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چکیده

علیرغم سابقه دیرینه خردمندی و داناييمحوری در فرهنگ غنی فارسی (توانا بود هرکه دانا بود) ،ولی پیشگامی چندانی
در اين زمینه در عصر حاضر وجود ندارد .دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی مهمترین مراکز تولید دانش و فنآوری
میباشند و مجالت علمی پژوهشی نقش بسزايی در انتشار خالقيتها ،نوآوريها و يافتههای علمی ايفاء مینمايند .بنابراین
در این پژوهش ،یکی از نشریات علمی -پژوهشی– نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر -مورد بررسی واقع شده است.
روش تحقيق پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و با هدف بررسي و تحلیل مقالههاي مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر
از ابتدای انتشار تا شماره  10این نشریه (بهار و تابستان  )1392با استفاده از  8متغیر «رتبه علمی مولفین»« ،مشارکت
نهادهای علمی– تخصصی»« ،سهم موضوعی مقاالت»« ،مدت زمان پذیرش مقاالت»« ،منابع و مأخذ»« ،روشها و
تکنیکهای مورد استفاده»« ،تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی» و «مشارکت گروههای علمی -تخصصی» انجام
شده است .جمعآوري اطالعات از طريق استخراج اطالعات  143مقاله چاپ شده در  10شماره مجله انجام گردیده
است .نتایج نشان میدهند بیشترین سهم از مقاالت را نویسندگان کارشناسی ارشد دارا بودهاند .در همه موضوعها ،در
نگارش مقاله ،گرايش به كارهاي گروهی بوده است و  82/51درصد از مقالهها داراي بيش از يك نويسنده هستند69/81 .
درصد از کل مقاالت را دانشگاههای تهران (باالترین درصد) به خود اختصاص دادهاند .بعالوه بیشترین سهم موضوعی در
این مقاالت به معماری ( 32/16درصد) و کمترین سهم به هنرهای کاربردی و برنامهریزی منطقهای اختصاص دارد .در
مجموع از  2971منبع 42/4 ،درصد از منابع فارسی و  57/6درصد از منابع التین میباشند .در بررسی کیفی روشهای
تحقیق میتوان گفت اکثر روشهای مورد استفاده در این مقاالت توصیفی– تحلیلی میباشد .همچنین کمترین زمان
برای پذیرش مقاالت  17روز و بیشترین مدت زمان حدود  14ماه و به طور میانگین زمان پذیرش مقاالت حدود 4ماه و
18روز بوده است .البته این نشریه برای جلوگیری از طوالنیشدن فرآیند بین پذیرش و چاپ مقاالت ،تعداد مقاالت برای
چاپ در هر شماره مجله را تا حدود  2برابر(حدود  30مقاله در هر شماره) افزایش داده است.

واژگان کلیدی :تحليل کمی و کیفی ،مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر ،تولید علم ،مجله علمی ،دانشگاه
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مقدمه

امروزه واژه «تولید علم» جایگاه خاصی در ادبیات کشور پیدا کرده است ،به طوری که نهضت تولید علم و جنبش
نرمافزاری اذهان بسیاری از سیاستگذاران و برنامهریزان علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول کرده است .تولید علم
معقولترین و معتبرترین شاخص سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها محسوب میشود .تعاریف متعددی از تولید علم
میتوان ارائه داد ،از یک دیدگاه تولید علم به معنای یک نظریه ،روش یا دستاورد مهم است که حرف جهانی بزند و پس
از داوری دقیق تخصصی در یک نشریه بینالمللی معتبر چاپ شده و در موسسات معیار تولید علم همانند  ISIنمایه
شده و در دسترس دیگران قرار گیرد ( .)Movahed & Izadi, 2010, p.83هیچ پژوهشی کامل نیست مگر آنکه یافتههای
آن به جامعه علمی ارائه شود .این امر به صورتهای گوناگون تحقق مییابد ،اما به طور مرسوم رسانه پذیرفته شده برای
انتقال نتایج پژوهش ،مجالت علمی هستند .امروزه مجالت فهرست شده در  ISIو مقاالت چاپ شده در این مجالت،
از مهمترین شاخصهای تعیین میزان تولید علم در سطح جهانی محسوب میشود)Salehi & Rahimi, 2006, p.141( .
نشریات به طورعام در دنياي كنوني از معيارها و شاخصهاي توسعه فرهنگي -اجتماعي به حساب مي آيد .امروزه
جامعهاي را توسعهيافته مينامند كه دركنار شاخصهاي اقتصادي و جمعيتي نظير توليد ناخالص ملي ،درآمد سرانه ،توليد
فوالد و انرژي ،نرخ اميد به زندگي ،ميزان مرگ و مير و زاد و ولد ،ساخت سني و جنسي جمعيت و شاخصهاي ديگر،
آموزش و اطالعات يا به عبارتي ديگر ،عنصر اطالعات و ميزان دانائي اجتماعي در آن برجسته باشد (.)Zaki, 2006, p. 44
نتايج تحقيقات و توليدات علمي كه از طريق نشريات به دست كاربران مختلف ميرسد ،عاملي مؤثر در توسعه كشور است.
همچنين ،نشريات نقش بسيار مهمي در رشد و پيشرفت رشتههاي علمي دارند و از مالكهاي ارزيابي وضعيت رشتههاي
علمي مختلف هستند .توجه به كيفيت و كميت مجالتي كه در كشور منتشر ميشوند ،مبنايي براي برنامهريزي ارتقاي
رشتههاي دانشگاهي نيز تلقي ميگردد .نشريات به عنوان يكي از مهمترين شريانهاي زنده بخش علمي هر كشور و در
زمره با اهميتترين منابع اطالعاتي قرار دارند ( .)Habibollahian, 2011, p. 150بدون ترديد در چنين جامعهاي نشریات
و به ويژه نشريات علمي و پژوهشی وسيلهاي براي توزيع ،انباشت و هم چنين توليد دادهها و اطالعات علمي در جهت
گسترش ،شكوفائي و پيشرفت همهجانبه آن ،به طور روزافزون نقش حياتي و اساسي دارد و نيز نقش سيستم عصبي آن
جامعه را ايفاء ميكند.
يكي از نيازهاي اساسي هر جامعه علمي ،ارزيابي عملكرد فعاليتهاي علمي آن جامعه به طور مستمر ،بيطرف و همه
جانبه است كه نقش بازخورد را در رفع موانع پيشرفت علمي ايفا ميكند .بر این اساس ارزیابی عملکرد نشریات علمی
کشور ،راهکاری مؤثر و علمی در ارتقای سطح کیفی دانش به شمار میآید.)Zangi Abadi & Soltani, 2009, p.177( .
بررسی مقاالت منتشر شده در یک مجله نشاندهنده روند و مسائلی است که بر نظم آن اثر میگذارد.
(.)Cokley,2001, p. 426

