
مبتنی بر آرا و ایدههای اعضای هیئتتحریریه این مجله ،مشتمل
بر  10استاد و  6دانشیار رشتههای مرتبط با مطالعات روستایی
در داخل کشور و خارج از کشور ،مبنای تقسیمبندی قرار گرفته
و کلمات کلیدی و عناوین مقاالت در این قالب برای تقسیمبندی
موضوعی استفاده شدند .تقسیمبندی موضوعی مجله در هنگام
دریافت مقاالت بدینشرح است:
اشتغال روستایی ،اقتصاد روستایی ،آینده روستایی ،بازساخت
روستایی ،بهسازی روستایی ،پیوندهای روستاییشهری ،توسعه
پایدار روستایی ،جمعیت روستایی ،حکمروایی روستایی ،خدمات
روستایی ،سالمت روستایی ،صنایع روستایی ،فقر روستایی،
کارآفرینی روستایی ،گردشگری روستایی ،محیط زیست
روستایی ،مدیریت روستایی ،مسکن روستایی.
بر این اساس و با توجه به محتوای مقاالت چاپشده در بازه
زمانی بررسیشده ،پس از اندکی جر حوتعدیل و ادغام اندکی
از مقاالت در دیگر طبقات ،حوزههای مفهومی بهکاررفته برای
طبقهبندی محتوایی مقاالت ،بدینشرح بوده است :اقتصاد
روستایی ،توسعه کشاورزی ،پیوندهای روستاییشهری ،مخاطرات
روستایی ،توسعه پایدار روستایی ،جمعیت روستایی ،رفاه و
کیفیت زندگی روستایی ،تغییرات اجتماعی در روستاها ،مشارکت
روستایی ،صنایع روستایی ،فقر روستایی ،کارآفرینی روستایی،
گردشگری روستایی ،محیطزیست روستایی ،مدیریت روستایی،
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زنان روستایی ،سرمایه اجتماعی روستایی ،و مسکن و کالبد در
روستاها .ازآنجاکه مطالعات روستایی ،میانرشتهای است؛ ازاینرو
فصلنامه از تمامی مباحث مرتبط استقبال و موضوعات مختلفی
را منتشر کرده است.
جامعه آماری پژوهش 207 ،مقاله انتشاریافته بین سالهای
 1389تا  1394بوده که تمامی مقاالت به صورت جداگانه بررسی
شده و محاسبات توسط نرمافزار  Excelصورت پذیرفته است.
شناسایی این مقاالت براساس گرایش موضوعی آنها بر مبنای
عنوان ،کلیدواژگان و چکیده آنها صورت پذیرفته است .به منظور
ارتقای قابلیت اطمینان تحقیق ،کدگذاری مقاالت برای تشخیص
گرایش موضوعی و نیز بقیه بخشهای تحلیل محتوا به وسیله هر
دو محقق انجام شده است.

یافتهها
نخستین نکته که در راستای پاسخ به نخستین پرسش این
تحقیق بدان توجه شده ،جنسیت نویسندگان بوده است .صرف
نظر از تکرار نام نویسندگان ،وضعیت جنسیت طی شش دوره به
شرح جدول شماره  1است 372 :نویسنده مشارکتکننده در
فصلنامه 104 ،نویسنده زن و  268نویسنده مرد هستند.
همانطور که در تصویر شماره  1و  2مشاهده میشود ،نزدیک
به سهچهارم مجموع نویسندگان مقاالت در بازه زمانی ششساله
بررسیشده را مردان تشکیل دادهاند؛ اما نکته درخور توجه در
این رابطه ،فرا زوفرودهای نسبی و کماثر سهم هر دو جنس
است که روند افزایشی یا کاهشی خاصی را نشان نمیدهد و
به نوعی نشاندهنده ثبات نسبی سهم این دو جنس در مقاالت
پذیرششده در بازه زمانی بررسیشده است که همواره با اکثریت
مردان همراه بوده است.
اما در راستای پاسخدادهشده به دومین پرسش تحقیق ،تخصص
نویسندگان به هشت دسته تقسیم شده است که طبق دادههای
بهدستآمده در جدول شماره  ،2رشتههای جغرافیا (47/75
درصد) و کشاورزی ( 28/2درصد) بیشترین تخصصها را به خود
اختصاص دادهاند .شکاف بین این دو تخصص با دیگر تخصصها
در تصویرشماره  3بهخوبی نشان داده شده است .اما وابستگی
سازمانی نویسندگان ،موضوع بعدی موردی بررسی در راستای
پرسشهای تحقیق است .این موضوع در  207مقاله انتشاریافته
در بازه زمانی بررسیشده به شرح زیر است:
همانگونه که در تصویر شماره  4مشاهده میشود ،دانشگاههای
دولتی بیشترین میزان وابستگی سازمانی را به خود اختصاص دادهاند.
پس از آن دانشگاههای آزاد و پیام نور در رتبههای بعدی قرارگرفتهاند.
همانطور که مشاهده میشود ،بین دانشگاههای دولتی (سراسری)
و دیگر دانشگاهها ،شکاف درخور توجه و مهمی دیده میشود که
نشاندهنده اقبال محققان این دانشگاهها به مجله است.
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جدول  .1وضعیت نویسندگان از نظر جنسیت (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،
سال

