
و علوم سياسي، دورة دانشكدة سياست، مجلةفصلنام  139-158 صفحات،1393 بهار،1ة، شمار44ة حقوق

: در ايرانالمللي بين مطالعات

و علوم سياسي دانشگاهةدانشكدمجلة هايهمقال مورديةمطالع  حقوق

 تهران

1حميرا مشيرزاده

و علوم سياسيةدانشكد،الملل دانشيار گروه روابط بين  دانشگاه تهران حقوق

 نائينيخواجه علي
و علوم سياةدانشكد، عمومييگذار سياستدكتراي  دانشگاه تهرانسي حقوق

)19/6/92:تاريخ تصويب10/2/92:تاريخ دريافت(

:چكيده
و ارزيابي رشت و پژوهـشگران ايـن رشـته نگاهالملل همواره روابط بينةبررسي در را انديـشمندان

الملل از ابعاد مهم اين ارزيابي، توليد دانش بومي روابط بين. استبه خود جلب كرده سراسر جهان 
. اسـت داشـته گذاران را هم به خود معطوف بر انديشمندان اين حوزه، توجه سياست افزونت كه اس

هـدف. الملل احساس شده است هاي اخير لزوم توجه به دانش بومي روابط بين در ايران نيز در سال
 البتـه چـارچوبو اسـت الملـل در ايـران روابط بينة بررسي وضعيت پژوهش در رشت،اين مقاله 

آن داده به،هاي و محدود درآ محدودتر از كل توليدات و علومة دانشكدةمجلثار منتشرشده  حقوق
پژوهش حاضر با بررسـي. استش1390 تا 1349هاي زماني سالة در فاصل سياسي دانشگاه تهران

در منتشر هايهمقال و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجلشده تـ حقوق صويري، در پي يافتن
و ويژگـي شده در دو بخـش خـصوصيات دانـش منتـشر هـاي مقالهاز وضعيت كلي  هـاي پژوهـي

و دسـت ويژهةدهد كه حوز مقاله نشان مي اين هاي يافته. پژوهشگران است  ازةاي از دانـش خاصـي
و علوم سياسي دانشگاه تهرانةمجلشده در پژوهشگران در آثار منتشر  بيشتري سهم دانشكده حقوق

.دارند

: كليديواژگان

ـ الملل، روابط بين پژوهشي، دانشدانش بومي، پژوهشگران، ايران، و علـومة دانـشكدةمجل  حقـوق

ها مقاله، سياسي دانشگاه تهران

 Email:hmoshir@ut.ac.ir 021 66409595: فاكس: نويسندة مسئول.�



 1393 بهار،1ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 140

 مقدمه.1
و بـه كه در هر رشـته دانـشگاهي اي ويـژه در ارزيـابي آن از اهميـت ويـژه يكي از موضوعاتي

ر پژوهـان اين مـسئله كـه دانـش. شته است برخوردار است، وضعيت انتشارات پژوهشي در آن

توةايراني تا چه حد توليدكنند  و كيفيت دانش ،شده چگونه اسـت ليد دانش در هر رشته هستند

بخـشي از توليـد دانـش. تواند خصوصيات دانش ايراني موجود در آن رشته را نـشان دهـد مي

به حوز  مي نظريهةبومي و تعيين مباني فرانظري مربوط ك پردازي مي شود توانـد هـم از طريـقه

و ارائ  و بررسي و هـم ارائـ نظريهةشد اشكال بوميةنقد ةهايي باشد كه خاستگاه بومي ندارنـد

اما در كنار توليـدات نظـري، توليـد. اند مباحث نظري كه در چارچوب منابع بومي شكل گرفته

يا تواند به شكل مطالعات تجربي مبتني بر نظريه دانش بومي مي   اما از منظر،غيربوميهاي بومي

هدف اين مقاله بررسي وضعيت توليـد. اسالمي يا براساس نيازهاي بومي باشدو نگاهي ايراني

و تجربي در رشت   بـا ايـن فـرض كـه شـناخت؛الملل در ايـران اسـت روابط بينةدانش نظري

، تـصويري از وضـعيت توليـدات علمـي، امتيـازاتةتواند با ارائـ خصوصيات اين توليدات مي

و نيازهاي موجود را شناسايي كاستي گـذاري مناسـب را هـم بـراي سياسـت شـرايط كـرده، ها

و هم براي بخشي از تصميم  هاي حوزهةپژوهان كشور در زمين هاي فردي دانش گيري دانشگاهي

.كردن توليدات فراهم سازد بهينه راستايمطالعاتي خود در 

كه در مجلـ هايهمعموالً مقال ةتـرين حـوز مهـم،شـوندصي چـاپ مـي تخصـ هـايه علمي

در روابط بينةدر رشت. ابعاد مختلف كار علمي در يك رشته خاص هستندةدهند بازتاب الملـل

 وجـود دارد كـه در هـر فـصل يـا1 تخصصي مبتني بر داوري آكادميـكةايران نيز چندين مجل 

و به اين ها مقاله از آثار علمي نيمسال ده شمندان ايرانـي را بـه طور خاص توليـدات انديـ رشته

مي چاپ مي  و وضعيت دانش بومي را در اين رشته انعكاس از رسانند دهند كه البتـه در برخـي

ب آنها روابط بين  و در و در برخي نيز بـه عضيالملل در چارچوب علم سياست به شكل مستقل

و معتبر از قـديمي. المللي است اي خاص از مطالعات بين شكل تأكيد بر حوزه تـرين ايـن تـرين

و علوم سياسي دانـشگاه تهـرانة دانشكدة مجل ها،همجل  اسـت كـه در بخـشي از دوران حقوق