در این راستا ،این پژوهش با در نظرگرفتن «مجله» به عنوان یک نظام به منظور تولید علم ،درصدد است به تحليل کمی
و کیفی مقالههای نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تاکنون (سالهای  )1387-92بپردازد.

 .1سواالت تحقیق
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

1 .1آیا روند چاپ مقاالت گرايشهاي مختلف در دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر یکسان بوده است؟
2 .2توزيع فراواني مولفان مقاالت گرايشهاي پژوهشي در دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر چگونه است؟
3 .3ترکیب جنسی نویسندگان مقاالت گرايشهاي مختلف در دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر چگونه است؟

 .2اهداف تحقیق

	-بررسی تفاوت سهم مقاالت (چگونگی توزیع فضایی مقاالت) گرایشهای مختلف در دوفصلنامه معماری و شهرسازی
آرمان شهر؛
	-ارائهی تصويري روشن و شفاف نسبت به گرايشهاي پژوهشي منتشره در دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان
شهر؛
	-بررسي نقش دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر در رشد و پيشرفت علم معماری و شهرسازی؛
	-ارائه راهکار جهت افزایش کارایی و در نتیجه بهبود وضعیت دوفصلنامه مذکور؛

 .3پیشینه تحقیق

گفتنی است که در رابطه با موضوع شهر و مسائل شهری منابع متعددی به رشته تحریر درآمدهاند که هر یک با گرایش
خاصی مسائل مربوط به شهرها را مورد بحث قرار دادهاند ( )Zaheri, 2008, p. 182و در مقابل کمتر منابعی یافت میشوند
که در آن به تحلیل کمی و کیفی مقاالت فصلنامهها و به خصوص فصلنامههای معماری و شهرسازی پرداخته باشد .در
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زمینه موضوع مقاله حاضر به استثنای مطالعات محدود به عمل آمده که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد ،مطالعات و
تحقیقات علمی و در عین حال گستردهای صورت نگرفته است .از جمله این تحقیقات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
دکتر محمدرحیم رهنما و دیگران ( )1392در مقالهای تحتعنوان «تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقاالت در مجله جغرافیا
و توسعه ناحیهای با مدل کاپالنمایر و رگرسیون کاکس» نشان دادند که از  900مقاله رسیده به مجله 136 ،مقاله در 14
شماره مجله به چاپ رسیده %51 ،مقاالت رد شده و  %34مقاالت در دست بررسی است .نتایج مقاله بمانيان و همکاران
كمي و كيفي نشريه هنرهاي زيبا طي دوره  12ساله» ،نشانگر تغییرات محسوس کمی و کیفی
( )1387با عنوان «ارزيابي ّ
رو به پیشرفتی را در  9پارامتر مورد بررسی میباشد .مقاالت معماری ،شهرسازی و هنرهای تجسمی بیشترین سهم را
از موضوعات مورد بررسی در مقاالت بررسی شده به خود اختصاص داده اند .مولفین با رتبه علمی استادیار بیشترین
تعداد از نویسندگان مورد بررسی را به خود اختصاص داده اند .مولفین مختلف مقاالت از  25گروه علمی -تخصصی در
ارائه مقاالت مشارکت داشته اند 40.درصد از مقاالت مورد بررسی حاصل استخراج از کارهای علمی-پژوهشی قبلی بوده
است .نتایج تحقیق حبیبالهیان ( ،)1390با عنوان «ربع قرن جغرافياي ايران در آينه «فصلنامه تحقيقات جغرافيايي»
نشاندهنده طي دورههاي اخير درصد مقاالت با نويسندگان بيش از دو نفر رو به افزايش بوده است .از نظر وضعيت نمايه
در پايگاههاي استنادي نيز بر اساس آمار منتشر شده از سوي پايگاه استنادي علوم جهان ( ،)ISCفصلنامه تحقيقات
جغرافيايي طي سالهاي  1385و  ،1386از نظر استناد و ضريب تأثير از موفقترين مجالت جغرافيايي كشور بوده است.
نوعی ( )1390در مقالهای به «بررسی مقاالت چشم-انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت (»)1385-89
پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  60درصد مقاالت به صورت گروهی انجام شده است .نتایج تحقیق موحد و
ایزدی در سال ( ،)1389تحتعنوان «ارزیابی کمی و کیفی مقالههای فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی طی دوره  10ساله
()1378 –87؛ نشاندهنده پیشرفت کمی و کیفی در  8پارامتر مورد بررسی است .دیانی و شیردل ( )1388به «بررسی و
مقایسه چکیده فارسی مقالههای مجلههای علمی پژوهشی حوزه علوم انسانی با «استاندارد ایزو  »214پرداختهاند و به این
نتیجه دست یافتند که چکیدههای علوم انسانی بیشتر از نوع چکیده راهنما است و در حوزههای علوم انسانی چکیدههای
راهنما بیشتر از چکیدههای تمامنما با استاندارد ایزو  214مطابقت دارند .همچنین اطالعات ارائه شده در الگوی مجله
برای نوشتن چکیده ،عناصر محدودی از استاندارد ایزو  214را منعکس میکند .زنگيآبادي و سلطانی در سال ( ،)1388در
پژوهشي با عنوان «تحليل فضايي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي (از تولد تاكنون)» به اين نتيجه رسيدهاند كه در مقالهها
تعادل چنداني در ميان گرايشهاي مختلف جغرافيا ديده نميشود .والیی و همکاران ( ،)1384به «بررسی کمی و کیفی
مقاالت مجله علمی– پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه)» پرداختهاند .در این پژوهش  407مقاله مربوط به
 13/5سال انتشار بررسی شده است .ارشاد و همکاران ( ،)1384در مقالهای به «تحلیل اسناد داوری مقاالت مجله جامعه
شناسی ایران» پرداخته و به بررسی عمدهترین اشکاالت وارده بر مقاالت از دیدگاه داوران مجله پرداخته است .مهرشاهي
( ،)1382در پژوهشي با عنوان «بررسي تحليلي پيشرفت ساختار نگارش مقاالت جغرافيايي فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
( ،»)1365 -81به اين نتيجه رسيد كه در مجموع در پنج شماره نخست از نظر ساختاري و ارائه روش مشخص علمي
و رعايت چارچوب مقالههاي علمي ،كاستيهايي ديده ميشود و با گذشت زمان در پنج شماره  58تا  ،64مقالهها از
نظم و انسجام نوشتاري و طرز ارائه به مراتب علميتري برخوردار شدهاند .هریداسان و کلشرستا ( )2007در «بررسی
استنادهای مجله سازمان دانش» ،نشان دادند که متوسط استناد برای هر مقاله  21بوده و کتاب ،منبعی است که بیش
از سایر منابع به آن استناد شده است .پچاالنر و همكاران (« ،)2004رتبهبندي  35مجلهي علمي تخصصي اوقات فراغت،
تفريحات ،ورزش ،گردشگري ،مهمانداري و محيطزيست» را تجزيه و تحليل کردهاند .اين تحقيق ،مربوط به  35مجله در
طي سالهاي  2002و  2003ميالدي است .نتايج تحقيق نشان ميدهند كه بيشترين رتبه محاسبه شده مربوط به چهار
مجلهي سالنامه تحقيقات گردشگري ،مديريت گردشگري ،مجله تحقيقات مسافرت و مجله گردشگري پايدار است .پالمر
و همكارش ( ،)2005با «مطالعه تعداد تكنيكهاي آماري مورد استفاده در همه مجالت علمي تخصصي گردشگري و
مهمانداري» كه در گزارش شبكه مستندات علمي ( )ISIآمده است ،نتيجهگيري مينمايد كه بيش از  50درصد مقاالت
چهار مجله معتبر (مجله تحقيقات گردشگري و مهمانداري ،مجله تحليل گردشگري ،مجله بينالمللي مديريت صنعت
خدماتي ،مجله اسپانيايي زبان سالنامه تحقيقات گردشگري) از تكنيكهاي آماري استفاده نمودهاند .شلدون ()1990
با تحقيق خود در زمينهي «اهميت استفاده از مجالت علمي گردشگري» ،فضاي علمي مناسبي براي تأمل و مطالعه
تبعات مختلف موضوع مجالت علمي گردشگري را فراهم کرد .واينر ( )2001به طورخاص به تحليل كارآيي مجالت
علمي تخصصي درحوزه گردشگري توجه کرده است )1 :مجالت به مثابهي ابزار مفيدي براي مبادلهي اطالعات و دانش
دانشگاهي تلقي ميشود )2 .توزيع و نشر مجالت علمي تخصصي ،زمينهاي را فراهم ميكند تا انديشمندان به رتبهبندي
كارآيي پژوهشي مجالت و همچنين مولفان بپردازند.
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 .4تعريف مجالت علمي