تعداد نویسندگان مرد

تعداد نویسندگان زن

تعداد کل نویسندگان

1389

60

20

80

نسبت نویسندگان مرد ()%

75

نسبت نویسندگان زن ()%

1390

66

19

85

77/65

22/35

1391

79

17

96

82/29

17/71

1392

85

22

107

79/44

20/56

1393

75

27

102

73/53

26/47

1394

87

27

114

76/32

23/68

25

100
80

22.60%

60
40
20
1394

1393

1392

نسبت نویسندگان زن

1391

1390

1389

77.40%

0

نسبت نویسندگان مرد

ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان

تصویر  .1تغییرات جنسیت نویسندگان طی شش دوره انتشار مجله (به درصد)

تصویر  .2سهم دو جنس از مجموع مقاالت منتشرشده در مجله در دوره زمانی
بررسیشده (مأخذ :نگارندگان تحقیق)1395 ،

از میان دانشگاههای دولتی همکاریکننده در مقاالت ،به
ترتیب دانشگاه تهران با  192نمونه ،دانشگاه رازی کرمانشاه 66
نمونه ،دانشگاه تربیت مدرس  55نمونه ،دانشگاه فردوسی مشهد
 22نمونه و دانشگاه اصفهان  19نمونه ،پرکارترین دانشگاههای
مشارکتکننده بودهاند ،درحالیکه  11دانشگاه ارومیه ،حکیم
سبزواری ،سمنان ،صنعتی مالک اشتر ،علوم اقتصادی تهران ،علوم

انتظامی امین ،لرستان ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
کاشان ،گنبدکاووس و گیالن با برخورداری باز تنها یک نمونه ،از
کمترین مشارکت برخوردار هستند.
اما آگاهی از نویسندگانی که توانستهاند تعداد مقاالت زیادی
را در یک مجله به مرحله پذیرش و چاپ برسانند ،عالوه بر اینکه
میتواند نشاندهنده توان علمی نویسندگان باشد ،بیانگر تنوع

جدول  .2وضعیت تخصص نویسندگان به ترتیب حروف الفبا (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،

تخصص یا رشته دانشگاهی

میزان برخورداری ()%

اقتصاد

2/25

برنامهریزی شهری و شهرسازی

1/90

توسعه روستایی

7/44

جامعهشناسی

8/48

جغرافیا

47/75

کشاورزی

28/20

مدیریت

2/77

دیگر رشتهها

1/21
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ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺳﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﺎورزي

ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزش

ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
250

300

150

200

100

50

ﻋﺎﻟﯽ

0

ﻣﺮﮐﺰ

آﻣﻮزش

داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠﻤﯽ

ﮐﺎرﺑﺮدي

ﻫﺎي

ﺧﺎرﺟﯽ

ﺟﻬﺎد

ﺳﺎزﻣﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮي

تصویر  .3وضعیت تخصص نویسندگان (مأخذ :نگارندگان تحقیق)1395 ،

تصویر  .4سهم دانشگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی (مأخذ :نگارندگان تحقیق،
)1395