در رشـته،تـر حيات در چارچوب وسيع و در چنـد سـال اخيـر و علـوم سياسـي هـاي حقـوق

. كرده استالملل را منتشر علمي مرتبط با روابط بينهايه علم سياست مقالةچارچوب حوز

در پرسش كه مي اين مقاله اصلي كه،شود بررسي هاي دانـش تخصـصي ويژگي« اين است

در روابط بين  به صورت مقاله و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجلالملل كه  بـه حقوق

و توليدكنندگان آن رسدميچاپ در اين مقالـه تـالش»؟هايي هستندچه ويژگي داراي چيست

بر مي در شود با تكيه و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدةمجل آثار منتشرشده در( حقوق و

1. Peer review. 
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ــ ــصلنامآنةادام ــا 1349هــاي زمــاني ســالةدر فاصــل) سياســتةف ازش،1390 ت ــصويري  ت

طي چهار ده و تحـوالت آن را نيـز نـشان اخير بـهةخصوصيات كلي اين دانش دسـت آوريـم

. دهيم

و اشا. مقاله شامل پنج بخش اصلي است هـاي ره بـه روش تحقيـق، يافتـه پس از مرور آثار

و دانشةپژوهش در دو حوز  و مـي پژوهشي ذكـر پژوهشگران از نتيجـه سـرانجام شـود گيـري

.دگردميارائه يادشدهمباحث 

 مرور آثار.2
به توليدات رشت آن روابط بينةتوجه و خصوصيات و چـه در سـطح،الملل چه در سطح ملـي

و جهاني منطقه و چه تبيينيچه به شكل توصيف،اي ده،ي وة از چندين  پيش توجه انديشمندان

و 1385هـافمن(» بـودن امريكايي«از جمله هايي ويژگي. است را برانگيخته اين رشته نظران صاحب

وةدربـار نيزو شده در برخي آثار بررسي رشتهبودنو غربي)Smith 1993, 2002: نـك نيز  داليـل

پـردازي گاه خصوصيات نظريـه.ي تغيير آن بحث شده استها هاي وضع موجود يا زمينه زمينه

م در كشورها يا حوزه  در ويـژه هـاي پـردازي نمونـه، نظريـه رايبـ؛نظر بوده استدهاي خاصي

 اسـت الملل كه در بريتانيا به شكل مكتب انگليسي يا نهادگرايي بريتانيايي انجام شده روابط بين

ميكه و بررسي آن در همراه با نقد  ;Suganami 2003 نمونـه، رايب(برخي از اين نوع آثار ديد توان

Grader 1988; Jones 1981(.به شكلي عام،ترتيب همينبه و هـم،تر اما  هـم خـصوصيات رشـته

و خاص در حوز نظريه و (Jorgensen 2000)اي الملل در اروپـاي قـاره بين روابطةپردازي بومي

 بررسـي)Journal of Asia and Pacific Studies 2007:ژه ويـة شـمار:نـك(در كشورهاي مختلف آسيا

از تر، مجموعـه در سطحي وسيع. است شده ـ اي  روابـطة رشـت،هـايي در قالـب كتـاب هـاهمقال

و كشورهاي جهان مطالعه بين و تينكر( اند كردهالملل را در بسياري از مناطق طـور يا به)1391،ويور

و بوزان آكاري(پردازي غيرغربي نظريه ويژه و خاورميانـه در)1390،ا  را در كشورهاي مختلـف آسـيا

و منطقـه . انـد اي بررسـي كـرده چارچوب خصوصيات رشته در هريك از بسترهاي خاص ملي

شناسـي جامعـهة در زمينـ (Wæver, 1998) اُلـي ويـورةگونه آثار تا حدي نيز از اثر پيشگاماناين

و فرهنگيي زمينه الملل كه همراه با بررس روابط بينةرشت هاي خاص سياسي، نهادي، اقتصادي

. اند تأثير پذيرفتهاست، بوده الملل در جوامع مختلف دانش روابط بين

 نمونـه، رايبـ؛به بررسي آثار موجود در رشته پرداختـه شـده اسـت ويژهگاه نيز از منظري

و متيوز و توليـدات علمـ)م2000(آيدنلي  روابـطةي را در رشـت ارتباط ميان مناطق جغرافيايي

به اين نتيجه كردهالملل بررسي بين و اروپـاي غربـياكه نويسندگان مناطق اند رسيدهو مريكـا

در همـين. زبـان دارنـد علمـي انگليـسيةشد بررسي هايهبيشترين سهم تأليف مقاله را در مجل 
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و روابط بـين هايهبا بررسي مجل)م1997(چارچوب، نوريس  بـه،الملـل مختلف علوم سياسي

كه اين نتيجه مي در را بـه چـاپ مـي پژوهـشگراني هـايه مقالهاهمجل بيشتررسد رسـانند كـه

مي منطقه كه مجله قرار دارد زندگي )م1995( گلـدمن ترتيـب، همينبه). مريكا يا اروپاا(كنند اي

ن قـا محقهـايهوبـيش بـه چـاپ مقالـ ايي كـم مريكا هايهكه مجل رسيده استنيز به اين نتيجه

و مجلا به چاپ مقال كشو هايهمريكايي اروپـايي اختـصاص پژوهـشگران هـايهرهاي اروپايي

.دارند

و اندرسون راةلئمس)م2001(متيوز كـه( شكاف جنسيتي در توليدات علمي علم سياسـت

آن سياست بين  و بـه ايـن نتيجـه) استالملل نيز زير مجموعه در اياالت متحده بررسـي كـرده

كتك رسيده است  به همراه ديگر نويسندگان در تأليف كه  علوم سياسي هايابه اوالً سهم زناني

تناسـب) درصـد19(مريكـاابا سهم زنان عضو انجمن علم سياسي) درصد11(مشاركت دارند

و جنسيتي مشاركت دارند دوم اينكه زنان اغلب در تأليف آثار حوزه. ندارد آخرين. هاي خاص