مجالت از منابع مهم انتقال اطالعات و یافتههای علمی و پژوهشی هستند که بررسی و تحلیل مقاالت موجود در آنها
میتواند نتایج خوبی برای رشد آنها داشته باشد .امروزه پژوهشگران برای اینکه نتایج پژوهشهای خود را سریع و به
طور روزآمد در اختیار دیگران قرار دهند ،آنها را به صورت مقاله در نشریات چاپ میکنند .به همین دلیل نشریات در
پاسخگویی به نیازهای محققان از جایگاه خاصی برخوردار است .ارزش مجالت هم در زمان انتشار و هم پس از گذشت
زمان انکارناپذیر است .این گفته قدیمی رابرت برادوس که قرن هجدهم قرن جزوه ،قرن نوزدهم قرن کتاب و قرن بیستم
قرن نشریات است ،هنوز تازگی خود را از دست نداده است ( .)Noee, 2011, pp. 158-159براي تعريف مجالت علمي ،الزم
است تعريفي از مجله ارائه شود :مجله عبارت از نشريه با عنوان مشخص كه به صورت شماره يا جزوههاي پياپي معموال
با فاصله زماني منظم و درمدت نامعلوم منتشر ميشود و حاوي مقاالتي درباره موضوعهاي متفاوت از نويسندگان مختلف
است ،مجله ميتواند به مبحثي خاص محدود باشد (تخصصي) يا داراي مقاالت و موضوعاتي در زمينههاي متنوع باشد .با
اين وصف ،مجالت علمي ،مجالتي هستند كه مطالب بديع و تازه علوم را منتقل و با روشي خاص آن را بيان ميكنند .به
زعم اكثر صاحبنظران ،مجله علمي را بايد مجموعه دانستنيها و معارف جامعه دانست كه به طور تخصصي و دانشگاهي
به انتقال آنها ميپردازد (.)Zaki, 2006, p. 45