اسامی موجود در نمایه نویسندگان مقاالت در مجله بررسیشده
هم هست .بررسیهای انجامشده از نویسندگان حاکی از آن است
که از میان  372نویسنده ،به ترتیب عبدالرضا رکنالدین افتخاری با
داشتن  15مقاله ،مهدی پورطاهری  14مقاله و محمدرضا رضوانی
 13مقاله ،نویسندگان پرکار فصلنامه بهشمار میروند .وضعیت
نویسندگان پرکار دیگر نیز به شرح زیر است( :جدول شماره )3

بیشترین نویسندگان یعنی حدود  78/3درصد نویسندگان در یک
مقاله مشارکت کردهاند؛ یعنی بیش از سهچهارم نویسندگان فقط
در یک مقاله حضور داشتهاند که نشاندهنده تنوع نسبتاً پایین
اسامی است( .جدول شماره )4

همچنین وضعیت تعداد نویسندگان و مقاالت آنها نشان میدهد

اما برای تعیین گرایشهای موضوعی و جلوگیری از پراکندگی،
همانطور که پیش از این شرح داده شد ،موضوعات ارائهشده در
 18دسته به شرح زیر طبقهبندی شدهاند:

جدول  .3وضعیت نویسندگان پرکار در فصلنامه پژوهشهای روستایی (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،
رتبه

نام نویسنده

تعداد مقاالت

1

عبدالرضا رکنالدین افتخاری

15

2

مهدی پورطاهری

14

3

محمدرضا رضوانی

13

4

سید علی بدری ،حمداله سجاسی قیداری ،کیومرث زرافشانی

9

5

امیرحسین علیبیگی ،خلیل کالنتری ،سیدحسن مطیعی لنگرودی ،طاهره صادقلو

8

6

فضیله دادورخانی

7

جدول  .4وضعیت تعداد مقاالت و نویسندگان (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،
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600
500
400
300
200
100
0

تعداد مقاالت

تعداد نویسندگان

تعداد مقاالت

تعداد نویسندگان

یک مقاله

292

هفت مقاله

1

دو مقاله

43

هشت مقاله

4

سه مقاله

13

نه مقاله

3

چهار مقاله

8

سیزده مقاله

1

پنج مقاله

3

چهارده مقاله

1

شش مقاله

2

پانزده مقاله

1

جمع کل نویسندگان

372
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جدول  .5فراوانی گرایشات موضوعی مقاالت در بازه زمانی بررسیشده (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،
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همانطور که در تصویر شماره  5و جدول شماره  5مشاهده
میشود مهمترین موضوعات مورد عالقه نویسندگان در حوزه مطالعات
روستایی به ترتیب موضوعات گردشگری و توسعه پایدار روستایی،
هر کدام ( 11/59درصد) ،اقتصاد روستایی ( 11/11درصد) ،محیط
زیست روستایی ( 9/18درصد) و توسعه کشاورزی ( 8/21درصد) بوده
است .گرایشهای موضوعی جمعیت روستایی ،مشارکت روستایی و
فقر روستایی ،هر کدام ( 2/90درصد) ،سرمایه اجتماعی در روستاها
( 1/93درصد) و صنایع روستایی ( 0/97درصد) ،کماقبالترین
موضوعات پذیرششده در مجله و کانون توجه نویسندگان بودهاند.
عموم مطالعات انجامگرفته در زمینه علوم جغرافیایی ،به دلیل
ماهیت مکانی این رشته به بخشی از زمین تحت عنوان محدوده

مطالعاتی اختصاص مییابد .بر این اساس بیشتر تحقیقات محدوده
مشخصی را از مقیاس کوچک تا بزرگ و طبق تقسیمات کشوری
از یک روستا تا مجموعهای از استانها دربرمیگیرد .در مطالعات
انجامشده در فصلنامه پژوهشهای روستایی نیز پراکندگی استانی
مطالعات در نقشه بیان شده است.
همانطور که تصویر شماره  6نشان میدهد ،استان کرمانشاه با
برخورداری از  29مقاله در مقام اول قرار دارد .پس از آن استانهای
کردستان  14مقاله ،اصفهان و تهران  13مقاله در جایگاه دوم و
سوم قرار دارند .استانهای قم و اردبیل با برخورداری از تنها 2
مقاله ،کمترین میزان را دارند.
درنهایت مقاالت پردریافت مجله در بازه زمانی بررسیشده،
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تصویر  .5گرایشهای موضوعی مقاالت در بازه زمانی بررسیشده (مأخذ :نگارندگان تحقیق)1395 ،
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تصویر  .6پراکنش جغرافیایی مناطق مطالعهشده براساس تعداد در مقاالت بررسیشده (مأخذ :نگارندگان تحقیق)1395 ،

مرکز توجه قرار گرفته است .هدف از این بخش ،شناخت  5مقاله
پردریافت از طریق سایت مجله و شناخت نویسندگان آنها و
گرایشهای موضوعیشان است .نتایج در جدول شماره  6نشان
داده شده است.