آها يافته مي نيز حكايت از يان دارد كه دليل مشاركت پايين زنان تواند اين باشد كه آنها توانايي

و ارتباطات حرفه داشتن امكان  به اي كه تسهيل شبكهپيوستن  تأليف آثارةكنند هاي دانشگاهي را

. ندارند،پژوهشي است

و بـه آن در برخـي از آثـار پرداختـه شـده، مسئله ديگري كه در درون رشـته اهميـت دارد

و مجلـ هاي آموزشي روابط بين يگاه گروه جا درة مـرتبط بـا ايـن حـوز هـايهالملل  تخصـصي

و رايبـ. هاي مربوطه اسـت بندي رده بـه)م2004(و هـيكس)م1999(گـرادي نمونـه، گارانـد

و هاي علوم سياسي بندي دپارتمان رتبه و نوريس،)م1989( پاترسون، گيل، ميزل پرداختند  كرو

.نداقدام كرد علوم سياسي هايهي مجلبندبه رتبه)م1991(

در پژوهش بـه، گرفتـه الملل در ايران صـورت وضعيت رشته روابط بين خصوصهايي كه

درةنسبت آثار موجود دربار  و كل جهانر ديگ وضعيت اين رشته از. است محدودجوامع يكي

كه به رو اين آثار و در ذيـل آن بـه رشـته الملـل ابـط بـين طور عام بـه علـم سياسـت در ايـران

كه شكل)1378،ازغندي(علم سياست در ايران پردازد، كتاب مي و تحوالت است رشـته اين گيري

و محتوايي بررسي  . كرده استرا از نظر تاريخي، نهادي

و پژوهشي رشته روابط بين محدوديت)م2009(القلم محمود سريع در هاي آموزشي الملـل

ن  و به ايـن و تاداناسـ كـه خالقيـت نظـري در بـين رسـيده اسـت تيجـه ايران را بررسي كرده

بهآناز داليل. دانشجويان اين رشته ضعيف است  هـاي منـد دانـشگاه ارتبـاط نظـام نداشتن نيز

و رقابـت در ميـان دانـشجويان، سازوكارهايي براي تشويق ابتكار نبودايران با خارج،  خالقيت

.كند اين رشته اشاره مي
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و پويايي مباحث)م2009(الدين مصباحي محي كه تحول در روابط بيناتبر آن است الملـل

درةچه در ميان جامع،ايران چه و از افـزون،گـذاران ميان سياست دانشگاهي بـر اينكـه تـابعي

و اجتماعي بين است،عوامل داخلي   تـأثير،المللي كـه ايـران در آن واقـع اسـت از محيط مادي

به اين نكته. پذيرد مي كه روايت نويسنده و سازه اشاره دارد ةانگارانه از رشت هاي ليبرال، انتقادي

را روابط بين به تنهايي جايگزين نظري ندارند الملل توانايي اين در واقعةكه بتوانند هريك گرايي

منـد بـراي الملل در ايران را تالش نظـام روابط بينة رشتة گمشد،در پايان نويسنده. ايران شوند 

مي ايراني روابط بين-اسالمية نظريةتوسع .كند الملل ذكر

در روابـط بـينةهاي پژوهشگران رشـت اي ويژگي در مقاله)م2009(حميرا مشيرزاده الملـل

و مهم  و در ادامه ايران ةسـهم پـايين جامعـ بـه ترين عوامل مؤثر بر فعاليت آنها را بررسي كرده

و علل الملل ايران در سطح بين روابط بين نويسنده اين نكته را بيان. كرده است آن اشاره المللي

به مي و اين كه توليدات پژوهشي بومي در اين حوزه بسيار كمياب است در كند  خـصوص ويژه

 ايـن،توجه در ايـن مقالـه جالب نكته ديگر. هاي كمي صادق است مبتني بر روش هاي پژوهش

كه بسياري از نويسندگان ايراني در تحليل سياسـت خـا و يـا انتقـاد از آن است از،رجي ايـران

به خصوص واقـع نظريه و تحليـل گرايـي اسـتفاده مـي هاي جريان اصلي و بـراي تبيـين كننـد

به قدرت و بههاي انتقادي نظريه،مريكااهاي ويژه سياست هاي غربي مي را .ندگير كار

و منابع تـدريس)ش1389(حاجي يوسفي به بررسي شيوه، محتوا  دروس در پژوهش خود

به اين نتيجه رسيده اسـت كـه تـدريس الملل در دانشگاه نظري روابط بين و هاي ايران پرداخته

و نظريه  كه اين رشته در ايران بيشتر مبتني بر منابع الملـل بـين روابـط تاداناسـ هاي غربي است

به اين نكته اشا. اند كرده به داخل نظام آموزش كشور منتقل ايراني به شكل ترجمه  مياو كنـد ره

سه دهه تدريس روابط بين  الملل در ايران پس از انقالب صرفاً حالت كميكه تغييرات ناشي از

يافتـه الملـل افـزايش بـين هاي روابطو دانشكده تاداناس،به نحوي كه تعداد دانشجويان،داشته

.ولي از تغيير كيفي خبري نيست است،

و مسعودي در هاي دكتري روابط بـين رساله با بررسي وضعيت)ش1389(مشيرزاده الملـل

مي دانشگاه به عبـارتي پـژوهش هاي دولتي در تهران به اين نتيجه رسند كه كار مستقل نظري يا

و از طرفي در اكثريت قـاطعي از آنهـا عمـالً رابطـ بنيادي در آن  به صفر است  ميـانةها نزديك

و پژوهش به و(ن در پژوهـشي ديگـر همـين نويـسندگا. شـود خوبي برقرار نمـي نظريه مـشيرزاده