 .5ويژگيهاي مجالت علمي

عالوه بر ويژگيهاي عمومي كه خاص مجالت هستند ،موارد زير از ويژگي هاي مجالت علمياند:
الف) آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين يافتههاي پژوهشي را دركوتاهترين زمان منتشر ميكند .اين مشخصه به ويژه
در رشتههاي علوم پايه و كاربردي از اهميت بيشتري برخوردار است.
ب) سرعت انتشار مطالب و يافته هاي علمي در مجالت علمي نسبت به كتاب زياد است .معموال در زمينههاي تخصصي
كتابهائي كه منتشر ميشوند ،داراي فاصله زماني هستند و با گذشت زمان كتابهائي خاص به چاپ ميرسد درحالي
كه مجالت علمي به صورت ادواري و مسلسل چاپ ميشوند و لذا فاصله زماني در چاپ آنها كمتر از كتاب خواهد بود.
ج) مجالت علمي عهدهدار وظيفه اطالعرساني علمي در سطوح ملي ،منطقهاي و بينالمللي هستند و به عنوان يكي از
مجاري ارتباطات علمي محسوب ميشوند كه برحسب محدوده جغرافيائي براهميت آنها افزوده ميشود.
د) مجالت علمي به زبان علمي به همراه فرمولها ،تئوريها و غيره منتشر ميشوند كه قابل فهم متخصصان و پژوهشگران
است .اگرچه برخي از مجالت محدود به زبانهاي بومي خويش هستند و ليكن به لحاظ قابل استفاده بودن مطالب آنها
بين دانشمندان متعدد دركشورهاي مختلف جهان ،به زبان واحدي منتشر ميشوند به عنوان مثال به زبان انگليسي.
هـ) تيراژ اين مجالت نسبت به مجالت عمومي ،كمتر است .چون مخاطبين آنها محدودتر هستند (.)Riyahi, 1995
جدول  :1کشورهای اول جهان به ترتیب در تولید علم
تعداد مقاله علمی-پژوهشی
منتشره
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ردیف

کشور

1

آمریکا

310206

3

انگلیس

90018

ژاپن

68308

2
4
5
6

چین

آلمان

11

کره جنوبی

39256

13

هلند

29296

12
14
15

فرانسه

57751

ایتالیا

47403

18

7
9

اسپانیا

10

82550

ردیف

کشور

16

کانادا

8

142645

هند

49947
۴۳۳۰۰
39640

تعداد مقاله علمی-پژوهشی
منتشره

استرالیا
برزیل

تایوان

روسیه

38607
27808
24255
22296

17

سوییس

21372

19

ایران

17598

20

ترکیه

لهستان

)(http://alef.ir/vdci3vaz5t1apq2.cbct.html?138694

19753
17186

تحليل کمی و کیفی مقالههای مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تا کنون

شماره صفحه مقاله397 393-405 :

 .6روش تحقیق

روش مورد استفاده توصیفی -تحليلی و از نوع تحقيق کاربردی میباشد .شيوه گردآوری اطالعات از نوع تحلیل محتوای
کمی میباشد و با هدف بررسي و تحلیل مقالههاي دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر از زمان انتشار تاکنون
(سالهاي  )1387-1392انجام شده است .جمعآوري اطالعات از طريق استخراج اطالعات  143مقاله چاپ شده در 10
شماره مجله انجام شد .نخست ويژگيهاي مقاالت اعم از تعداد نويسندگان ،تعداد صفحات ،تعداد مقاالت ،تعداد نويسنده
زن و مرد ،تعداد مقالههاي مشاركتي و ميزان مشاركت نويسندگان ،موضوع مقالهها و ...ثبت و شاخصهاي مورد نظر
محاسبه و جداول و نمودارهاي مربوطه رسم گرديد .برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.

 .7تعيين روايي( 1اعتبار) پژوهش

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیقا متغیرها و موضوع
مورد مطالعه را بسنجد ()Hafez nia, 2010, p. 182؛ به عبارتی بدون آگاهي از اعتبار (روایی) ابزار اندازهگيري نميتوان
به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت .براي تعيين اعتبار پرسشنامه ،روشهاي متعددي وجود دارد كه يكي از
اين روش-ها ،اعتبار محتوا ميباشد ( .)Khaki, 2003اعتبار محتواي يك آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع
مورد مطالعه تعيين ميشود ( .)Madhooshi & Niyazi, 2010, p. 147بنابراين جهت تعيين اعتبار محتواي اين تحقیق
نيز ،شاخصهای مورد نظر از چند تن از اساتيد صاحبنظر ،نظرخواهي شد و مورد تاييد آنها قرار گرفتند.

 .8تعاریف عملیاتی شاخصها

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1سهم موضوعی مقاالت :شامل موضوعات «معماری»« ،برنامهریزی شهری»« ،طراحی شهری»« ،معماری منظر»،
«هنرهای کاربردی» و «برنامهریزی منطقهای».
2مشارکت نهادها :سهم مشارکت دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی از نظر تعداد مقاالت به چاپ رسانده،
که در این مورد محل خدمت نویسندگان اول مقاالت مدنظر است.
3رتبه علمی مولفین :به ترتیب شامل رتبه علمی استاد ،دانشیار ،استادیار و غیره.
4روشها و تکنیکهای مورد استفاده :شامل روشهای تحقیق در مقاالت میباشد که شامل روشهای «توصیفی-
تحلیلی»« ،تطبیقی»« ،پیمایشی» « ،تحلیلی– اکتشافی» و « پژوهشی– کاربردی» است.
5منابع و ماخذ :منابع فارسی و التین و تعداد هر یک از اینها در مقاالت.
6مدت زمان پذیرش مقاالت :مدت زمانی که مجله از زمان دریافت مقاله تا پذیرش آنها جهت چاپ در مجله به هر
یک از آنها اختصاص داده است.
7تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی :شامل مقاالتی که حاصل استخراج از سایر زمینههای علمی پژوهشی
مانند رساله دکتری ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،طرح پژوهشی ،ترجمه ،پروژه کالسی و سخنرانی بوده است .گزینه
هیچکدام مربوط به مواردی میباشد که از زمینههای قبلی علمی– پژوهشی استخراح نشده است.
8مشارکت گروههای علمی -تخصصی :سهم مشارکت گروههای علمی– تخصصی از نظر شمار مقاالت به چاپ رسیده
در مجله که در این مورد معیار گروه علمی– تخصصی نویسنده اول مقاله است (.)Movahed & Izadi, 2010, p. 86