روستایی از بیشترین فراوانی در بین مقاالت پردریافت برخوردار
است که این موضوع نشاندهنده اهمیت رو به رشد این حوزه
مفهومی و نیز اقبال روزافزون محققان و نویسندگان مقاالت به
این گرایش موضوعی است.

چنانکه مشخص شده است ،گرایش موضوعی گردشگری
جدول  .6مقاالت پردریافت و نویسندگان و گرایشهای موضوعی آنها (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1395 ،
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1
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل محتوا در زمره روشهایی است که هر روز از اهمیت
بیشتری ،چه در حوزه مطالعات دانشگاهی و چه در حوزه عمومی
و بازار ،برخوردار میشود .قدرت اقناعکنندگی این روش که از
نمایش اعداد و ارقام واقعی و عینی درباره محتوای گسترده و
متنوع بهره می برد ،میتواند عالوه بر نمایش تصویر کالن و
نسبتاً جامعی از کیفیت و اهداف مستتر در محتوای مطالعهشده،
زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب به منظور بهرهگیری از
روندهای موجود یا هدایت آنها در اختیار برنامهریزان و به طور
کلی مخاطبان تحلیل محتوا قرار دهد.
شناخت وضعیت محتوای مجالت میتواند کمک شایانی به
شناخت انطباق محتوای مجالت با اهداف و رویکردهای اعالمشده
ایشان و نیز مشارکت نویسندگان ،مراکز علمی و دانشگاهی و
مناطق مختلف جغرافیایی در تحقق این اهداف و رویکردها باشد.
نتایج حاصل از بررسی جنسیت نشان داد اگرچه تعداد
نویسندگان زن طی شش دوره ،روندی افزایشی را طی کرده
است ،اما بهطور کلی حدود یکچهارم نویسندگان را زنان و بقیه
را مردان تشکیل دادهاند .مطالعات صورتگرفته در این زمینه
نظیر مطالعات نوعی و قاضی میرسعید و همکاران نیز نشاندهنده
برتری تعداد مردان نسبت به زنان نویسنده است .بهنظر میرسد با
توجه به تعداد رو به فزونی شاغالن به تحصیل در رشتههای مرتبط
با مطالعات روستایی مانند جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،توسعه
روستایی و توسعه کشاورزی ،مشارکت نویسندگان زن در سطح
مطلوبی قرار ندارد و الزم است تا ایشان از اعتمادبهنفس بیشتر
و فعالیت بیشتری برای تولیدات علمی در مطالعات روستایی
برخوردار باشند .البته این موضوع نیازمند قبول شرایط سخت و
گاهی مخاطرهآمیز کار و حضور در روستاهاست که در این زمینه
هم نیازمند تغییر نگرش روستاییان نسبت به حضور محققان زن
و هم جسارت بیشتر برخی محققان زن است که ترحیج میدهند
جز در موارد ضرورت مانند نگارش پایاننامه ،از حضور در محیط
روستاها امتناع ورزند یا در صورت قبول این شرایط ،صرفاً در
موضوعاتی مانند مسائل زنان روستایی به تحقیق بپردازند تا فقط
با گروه هدف و مخاطب زن به انجام و اتمام تحقیق مواجه باشند.
در خصوص وابستگیهای سازمانی ،دانشگاههای دولتی کشور با
در اختیار داشتن  87/6درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص
دادهاند .از میان دانشگاههای دولتی نیز به ترتیب دانشگاه تهران با
برخورداری از  192نمونه ،دانشگاه رازی کرمانشاه  66نمونه ،دانشگاه
تربیت مدرس  55نمونه ،دانشگاه فردوسی مشهد  22نمونه و
دانشگاه اصفهان  19نمونه ،پرکارترین دانشگاههای مشارکتکننده
بودهاند .با توجه به بین رشتهایبودن رویکرد این مجله از یکسو
و گسترش مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای آزاد اسالمی
و پیام نور در سالهای اخیر از سوی دیگر ،این انتظار وجود دارد