نبـودن سـطح دانـش نظـري دانـشجويان رشـته روابـطبه بررسي داليل مطلـوب)1390،مسعودي

و نشان بين و كيفيت تـدريس دروس اند دادهالملل در ايران پرداخته كه كميت واحدهاي درسي

و كيفيت منابع، عوامل مؤثري در اين زمين و همچنين كميت .ه هستنددر برخي ابعاد
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اي تجربـي دانـست كـه بـر اسـاس مطالعـه هاييهمقال حاضر را در چارچوبةتوان مقال مي

كه تصويري از وضعيت فعاليتا برآن  روابـطةپژوهـان رشـت پژوهـشي دانـش_هـاي علمـي ند

 مطالعـاتي دانـشگاهيةفهم بهتـري از ايـن حـوز راه از اينكه ارائه دهند را الملل در ايران بين

و نيـز با وجود اينكه در متن مقاله تالش.حاصل گردد هايي مقدماتي براي تبيـين خـصوصيات

 نوعي طرح فرضـيه داردةها بيشتر جنب شده صورت گرفته است، اما اين تالش تحوالت مشاهده 

.بررسي گردد تجربي از جنبةمستقل طوربهو الزم است

 روش تحقيق.3
در وابط بينرةشده در حوز منتشر هايهاين پژوهش، مقال وةدانـشكدةمجلالملل را كه حقـوق

از نظـر. خواهـد كـرد از ابعاد مختلـف بررسـي، است يافته انتشار علوم سياسي دانشگاه تهران 

به همـين دليـل سـنجش،متأخر هستند تأثيرالملل داراي هاي تخصصي روابط بين ويور، كتاب 

بهايهمجل اي واسطهي تخصصي ابزار .)Wæver 1998 :697(باشـدن رشته مـي تري براي ارزيابي

آن قبل از اينكه ايده پژوهشگران،اينبر افزون هـا هاي خود را در قالب كتاب انتشار دهند، اغلب

ميهايهبراي انتشار در مجلبه صورت مقاله را   Breuning, Bredehoft and)كنند تخصصي ارائه

Walton 2005: 448).

و علومةمجل  علـومةتـرين مجلـه در حـوز، قديمي سياسي دانشگاه تهران دانشكده حقوق

و روابط بين و آواز سياسي برةالملل در ايران است كه نام و دانشگاه انتشاردهنده آن نيز شهرت

مي  از. افزايد اعتبار آن كه اين مجله ةفـصلنام بـا نـامش1386سـال آغـاز الزم به توضيح است
حقوقةدانشكدةمجل بنابراين ذكر نام شده است؛ نتشرم) سياسي هايهمقالدر قسمت(سياست

را نيـز،سياسـتةفـصلنام يعني،آنة در اين مقاله، بررسي محتواي زير مجموعو علوم سياسي 

مي  سـال انتـشار(1349سـال آغـاز- زماني تحقيـقةبراي اين منظور با انتخاب باز. گيرد دربر

به-ش1390تا پايان) مجله  نشريات الكترونيكـي هاي شامل پايگاه( اينترنتي يگاهپا4و مراجعه

،).sid.ir www(، مركز اطالعات علمي جهـاد دانـشگاهي).rjournals.ut.ac.i www(دانشگاه تهران

 magiran.com(و بانك اطالعات نـشريات كـشور).noormags.com www(مجالت تخصصي نور

www. ((الملل روابط بينة مرتبط با حوز هايهمقال)هـاي شـمارهةهماز) مقاله248مجموعدر

دو) شماره86مجموعدر(مجله  و در و پژوهـشگران ارزيـابي دانشةحوزاستخراج پژوهـشي

از مربوط به تحوالت زماني حـوزه هايهمحاسبدر. گرديد هـاي مـوردنظر، نـرخ توليـدات كـه

در( انتـشاريافته در مجلـه الملـل روابط بـينة حوزهايهتقسيم تعداد توليدات بر كل تعداد مقال 

ميبه) سال مورد نظر هـاي توضيح است كـه در سـال شايان. توجه بوده است جالب،آيد دست

. مجله منتشر نشده استش1367و1365، 1363،1364، 1362، 1357،1359،1361، 1353
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 نشريه داراي مقالـهش،1358و 1355،1356هايبه جز سال شده هاي بررسي سالةدر هم

و239 شامل،شده اثر بررسي248. الملل بوده است روابط بينةيا مقاالتي در حوز  نقـد9 مقاله

 شـامل گـزارش، ايـن حـوزهةشدمنتـشر مطالـباز نمونـه24همچنين. باشد كتاب يا مقاله مي

و ترجم هايهسخنراني،گزارش همايش، مقال كه بررسي هاييه مقالة انگليسي . انـدهشدنـ هستند

م آنچه در ميد اين تحقيق طي،باشد نظر در توصيف روند ة سـال انتـشار نـشري42ولطـ شـده

و بـه يادشده  علمـيةطـور خـاص تمركـز بـر معيارهـايي همچـون درجـ از زواياي گونـاگون

ــسيت ــسندگان، جن ــي نوي ــضويت آموزش ــسندگان، ع ــشگاهي نوي ــضويت دان ــسندگان، ع نوي

و رويكـرد هـاه جغرافيـايي مقالـة، حوزهاه موضوعي مقالةنويسندگان، تعداد نويسندگان، حوز 

.هاستهشناختي مقال روش

، هـاههاي نظري در عناوين مقال در تحقيق، تحليل محتوا بر اساس كليدواژه كاررفتهبهروش

و ادبيات مقاله بوده استةچكيده، واژگان كليدي، مقدمه، فرضي كه داراي هاييهمقالدر. تحقيق