ی علمی مهمترین مرحله پژوهش به شمار میآید .هر فعالیت پژوهشی زمانی
تهیه گزارش نتایج مطالعات و پژوهشها 
خاتمه یافته است که نتایج آن در اختیار جامعه علمی گذاشته شود ( .)Hosseini pakdehi, 1995, p. 30دوفصلنامه
معماری و شهرسازی آرمان شهر ،یکی از معتبرترین مجلههای علمی کشور محسوب میگردد .از نشریه شماره  2با رتبه
علمی– پژوهشی و آی .اس .سی ( )ISCمنتشر شده است .در حال حاضر  10شماره آن منتشر و  143مقاله در 1771
صفحه از سال  1387تا ( 1392زمان مورد بررسی) به چاپ رسیده است .در واقع کل مقاالت ،تالیفی هستند و مقاالت
ترجمهای اصال منتشر نشده است .این نشریه دوفصلنامه می باشد و دوبار در سال چاپ می شود .از سال  1391فصلنامه
های بهار و تابستان هر سال به زبان انگلیسی و فصلنامه پاییز و زمستان هر سال به زبان فارسی چاپ می شود .كمترين
تعداد مقاله چاپ شده در يك شماره متعلق به شماره  1با  8مقاله و بيشترين تعداد مقاله چاپ شده در يك شماره متعلق
به شماره  9با  29مقاله است .ميانگين تعداد مقالههاي چاپ شده در يك شماره 20.77 ،مقاله است .باالترین میانگین
استناد مربوط به شماره  9با  665استناد و پایینترین استناد مربوط به شماره  1با  132استناد است .همچنین در تمام
شمارههای مجله پی-نوشت ،2به دو صورت فارسی و التین آمده است که از کل پی نوشت  2157عدد ،تعداد 79/1( 1706
درصد) التین و تعداد  20/9( 451درصد) فارسی میباشد .بعالوه در شمارههای  1تا  4مجله به معرفی سایتهای «آینده
به کمک طراحی شهری» »EDRA»، «PPS« ،و « »RUDIو در شمارههای  7تا  10به «معرفی کتاب» 3پرداخته شده
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 .9نتایج و بحث
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است .در این راستا ،در این پژوهش 8 ،پارامتر «مشارکت نهادهای علمی– تخصصی»« ،رتبه علمی مولفین»« ،روشها
و تکنیکهای مورد استفاده»« ،سهم موضوعی مقاالت»« ،منابع و ماخذ»« ،مدت زمان پذیرش مقاالت»« ،مشارکت
گروههای علمی -تخصصی» و «تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی» به شرح زیر بررسی شدهاند:

 .10مشارکت نهادهای علمی

در این زمینه باید گفت که طی  5سال اخیر 318 ،محقق مشارکت داشتهاند که نهاد علمی مربوط به هر محقق مورد
بررسی قرار گرفته است تا میزان مشارکت هر یک از نهادهای علمی کشور در مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر
مشخص گردد .همانطور که از جدول فراوانی زیر مشخص شده است از  318نویسنده مجله ،تعداد  222نویسنده یعنی
 69/81درصد از کل نویسندگان را دانشگاههای تهران با احتساب نویسندگان نامشخص (باالترین درصد) به خود اختصاص
دادهاند .از جمله دانشگاه علم و صنعت ایران  25/15درصد ،تربیت مدرس  20/12درصد ،دانشگاه تهران  17/3درصد،
دانشگاه شهید بهشتی  4/4درصد و غیره .سهم دانشگاههای شهرستانها در این زمینه  23/77درصد و سهم دانشگاههای
خارج از کشور (برلین و قبرس شمالی)  1/57درصد است (جدول  .)2الزم به ذکر است که از سال  1387تاکنون 900
مقاله رسیده به مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر ارسال شده است 143 .مقاله در  10شماره مجله به چاپ رسیده
است .از آن تعداد  %50مقاالت رد شده %21 ،مقاالت پذیرش شده %4 ،مقاالت در هنگام داوری انصراف دادهاند و 25
درصد هم در پروسه داوری قرار دارند.
جدول  :2میزان مشارکت نهادهای علمی
میزان مشارکت نهادهای علمی

فراوانی

درصد خام

درصد معتبر

درصد معتبر فراوانی
تجمعی

رتبه

علم و صنعت

80

25/15

25/15

25/15

1

تربیت مدرس تهران

64

20/12

20/12

45/27

2

دانشگاه تهران

55

17/3

17/3

62/57

4

شهید بهشتی

14

4/4

4/4

66/97

6

دانشگاه اصفهان

14

4/4

4/4

71/37

6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

17

5/34

5/34

76/71

5

دانشگاههای خارج از کشور

5

1/57

1/57

78/28

8

نامشخص

7

2/2

2/2

80/48

7

سایر دانشگاهها

62

19/5

19/5

100

3

کل

318

100

100

-
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 .11رتبههای علمی مولفین و ترکیب جنسی آنها در نگارش مقاالت

رتبههای علمی  318نویسنده مقاالت شامل اعضای هیات علمی به ترتیب با رتبه استاد ،دانشیار ،استادیار و غیره مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول  3آمده است .مطابق جدول مربوطه رتبه علمی به ترتیب شامل 5/66 :درصد
استاد 14/46 ،درصد دانشیار 22/62 ،درصد استادیار 15/72 ،درصد دانشجوی دکترا 35/22 ،درصد کارشناس ارشد،
 2/83مربی 1/88 ،درصد عضو هیات علمی 94 ،درصد مدرس 31 ،درصد موسسه آموزش عالی و  31درصد نامشخص
است .بدین ترتیب بیشترین سهم از مقاالت را نویسندگان کارشناسی ارشد دارا بودهاند و بعد از آن به ترتیب مولفین با
رتبههای استادیار ،دانشجوی دکترا ،دانشیار ،استاد ،مربی ،عضو هیات علمی و ...مشارکت داشتهاند .به طور کلی مشارکت
هیات علمی موسسات و دانشگاهها نزدیک به  49/05درصد میباشد؛ در حالی که  50/95درصد از مقاالت به دانشجویان و
دانشآموختگان دوره تحصیالت تکمیلی اختصاص مییابد .يكي ديگر از گرايشهاي پژوهشي در مجالت علمي پژوهشي،
به مطالعه توزيع فراواني مولفان توجه دارد .در این راستا ،ميزان همكاري و مشاركت ،در بين نويسندگان مقالههاي موجود
در  10شماره مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر بررسي شده است .در دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر
در همه گرايشهاي معماری و شهرسازی تعداد  143مقاله طي سالهاي  1387 -92به چاپ رسيده است .بررسيها
نشاندهنده آن است كه در همه موضوعها ،در نگارش مقاله ،گرايش به كارهاي گروهی بوده است؛ به طوري كه 82/51