که محققان این دانشگاهها از مشارکت بیشتری در تولید مقاالت
علمی در حوزه مطالعات روستایی در مجله پژوهشهای روستایی
که در زمره معدود مجالت علمی ،پژوهشی وتخصصی مطالعات
روستایی در کشور است ،برخوردار باشند.
بیشترین تخصص نویسندگان در رشتههای جغرافیا و کشاورزی
بوده است که به دلیل تخصصیبودن فصلنامه در خصوص مسائل
مرتبط با روستا و قلمرو رشتههای یادشده ،چنین اختالفی میان
این دو رشته و دیگر رشتههای نامبرده دور از ذهن نیست؛ اما با
توجه به رویکرد بینرشتهای مجله از یکسو و گسترش تحقیقات
بین رشتهای و مشارکت بین متخصصان رشتههای مختلف در
مطالعات روستایی که در سالهای اخیر به فراوانی مشاهده
میشود ،انتظار میرود که مشارکت بیشتری را از دیگر رشتهها
و تخصصها شاهد باشیم و مجله نیز اولویت بیشتری را برای
مقاالت و تحقیقات دیگر رشتهها در نظر بگیرد.
در فصلنامه پژوهشهای روستایی طی شش دوره 24شمارهای،
 207مقاله بهچاپ رسیده و صرفنظر از تکرار نام نویسندگان،
 584نام در مقاالت مشارکت داشتهاند .این امر نشان میدهد که
به طور متوسط هر مقاله دارای  2/8مشارکت گروهی بوده است.
همچنین با درنظرگرفتن تکرار اسامی نویسندگان 372 ،نویسنده
در فصلنامه مشارکت داشتهاند که از میان آنها  292نفر به صورت
تکمقالهای مشارکت داشته و در مقابل افتخاری ،پورطاهری و
رضوانی ،پرکارترین نویسندگان فصلنامه بهشمار میروند.
در زمینه گرایشهای موضوعی با توجه به تقسیم موضوعات
صورتگرفته در خصوص مطالعات روستایی ،نتایج نشان داده
مسائل مرتبط با اقتصاد روستایی گردشگری و توسعه پایدار
روستایی ( 11/59درصد) ،اقتصاد روستایی ( 11/11درصد)،
محیطزیست روستایی ( 9/18درصد) و توسعه کشاورزی
( 8/21درصد) بیشتر کانون توجه نویسندگان قرار گرفته و
در مقابل مباحث صنایع روستایی ،مسکن و کالبد روستا و
سرمایه اجتماعی از کمترین میزان مقاالت برخوردار بودهاند.
همین امر میتواند نشاندهنده خأل تحقیقاتی در زمینههای
مطالعات روستایی باشد .دلیل این امر میتواند توجه روزافزون
به موضوعات گردشگری ،توسعه پایدار و محیطزیست با توجه
به اهمیت آنها در این برهه زمانی باشد.
بدینترتیب با توجه به گستردگی مسائل مرتبط با روستاها،
میبایست نویسندگان ،بیشتر به تحقیق در خصوص صنایع
روستایی ،مسکن و کالبد روستا و سرمایه اجتماعی در مباحث
روستایی تشویق شوند تا مطالعات در این خصوص افزایش یابد.
گفتنی است که یکی از دالیل نبود گرایش به موضوعات اخیر
این است که در فضای تحقیقاتی ایران ،توجه به موضوعاتی که
از اقبال عمومی برخوردار بوده و به عبارتی »بهروز» هستند،
موجب میشود که موضوعات کالسیک در حوزه مطالعات
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روستایی که اتفاقاً همچنان در بین محققان مهم و اثرگذار دنیا
از جایگاه مهمی برخوردار هستند ،موجب بیتوجهی و بیمهری
قرار بگیرند .البته که با این تفاصیل ،هم نیاز به ارجنهادن بیشتر به
موضوعات اولویتدار در شرایط فعلی وجود دارد و هم الزم است
که زمینههای کالسیک و اصیل مطالعات روستایی همواره کانون
توجه محققان و پذیرش و تشویق مجالت تخصصی این حوزه
قرار داشته باشند.
پراکندگی جغرافیایی مطالعات انجامشده نشان میدهد
استانهای کرمانشاه ،کردستان ،اصفهان و تهران بیشترین
مطالعات روستایی در فصلنامه را دارند .با توجه به اینکه اکنون
مسائل مبتالبه روستاها در سطح وسیعی کشورمان را تهدید کرده
و هر روز دامنه مسائلی مانند مهاجرت ،خشکسالی ،احساس
ناامنی ،معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی و مانند اینها در پهنه
کشورمان بیشتر میشود ،ازاینرو ضروری است که تحقیقات
بیشتری از استانهای کمتر توجهشده مانند کهگیلویه و بویراحمد،
یزد ،قم ،لرستان ،گلستان ،بوشهر ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی و اردبیل در دستور کار محققان مطالعات روستایی قرار
بگیرند و مجالت تخصصی مانند فصلنامه پژوهشهای روستایی
نیز در تشویق و اولویت این مقاالت ،همت گمارند.