وةبا تكيه بيشتر بر فرضيعموضو اين،اند فرضيه بوده در نتيجه بـا سـهولت بيـشتر انجـام مقاله

و يا دربخش- نيز هدف اصلي نويسندههاهمقال ديگردر. شده است  هاي كه در چكيده يا مقدمه

و بر اين اساس داده ضوعمو-ديگر مقاله بيان شده  هاي موردنظر اسـتخراج جستجو قرار گرفته

و محاسـبات آمـاري بـا وري شده در نرم هاي گردآ سپس داده. شده است  افزار اكسل وارد شده

.افزار صورت پذيرفته است استفاده از اين نرم

 هاي پژوهش يافته.4
 خصوصيات پژوهشگران) الف

به بررسي ويژگي الملـل روابط بـين دانشةندگاني كه توليدكنندهاي مختلف نويس در اين بخش

و علوم سياسية دانشكدةمجلدر  مي دانشگاه تهرانحقوق هـا ابعـاد اين ويژگي. پردازيم هستند

هـاي آموزشـي، علمي، جنسيت، عضويت دانشگاهي، عضويت در گروهةمختلفي از جمله درج 

وة، درج)انفرادي يا مشترك(هاهتعداد نويسندگان مقال   علمـيةدرجـ علمـي نويـسندگان دوم

ميهاهنويسندگان نقد مقال  تحوالت زمـاني مربـوط بـه آن نيـز بررسـي،در ادامه. شود را شامل

.دگرد مي

هاه علمي نويسندگان مقالة وضعيت درج.1
درة مقال239ميان از و علـوم سياسـية دانشكدة مجل منتشرشده  روابـطة كـه در حـوز حقـوق

در بين كه27الملل قرار دارند،  علمـية درج، منتشر شدهش1370و 1349هاين سال ميا مقاله

كه بعد از سال212بنابراين. ذكر نشده است گاننويسند ةاند در محاسب انتشار يافته 1371 مقاله
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هي ما لحاظ شده كه اعضاي و پژوهشكدهت علمي دانشگاهئاند و پيام نور ها بـا هاي دولتي، آزاد

و مربي بررسيةچهار درج   التحـصيالن همچنين فارغ. اندهگرديد علمي استاد، دانشيار، استاديار

و پژوهشگران غيـر هي و كارشناسي ارشد، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ت ئـ مقطع دكتري

مي1نتايج در جدول. اند علمي نيز دراين بررسي گنجانده شده .شود ديده

هاه علمي نويسندگان مقالةدرج.1جدول

ةدرج

 علمي

فارغ استاد دانشيار استاديار

التحصيل 

 دكتري

ي دانشجو

 كتريد

 فارغ مربي

التحصيل

كارشناسي 

 ارشد

 پژوهشگر

662495311 103 تعداد

/.84/.58/4813/3123/1124/435/224/148صددر

دارا) درصد58/48(هاهدهد كه بيشترين تعداد مقال نتايج نشان مي و نـشگاه اسـتادياران هـا

در) درصـد13/31(درصد اخـتالف17و دانشياران با حدود اند هاي مختلف نوشته پژوهشكده

التحـصيالن را هـم فـارغ /.)48با درصـد يكـسان(هاهمقالكمترين تعداد. دوم جاي دارندةرتب

هي  و پژوهشگران غير 92 از طرفـي. انـدت علمـي بـه رشـته تحريـر درآوردهئكارشناسي ارشد

عئهيايعضاراهاهمقالد از درص  اين است كـهةدهند كه نشان اند لمي مراكز مختلف نگاشتهت

مي»ت علمي بودنئعضوهي«ويژگي به را نگـارشة كننـد تـسهيل يـا ترغيـبة مؤلفعنوان توان

 علمـي، امتيـاز نانوشـته ايـنة درجـيامتيـازات مربـوط بـه ارتقـا. قلمداد كرد علميهاي مقاله

و همچنين سـطح علمـي از سوي كننده در پذيرش مقاله تسهيلةعنوان مؤلف عضويت به نشريه

هي  ميئباالتر اين اعضا در مقايسه با افراد غير عضو شـمار بـه مؤثر هايتعلاز توانت علمي را

مي. آورد و سپس دانشياران  داشـته موضـوع تواند نشان از اين همچنين درصد باالي استادياران

كه ترتيبا هي باشد به ارتقاي اعضاي و امتيازات مربوط مهمـي نقشت علمي،ئت نهادي دانشگاه

مي. كند در سهم باالي اين دسته از اعضا ايفا مي  تواند جمعيت باالتر اين اعـضا البته علت ديگر

هي ميادر  بر آنكـه افزون استادية سهم پايين نويسندگان با درج.1ت علمي رشته باشدئن اعضاي

كه موقعيـت تثبيـتةدهند نشانهاست، كمتر تعداد آن ناشي از نسبت  و نهايـت اين است شـده

 
هييآمار.1 و نسبت اعضاي و روابط بينةت علمي در رشتئ مربوط به تعداد  وهـشگرانپژ. الملـل وجـود نـدارد علوم سياسي

هي،)75، پيشين(حاجي يوسفي مانند؛اند اشاره كرده موضوعديگر نيز به اين وقـتت علمـي تمـامئـ اما آمار مربوط به تعـداد

و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاه  نـشان اسـت، از پايگاه اينترنتي وزارت علوم اسـتخراج شـدهش1387در سال كه ها

و مي ازا هاي مختلف علوم انساني به ترتيب عبارت استاديار در رشته دهد كه تعداد استاد، دانشيار . نفـر 3592و 567، 267:نـد

ميةاين امر نسبت باالي استاديار را در حوز .دهد علوم انساني نشان
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به عنوان عامل كاهنده در اين جهت عمل مي  هـاهمقالـ فراواني دليل.كند ارتقايافتگي اين اعضا،