تحليل کمی و کیفی مقالههای مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تا کنون
شماره صفحه مقاله393-405 :

399

درصد از مقالهها داراي بيش از يك نويسنده هستند .همچنين بررسيها نشاندهنده آن است كه از بين  318نويسنده
مقالههاي مجله 233 ،نفر مرد ( 73/28درصد) و  85نفر زن ( 26/72درصد) ،در تدوین مقاله شرکت داشتهاند.
جدول  :3رتبه علمی مولفین
رتبه علمی مولفین

فراوانی

درصد خام

درصد معتبر

درصد معتبر فراوانی تجمعی

رتبه

استادیار

72

22/62

22/62

22/62

2

دانشیار

46

14/46

14/46

37/08

4

استاد

18

5/66

5/66

42/74

5

مربی

9

2/83

2/83

45/57

6

عضو هیات علمی

6

1/88

1/88

47/45

7

دانشجوی دکتری

50

15/72

15/72

63/17

3

کارشناسی ارشد

112

35/22

35/22

98/39

1

مدرس

3

./94

./94

99/33

8

موسسه آموزش عالی

1

./31

./31

99/64

9

نامشخص

1

./31

./31

100

9

کل

318

100

100

-

-

نمودار  :1رتبه علمی مولفین

طبقهبندی روشهای تحقیق در این پژوهش عبارت است از« :توصیفی -تحلیلی»« ،تطبیقی»« ،پیمایشی»« ،تحلیلی–
اکتشافی» و « پژوهشی– کاربردی».
بر اساس جدول  52/44 ،4درصد از مقاالت توصیفی -تحلیلی 6/99 ،درصد تطبیقی 9/8 ،درصد پیمایشی 5/6 ،درصد
تحلیلی -اکتشافی و  25/17درصد پژوهشی -اکتشافی استفاده شده است .نکته جالب اینکه در بررسی کیفی روشهای
تحقیق استفاده شده در مقاالت ،در کل اصرار چندانی از طرف نویسندگان برای اشاره به روش تحقیق خاص مورد استفاده
خود دیده نمیشود .این نکته بیانگر لزوم توجه جدی مسئولین مجله به امر روششناسی مقاالت است که با افزایش
دقتنظر بیشتر و کیفیتر به تحقیق مورد استفاده در مقاالت میتواند به بهبود بیشتر کیفیت روش مقاالت منجر شود
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 .12روشها و تکنیکهای مورد استفاده

400
( .)Movahed & Izadi, 2010, p. 90اما در بررسی کیفی روشهای تحقیق در این مقاالت به طور کلی میتوان گفت اکثر
روشهای مورد استفاده در این مقاالت توصیفی– تحلیلی میباشد.
جدول  :4روشها و تکنیکهای مورد استفاده
روش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

توصیفی -تحلیلی

75

52/44

52/44

تطبیقی

10

6/99

59/43

پیمایشی

14

9/8

69/23

تحلیلی– اکتشافی

8

5/6

74/83

پژوهشی -کاربردی

36

25/17

100

کل

143

100

 .13سهم موضوعی مقاالت

در بررسی سهم موضوعی مقاالت با توجه به رشتههای معماری و شهرسازی ،بررسی  6موضوع مورد مطالعه و پژوهش قرار
گرفته است که عبارتند از :موضوعات «معماری»« ،برنامهریزی شهری»« ،طراحی شهری»« ،معماری منظر»« ،هنرهای
کاربردی» و «برنامهریزی منطقهای».
با توجه به جدول  ،5سهم موضوعی مقاالت از  143مقاله مورد بررسی به ترتیب به معماری  32/16درصد ،برنامهریزی
شهری  30/76درصد ،طراحی شهری  28/67درصد ،معماری منظر  4/19درصد ،هنرهای کاربردی  2/79درصد و
برنامهریزی منطقهای  1/4درصد اختصاص دارد .بنابراین ،بیشترین سهم موضوعی در این مقاالت به معماری و کمترین
سهم به هنرهای کاربردی و برنامهریزی منطقهای اختصاص دارد و نکته دیگر اینکه پراکنش سهم موضوعی مقاالت بروی
طیف  143مورد مقاله مورد بررسی از پراکنش یکسانی برخوردار نمیباشد؛ به طوری که معماری ،برنامهریزی شهری و
طراحی شهری درصد بسیار باالیی از مقاالت مورد بررسی را شامل میشود و سهم معماری منظر و هنرهای کاربردی و
برنامهریزی منطقهای بسیار ناچیز است.
جدول  :5سهم موضوعی مقاالت
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زمینه مقاالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

معماری

46

32/16

32/16

برنامهریزی شهری

44

30/76

62/92

طراحی شهری

41

28/67

91/59

معماری منظر

6

4/19

95/78

هنرهای کاربردی

4

2/79

98/57

برنامهریزی منطقهای

2

1/39

100

کل

143

100

تحليل کمی و کیفی مقالههای مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تا کنون
شماره صفحه مقاله393-405 :

401

نمودار  :2سهم موضوعی مقاالت

 .14منابع و ماخذ

منابع و ماخذ مورد استفاده در مقاالت شامل مقاالت فارسی و التین میباشند .در مقاالت مورد بررسی در مجموع از
 2971منبع در انجام پژوهش استفاده شده است که از این تعداد  1260منبع یعنی  42/4درصد از منابع فارسی و 1711
منبع یعنی  57/6درصد از منابع التین میباشند .میانگین منابع مورد استفاده برای  143مقاله برابر با  20/77منبع برای
هر مقاله می-باشد که رقم بسیار رضایتبخشی در استفاده از منابع می باشد .میانگین منابع التین مورد استفاده در هر
مقاله برابر با  11/96منبع بوده و این رقم برای منابع فارسی معادل  8/8منبع برای هر مقاله است (جدول  .)6الزم به ذکر
است که از کل منابع ( 2971منبع) ،نویسندگان مقاالت 1873 ،منبع ( 63/04درصد) به کتاب (با احتساب پایان نامه ها
و رساله ها) و  1098منبع ( 36/95درصد) هم به مقاالت ارجاع داده اند.
جدول  :6منابع و ماخذ
منابع