شناخت دقیقتر وضعیت موجود روستاهای کشور و محرکهای
آسیبهای موجود در وضعیت حال حاضر رفاه و کیفیت زندگی
و پیامدهای ناشی از آن در روستاهای کشور معطوف کنند و از
سطح سنجش صرف شاخصهای مرتبط با این حوزه ،فراتر روند.
درنهایت اینکه وجود یک مقاله در گرایش موضوعی تغییرات
اجتماعی روستاها با موضوع تبدیل روستاها به شهر ،بیانگر این
نکته مهم و کلیدی است که محققان در پی شناخت دقیقتر از
این پدیده هستند و دغدغه تبدیل سریع و بدون برنامه روستاها به
شهر به دغدغهای فراگیر در بین پژوهشگران برنامهریزی و توسعه
روستایی تبدیل شده است و شایسته است که تحقیقات بیشتر و
عمیقتری نیز در این زمینه انجام گیرد.
تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

درنهایت میتوان به عنوان آخرین موضوع به مقاالت پردریافت
از وبسایت مجله اشاره کرد که حاوی نکات مهمی است .نکته
اول اینکه حوزه گردشگری روستایی در سالهای اخیر به عنوان
یک حوزه بهروز و بسیار محبوب ،نهتنها مرکز توجه محققان و
دانشجویان قرار دارد ،بلکه در حوزه برنامهریزی و مدیریت کالن
کشوری هم از اقبال مناسبی برخوردار شده است و بجاست که
حمایت الزم از این حوزه تخصصی ،بهویژه به منظور تقویت آن در
رقابت با دیگر گونههای گردشگری که درنهایت منجر به ارتقای
شاخصهای توسعه و رفاه در روستاها میشود ،از جانب مجالت
تخصصی مطالعات روستایی مانند پژوهشهای روستایی ،انجام
شود .نکته دوم این است که توسعه کشاورزی به عنوان یکی
از حوزههای قدیمی و اصیل در مطالعات و پژوهشهای مرتبط
با روستاها ،همچنین از توجه فراوان محققان و دانشپژوهان
بهرهمند است و این خود گویای اهمیت بیپایان و بیبدیل
فعالیتهای کشاورزی در محیطهای روستایی است.
شایسته است که حمایت از مقاالت مرتبط با حوزه تخصصی
کشاورزی ،خصوصاً با توجه به رویکرد بین رشتهای فصلنامه
پژوهشهای روستایی ،تداوم داشته باشد .نکته سوم این است که
حوزه رفاه و کیفیت زندگی روستایی به عنوان یک حوزه نوظهور
در مطالعات روستایی ،به ناگاه توجه بسیاری از محققان رشتههای
مختلف را جلب کرده و با توجه به زمینه بین رشتهای قدرتمند
آن ،میتوان پیشبینی نمود که گرایش به این حوزه همچنان با
سرعت و قدرت ادامه یابد .ازاینرو پیشنهاد میشود که محققان
عالقهمند به این حوزه ،تالش خود را بر تعمیق مطالعات با هدف
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