و استاديارمراتب در مي دانشياري كهي  بيـشتريةبه ترتيـب انگيـز يادشدهافراد تواند اين باشد

و براي ارتقا دا به دليل همچنينرند و نفـس تـازهوتر آزادتربودن زمان، جوان استادياران  بـودن

در پايـانةتر موضوعي به دليل فعاليت در حوز احتماالً مطالعات فشرده نامـه، توانـايي بيـشتري

.د دارنهاهنگارش مقال

ست پيوبه1شده در جدول ياد تحوالت زماني مربوط به توليدات هريك از درجات علمي

ـ هاي معنادار در اين زمينه، روند رو بـه رشـد نـرخ از جمله داده. آمده است  تـأليفي هـايهمقال

به اينكه آغاز. استش1390 تا 1386هاين سال ميا»استاد« علميةنويسندگان با درج  با توجه

شـدن معناداري ميان تخصـصيةتوان رابطمي،استبودهش1386 سال سياستةفصلنامانتشار 

شكل(مجلهار انتش  از سـوي تـأليفي هـايهو روند رو به رشد نـرخ مقالـ) سياستةفصلنامبه

 با رونـدش1390تا1388 تأليفي دانشياران از سال هايههمچنين نرخ مقال. برقرار كرد تاداناس

. نزولي همراه بوده است

هاهجنسيت نويسندگان مقال.2
 بـه شـرح هـاه جنـسيت نويـسندگان اول مقالـ منتشرشده در مجله، وضعيتة مقال239ميان از

. است2جدول

ها مقالهجنسيت نويسندگان.2جدول

زن مرد جنسيت

45 194 تعداد

18/8182/18 درصد

از مالحظه مي كه بيشتر راهمقال درصد80شود و زنان در نگارش كمتـر اند مردان نگاشته ها

ا. سهيم هستندهاهاز يك پنجم مقال و زنـان عـضو موضوعين دليل با نسبت نابرابر تعداد مردان

ميئهي ت علمـيئ البته اين نسبت نابرابر در نويسندگان غيرهي1.باشد تواند مرتبطت علمي رشته

بـدون احتـساب(، نـسبت گـروه اخيـر1 ولي بـا توجـه بـه جـدول،ممكن است برقرار نباشد

م. پايين استهدر تأليف مقال) جنسيت و هايهمقالربوط به نرخ تحوالت زماني تـأليفي مـردان

 
هييمارآ.1 و زنان عضو علئ مربوط به نسبت مردان و روابط بينوت علمي در رشته  ولـي آمـار،الملل وجـود نـداردم سياسي

و مؤسسات آموزش عالي دولتي در سال وقت دانشگاهت علمي تمامئمربوط به جنسيت اعضاي هي دهـد نشان مـيش1387ها
هي  و تعداد اعضاي زن در رشتهئكه تعداد اعضاي مرد هـاي مختلـف علـوم انـساني بـهت علمي دانشگاهي با درجات مختلف

. نسبت بيش از چهار برابري مردان نسبت به زنان استةدهند نشان،اين. نفر1112و 4752ترتيب برابر است با 
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ب نتيجه آنكه داده. پيوست آمده استبه2زنان در جدول دستههاي معناداري در اين خصوص

.آيد نمي

 عضويت دانشگاهي نويسندگان.3
چه دانشگاه كه در منتشر هايهرين سهم را در ميان مقال هايي بيشت براي بررسي اين موضوع شده

و علوم سياسيحة دانشكدةمجل  دانشگاه تهـران،ة مراكز علمي كشور را به پنج دست، دارند قوق

، دانشگاه پيام نور)واحدهاي مختلف(، دانشگاه آزاد)به جز دانشگاه تهران(هاي دولتي دانشگاه

نتـايج در جـدول. ايم مؤسسات آموزش عالي تقسيم كرده/هاو پژوهشكده) واحدهاي مختلف(

مي3 .شود ديده

مي همان  منتشرشده مربوط بـه نويـسندگاني اسـت هايه بيشترين مقال،شود طور كه مالحظه

60 دوم را نيـز بـا اخـتالف فـاحشةرتب). درصد15/76(كه در دانشگاه تهران عضويت دارند

از طرفي كمترين تعـداد. اند هاي دولتي به جز دانشگاه تهران از آن خود كرده درصدي، دانشگاه

هيةوسيلبههاهمقال تحريـرةرشـتت علمي دانـشگاه پيـام نـور بـهئ نويسندگاني با عضويت در

، منتـشرشده هـايهعلت سهم باالي دانشگاه تهـران در تعـداد مقالـ). درصد/.84( است درآمده

در مجله براي نويسندگان عـضو) رسمي يا غير رسمي(كننده تواند با ترتيبات نهادي تسهيل مي

و. اين دانشگاه مرتبط باشد  و بستر علمي دانشگاه تهران آن گروه از طرفي نوع فضا هاي علمـي

مي  به عوامل ديگر برتري به تأليف مقاله نسبت بخشد، افراد را در ورود به اين نوع فعاليـتكه

مي. كند علمي تشويق مي  ةتوان گفت كه پذيرش عمد در خصوص سهم پايين دانشگاه پيام نور

د و مهـارت-ر اين دانـشگاه دانشجويان در مقطع كارشناسي  كـه خـود باعـث كـاهش انگيـزه

مي مقاله  از عوامـل كاهنـده،و نيز اشتغال دانشجويان اين دانشگاه در كنار تحصيل-شود نويسي