منابع مقاالت فارسی

منابع مقاالت التین

کل مقاالت

تعداد

143

143

143

میانگین

8/8

11/96

20/76

جمع منابع

1260

1711

2971

این پارامتر به بررسی مدت زمان اختصاص داده شده برای بررسی مقاالت یعنی از زمان دریافت مقاالت تا پذیرش آنها
جهت چاپ در مجله میپردازد .بررسی این موضوع از جهت فرآیند داوری و سازمان مجله برای پیگیری مقاالت دارای
اهمیت است و نقش موثری در میزان رضایت متقاضیان چاپ از مجله باشد ( .)Movahed & Izadi, 2009, p. 92از 143
مقاله مدت زمان دریافت تا پذیرش 8 ،مقاله یعنی  5/59درصد از مقاالت ذکر نشده است؛ اما در  135مقاله دیگر ،کمترین
زمان برای پذیرش مقاالت  17روز و بیشترین مدت زمان حدود  14ماه و به طور میانگین زمان پذیرش مقاالت حدود
4ماه و 18روز بوده است.

 .16مشارکت گروههای علمی  -تخصصی

از نگرشهای حاکم بر علوم امروزی نگرش میان رشتهای آنان به موضوعات مورد بررسی است .آگاهی به این واقعیت نه
چندان دیرین که موضوعات مورد مطالعه جهان پیرامون از ابعاد متفاوت و متنوعی قابل بررسی و شناخت است ،اندیشمندان
را بررسیهای میان رشتهای موضوعات گوناگون علمی رهنمون شده است ( .)Bemanian, et al., 2008, p. 142از این
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 .15مدت زمان پذیرش مقاالت
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رو برای بررسی بود و نبود چنین نگرشی در مقاالت مورد بررسی و به طور کلی در چارچوب کلی مجله ،گروه تخصصی
نویسندگان مقاالت مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفت که به تشریح آن پرداخته شده است:
جدول  :7میزان مشارکت گروههای علمی -تخصصی
گروههای علمی -تخصصی

فراوانی

درصد خام

درصد معتبر

درصد معتبر فراوانی تجمعی

رتبه

معماری

110

34/6

34/6

34/6

1

شهرسازی

66

20/75

20/75

55/35

2

طراحی شهری

53

16/66

16/66

72/01

3

برنامهریزی شهری و منطقهای

40

12/57

12/57

84/58

4

جغرافیا

18

5/66

5/66

90/24

5

معماری منظر

8

2/51

2/51

92/75

6

مرمت اشیا

3

./94

./94

93/69

8

هنرهای کاربردی

1

./31

./31

94

10

مدیریت شهری

2

./62

./62

94/62

9

بازسازی پس از سانحه

1

./31

./31

94/93

10

حمل و نقل و ترافیک شهری

2

./62

./62

95/55

9

مهندسی طراحی محیط زیست

5

1/57

1/57

97/12

7

پژوهش هنر

3

./94

./94

98/06

8

ارتباطات

1

./31

./31

98/37

10

سازههای آبی

1

./31

./31

98/68

10

مدیریت دولتی

1

./31

./31

98/99

10

منابع طبیعی

1

./31

./31

99/3

10

نامشخص

2

./62

./62

100

9

جمع

318

100

100

-

-
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همانطور که جدول  7نشان میدهد تعدد و تنوع گروههای علمی– تخصصی مختلف در ارائه مقاله به مجله معماری و
شهرسازی آرمان شهر از تنوع نسبتاً گستردهای برخوردار است .در مجموع  318نویسنده مقاالت مورد بررسی در قالب 18
رشته علمی– تخصصی در ارائه مقاالت شرکت داشتهاند اما به جهت تخصصی بودن مجله مورد بررسی میزان مشارکت هر
گروه علمی– تخصصی از نظر تعداد مقاالتی که ارائه کردهاند ،کم است و گروههای تخصصی معماری و شهرسازی سهم
عمدهای از کل مقاالت را به خود اختصاص دادهاند (حدود  85درصد).

 .17تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی

تدوین مقاله علمی برای انتشار در مجلههای علمی در محیطهای علمی به ویژه در محیطهای دانشگاهی شیوه
متعارفی برای تولیدکنندگان و دستاندرکاران مسئول علمی است .صرفنظر از آثار حقوقی ،اداری و استخدامی ،اساسا
هر نویسندهای عالقمند است حاصل کار خود را در مجله یا نشریهای منتشر کند و آن را به اطالع عالقمندان برساند
( .)Hafez nia, 2007, p. 302در همین راستا ،با چنین رویکردی در اینجا به بررسی مقاالتی پرداختهایم که مستخرج
از رساله دکتری ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،طرح پژوهشی ،ترجمه ،پروژه کالسی و ...میباشد .گزینه هیچکدام شامل
مقاالتی است که مستخرج از دیگر زمینههای قبلی نیست.
از  143مقاله مورد بررسی  29مقاله ( 20/27درصد) از کل مقاالت از منابع قبلی استخراج و به صورت مقاله ارائه شده
است که به تفکیک  5/6درصد مستخرج از رساله دکتری 11/88 ،درصد از پایاننامه کارشناسی ارشد و  2/8درصد از طرح
پژوهشی میباشد .همچنین  114مقاله ( 79/3درصد) از مقاالت از زمینههای قبلی علمی– پژوهشی استخراج نشده است.