هي. استهدر تأليف مقال و يا دانشجويان عضوئهمچنين نسبت پايين جمعيت اعضاي ت علمي

به كل جمعيت دانشگاهي كشور در وجو .1د اين سهم پايين قابل بررسي استاين دانشگاه

پيوسـت بـه3منتشرشده در اين زمينـه در جـدول هايهمقالتحوالت زماني مربوط به نرخ

از شايانةنكت. آمده است  كه  تأليفي نويسندگان هايه، نرخ مقال 1386سال آغازتوجه اين است

و در مقابل بر نرخ دان هاي دولتي ديگر افزوده شگاهعضو دانشگاه تهران آهنگ نزولي پيدا كرده

بـه شـكل(تواند حاكي از سياسـت جديـد مجلـه در دوران جديـدميموضوع اين. شده است 

 
و برنامهئر از سوي شده بر اساس آمار ارائه.1 1/2 تنهـاش1389 تـا پايـان شـهريور،ريزي آموزش عالي يس مؤسسه پژوهش

و غيردولتـي در رشـتهت علمي دانشگاهئدرصد از اعضاي هي و مؤسسات آموزش عالي دولتي  متعلـق بـه،هـاي مختلـف هاي

).27/7/1389خبرگزاري مهر(دانشگاه پيام نور است
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 هـايهكننده چـاپ مقالـ گرفتن نسبي از ترتيبات نهادي تسهيلو فاصله) سياستةفصلنامانتشار

.نويسندگان عضو دانشگاه تهران باشد

هاهلعضويت دانشگاهي نويسندگان مقا.3جدول

ندانشگاه تهرا مركز علمي

هاي دانشگاه

جز(دولتي  به

)دانشگاه تهران

 دانشگاه پيام نور دانشگاه آزاد

/ها پژوهشكده

سسات آموزشؤم

 عالي

401025 182 تعداد

09/2/.15/7674/1618/484 درصد

هاه تعداد نويسندگان مقال.4
به صورت جمعي به رشته تحرير درآمدهيهاهبرخي از مقال و برخي . اند مجله به صورت فردي

دوهاهدر اين ميان بعضي از مقال و برخي ديگـر بـا مـشاركت بـيش از  با مشاركت دو نويسنده

در بنـديسه طبقـه، از نظر تعداد نويسندگانهاهبراي بررسي سهم مقال. اند نويسنده نوشته شده

به نوشته هاي الهمق: نظر گرفته شده است دو، يك نويـسنده، دو نويـسندهةوسيل شده و بيـشتر از

.است4به شرح جدولآنكه نتايج،نويسنده

هاهتعداد نويسندگان مقال.4جدول

تعداد نويسندگان

هاهمقال

از نويسنده2 نويسنده1  نويسنده2بيشتر

706 163 تعداد

2/682/2952/2 درصد

به صورت انفرادي نوشتههاه درصد مقال70كه نزديك شود مالحظه مي و را نويسندگان  انـد

 موضـوع،اهميت كار مـشترك. اندبه صورت مشترك نگاشته شدههاه درصد مقال30تنها حدود

توانـد بـا مـيآنداليـل. نـشان از ضـعف در ايـن حـوزه دارد گفتـه پـيش مهمي است كه آمار

و تبعيت كار پژوهـشي از آن، امتيـازات كار فردي در فرهنةبودن روحي حاكم گ عمومي كشور

 مقررات آموزشي در ايـن نبوددانشگاهي افراد، مرتبة انفرادي در ارتقاي هايهمقالباالتر تأليف

و به همكاران پژوهشي خود نداشتنخصوص نـين همچ. باشـد مرتبط اعتماد كامل نويسندگان

و روابط بينةشده در حوز منتشر هايهمقالبيشتر بودن كيفي كار گروهي براي شرايط نبودالملل

و در بيـشتري كه تسهيل در برابر روش كم(اين نوع روش تحقيق را  كـار نيازمنـد قـع مواكننده

تحوالت زماني مربوط بـه نـرخ. دانست موضوعتوان از عوامل دخيل در اينمي) گروهي است 
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دهـد كـه شواهد نشان مـي. آمده استپيوستبه4 تأليفي در اين خصوص در جدول هايهمقال

همش، 1383 تا 1352هاي زماني سالةدر فاصل   بـه صـورتهاه مقالةيعني نزديك به سه دهه،

به صورت مشترك نوشتهش1384سال. اند شده شتهانفرادي نگا كه يك مقاله  اولين سالي است

عودي برخـوردار مشترك از رونـد صـ هايه روند نگارش مقالش1390 تا 1386و از سال شده

مي. بوده است   در ايـن سياستةفصلنامتوان در كنار سياست جديد در تحليل علل اين موضوع

ارتقا، مقررات مربـوط بـه انتـشار برايهاهخصوص، تغيير ترتيبات نهادي مربوط به امتياز مقال

به جذب استعدادهاي درخـشان دانـشگا،نامه از پايان برگرفتهمقاله  هي بـرايو مقررات مربوط

.مقاطع تحصيالت تكميلي را ذكر كرد

 علمي نويسندگان دومة درج.5
 بيـشتر از دو نويـسنده نيـز هـايه دوم مقالـةنويـسند( دومة مقاله داراي نويسند76 از مجموع

التحـصيل دكتـري، دانـشجوي علمي اسـتاديار، فـارغة، نويسندگاني با درج)محاسبه شده است

و دانـشجوي كارشناسـي ارشـد در نگـارش مقالـ دكتري، فارغ   هـاهالتحصيل كارشناسـي ارشـد

مي5جدول. اند سهيم .دهد سهم نويسندگان را نشان

هاه علمي نويسندگان دوم مقالةدرج.5جدول

التحصيل فارغراستاديا علميةدرج

 دكتري

دانشجوي

 دكتري

فارغ التحصيل

 كارشناسي ارشد

دانشجوي

 ارشدكارشناسي 

 پژوهشگر

1973 91325 تعداد

84/1110/1789/322522/995/3 درصد

 دوم بـودن داراةدهد كه دانشجويان دكتري بيشترين سهم را از لحاظ نويسند نتايج نشان مي