تحليل کمی و کیفی مقالههای مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تا کنون

شماره صفحه مقاله403 393-405 :

نکته اینجاست که میزان  20/27درصد از میزان مقاالتی که از دیگر زمینههای علمی – پژوهشی قبلی به صورت مقاله
ارائه شدهاند ،کم و ناچیز است (جدول .)8
جدول  :8تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی
-

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

پایان نامه کارشناسی ارشد

17

11.88

11.88

رساله دکتری

8

5.59

17.47

طرح پژوهشی

4

2.79

20.26

هیچکدام

114

79.73

100

جمع

143

100

نمودار  :3تفکیک مقاالت بر حسب منبع استخراجی

 .18نتیجهگیری
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رشد همگام و موازي مجالت علمي با توسعه علمي -پژوهشي امروزه از سرعت و اهميت بيشتري برخوردار است و در
سراسر جهان  -خاصه كشورهاي توسعهيافته – شاهد انتشار عناوين فراوان و متنوع مجالت علمي هستيم .ارتباط علمي
يكي از محورهاي اساسي نهاد اجتماعي علم است .مجالت علمي و پژوهشي يكي از مجاري توليد علمي و ارتباط علمي
تلقي شده و سعي در ايفاء دو كاركرد فوق ميان انديشمندان در حوزههاي مختلف علمي را عهدهدار هستند .بررسي
تاريخي علوم نشان ميدهد كه عوامل موثري درشكلگيري ،پيدايش ،رشد و توسعهيافتگي علوم به طور عام و دانش
جغرافیا به طور خاص نقش داشتهاند كه از آن ميان ميتوان مجالت علمي و پژوهشي را مورد نظر قرار داد .مجالت علمي-
پژوهشي نشريات پژوهشي هستند كه با فاصله زماني منظم و در مدت معلوم منتشر می شود .در این پژوهش به تحليل
کمی و کیفی مقالههای دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر (سالهای  )1387 –92در قالب  8پارامتر پرداخته
شد .نتایج نشان میدهند که از  143مقاله منتشر شده در مجله ،تعداد  104مقاله یعنی  72/72درصد از کل مقاالت را
دانشگاههای تهران با احتساب مقاالت نامشخص (باالترین درصد) به خود اختصاص دادهاند .از جمله دانشگاه علم و صنعت
ایران  27/27درصد ،تربیت مدرس  17/48درصد ،دانشگاه تهران  16/08درصد ،دانشگاه شهید بهشتی  4/89درصد و
غیره .سهم دانشگاههای شهرستانها در این زمینه  23/77درصد و سهم دانشگاههای خارج از کشور (برلین و قبرس شمالی)
 2/98درصد است .بررسيها نشاندهنده آن است كه در همه موضوعها ،در نگارش مقاله ،گرايش به كارهاي گروهی بوده
است؛ به طوري كه  82/51درصد از مقالهها داراي بيش از يك نويسنده هستند .همچنين از بين  318نويسنده مقالههاي
مجله 233 ،نفر مرد ( 73/28درصد) و  85نفر زن ( 26/72درصد) ،در تدوین مقاله شرکت داشتهاند .بعالوه بیشترین سهم

404
از مقاالت را نویسندگان با رتبه علمی استادیار دارا بودهاند .در بررسی کیفی روشهای تحقیق در این مقاالت به طور کلی
میتوان گفت اکثر روشهای مورد استفاده در این مقاالت توصیفی– تحلیلی میباشد .بیشترین سهم موضوعی در این
مقاالت به معماری و کمترین سهم به هنرهای کاربردی و برنامهریزی منطقهای اختصاص دارد .تعدد و تنوع گروههای
علمی– تخصصی مختلف در ارائه مقاله به مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر از تنوع نسبتا گستردهای برخوردار است.
در مجموع  143نویسنده مقاالت مورد بررسی در قالب  13رشته علمی– تخصصی در ارائه مقاالت شرکت داشتهاند اما به
جهت تخصصی بودن مجله مورد بررسی ،میزان مشارکت هر گروه علمی– تخصصی از نظر تعداد مقاالتی که ارائه کردهاند،
کم است و گروههای تخصصی معماری و شهرسازی سهم عمدهای از کل مقاالت را به خود اختصاص دادهاند .از 143
مقاله مورد بررسی  29مقاله ( 20/27درصد) از کل مقاالت از منابع قبلی استخراج و به صورت مقاله ارائه شده است که به
تفکیک  5/6درصد مستخرج از رساله دکتری 11/88 ،درصد از پایاننامه کارشناسی ارشد و  2/8درصد از طرح پژوهشی
میباشد .در مقاالت مورد بررسی در مجموع از  2971منبع در انجام پژوهش استفاده شده است که از این تعداد 1260
منبع یعنی  42/4درصد از منابع فارسی و  1711منبع یعنی  57/6درصد از منابع التین میباشند .میانگین منابع مورد
استفاده برای  143مقاله برابر با  20/77منبع برای هر مقاله میباشد که رقم بسیار رضایتبخشی در استفاده از منابع می
باشد .نهایتاً اینکه ،کمترین زمان برای پذیرش مقاالت  17روز و بیشترین مدت زمان حدود  14ماه بوده است .در نهایت
برای بهبود وضعیت دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر پیشنهادات زیر ارائه میشود:
1 .1سهم مقاالت گرایشهای مختلف معماری ،برنامهریزی شهری ،طراحی شهری و ...در مجله به منظور تعادل در چاپ
مقاالت مشخص گردد.
2 .2با توجه به تخصصی شدن رشتههای علوم معماری و شهرسازی و افزایش تعداد مقاالت مورد بررسی در مجله،
پیشنهاد میشود اوالً در پنج گرایش اصلی معماری ،برنامهریزی شهری ،طراحی شهری ،هنرهای کاربردی و معماری
منظر تفکیک شود .دوماً دوفصلنامه به فصلنامه تبدیل شود.
3 .3در مقاالت به چند منبع انگلیسی جدید و معتبر ( )2013-2012ترجیحا مقاالت آی .اس .آی ( )ISIاشاره گردد تا
وضعیت جهانی نیز قابل دریافت باشد (حداقل  5منبع معتبر).
4 .4وضعیت مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر نسبت به سایر نشریات مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی به
تفکیک تعداد استناد و ضریب تاثیر ( )IFمشخص و مقایسه شود.
5 .5برای جلوگیری از طوالنی شدن فرآیند بین پذیرش و چاپ مقاالت ،تعداد مقاالت برای چاپ در هر شماره مجله
افزایش یابد و یا به صورت ویژهنامه چاپ گردد.

تقدیر و تشکر

نگارندگان بر خود الزم میدانند از حمایتهای جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر سردبیر و مدیر مسئول مجله و همچنین
از زحمات مدیر تحریریه سرکار خانم سمانه جلیلی صدرآباد تشکر و قدردانی نمایند.
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