ة در رتب درصدي8التحصيالن كارشناسي ارشد با اختالف حدودو فارغ) درصد89/32(هستند

و دانشجويان كارشناسي ارشد دارند. دارند دوم قرار به ترتيب پژوهشگران .كمترين سهم را نيز

و الزامـات نهـادي بـراي چـاپت علمي دانشگاهئالزامات كالن پژوهشي براي جذب در هي ها

چنـينهم. توانـد باشـد مـي موضوعترين علل اين از مهم، دكتريةنام از پايان برگرفته هايهمقال

مي  به مقطع دكتري را هاي دخيل در سهم نـسبتاً بـاالي توان از مؤلفه الزامات نهادي براي ورود

اما اينكه همكاري ميان دانـشياران. التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد در اين زمينه ذكر كرد فارغ

 عوامل نهـادي تواند از يك مشكل فرهنگي در كنارمي،شود تقريباً اصالً ديده نمي تاداناسو نيز 

. حكايت كند
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 علمي نويسندگان نقد علمية درج.6
براي بررسي اين موضـوع كـه تـأليف آثـار بـا محتـواي نقـد علمـي، چـه جايگـاهي در ميـان

الملـل روابط بـينة حوز هايهها يا مقال كتاب خصوصپژوهشگران كشور دارد، نقدهايي كه در 

مالحظـه،آمـده اسـت6 جـدولدري كـه نتـايجاز. استهشد مطالعه،به رشته تحرير درآمده 

و در ايــن ميــان) درصـد56حــدود(انـد اســتاديارها نوشــتهراشــود كـه بيــشترين نقـدها مـي 

و التحصيل دكتري، فارغ علمي استاد، فارغةنويسندگاني با درج ،...التحـصيل كارشناسـي ارشـد

كه در بخش. سهمي در ارائه نقدهاي علمي ندارند ـ مشابه آنچه  گفتـه شـد، هـاهمربوط بـه مقال

. باالي استاديارها در اين قسمت نيز نمايان استةانگيز

 علمي نويسندگان نقدهاي علميةدرج.6جدول

 دانشجوي دكتري استاديار دانشيار علميةدرج

153 تعداد

11/1155/5533/33 درصد

 هاي آموزشي عضويت نويسندگان در گروه.7
كه نويسندگان مقال بر هـاي آموزشـي مـشغول يـك از گـروه در كدامهاهاي بررسي اين موضوع

 علـوم سياسـي، حقـوق، تـاريخ،ة شش حـوز،شده هاي استخراج د، بر اساس دادهنفعاليت هست 

و مطالعات جهان منظور شدند الزم بـه توضـيح اسـت كـه بـه داليلـي چـون. جغرافيا، معارف

و روابط بـينها مرزبندي مبهم ميان گروه  و سـيالي علوم سياسي بـودن تعلـق الملـل در ايـران

به هريك از ايـن گـروه  ةهـا ودر نتيجـ برخـي رشـته اشـتراك در گـروه بـرايا،هـ نويسندگان

و نيز ذكر چندكاركردي بودن آن ، هـاه علمي نويـسنده در بـسياري از مقالـةنشدن دقيق رشت ها

ر طبقه و مطالعات منطقه وابط بين بندي علوم سياسي شامل علوم سياسي، اي در نظر گرفته الملل

به 196نتايج بررسي. شده است  بـه شـرح، شـده دانـشگاه نوشـته استادانوسيله مقاله مجله كه

. است7جدول 

 هاي آموزشي عضويت نويسندگان در گروه.7جدول

مطالعات جغرافيا تاريخ حقوق ياسيسعلوم هاي آموزشي گروه

 جهان

 معارف

84111 181ادتعد

34/9208/404/25/05/05/0 درصد
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كه مالحظه مي هـاي آموزشـي را نويـسندگان عـضو گـروههاه درصد مقال92 بيشتر از شود

و مطالعات منطقـه شامل علوم سياسي، روابط بين(علوم سياسي  و رشـت نگاشـته)اي الملل ةانـد

در4حقوق با توانـد اما تا حدي هـم مـي،البته اين امر طبيعي است. دوم قرار داردة رتب درصد

كه تأليف مقالةدهند نشان الملـل در ايـران نـسبتاً روابط بينةاي در رشت رشته ميان هايه آن باشد

و روش مياننيافتن داليل اين كمبود نيز در توسعه. محدود است  و امتياز رشته دانش نداشـتن اي

 بـسترهاي نبـود. اسـت الملـل روابط بـينةاي براي مؤلفان خارج از حوز رشته ميانةلتأليف مقا 

الملل نيـز روابط بينةهاي مختلف با پژوهشگران رشت ارتباطي براي همكاري پژوهشگران رشته

. دخيل باشد مسئلهتواند در اين مي

 دانش توليديةحوز)ب
به بررسي ويژگي و علـومةمجليدشده در هاي مختلف دانش تول در اين بخش  دانشكده حقوق

و آن را از ابعـاد مختلـف مثـل حـوزمي سياسي دانشگاه تهران ، هـاه موضـوعي مقالـةپـردازيم

و فرضـيهزة، تعداد آثار در حـوهاهموضوعيت جغرافيايي مقال  بررسـي هـاهدار بـودن مقالـ نقـد

.دركتحوالت زماني مربوط نيز اشاره خواهيمبه،در ادامه. كنيم مي

هاه حوزه موضوعي مقال.1
به شـاخه،هاه موضوعي مقالةمنظور از حوز  روابـطةهـاي مختلـف رشـت اين است كه با توجه

كه كدام حوزه بين را بـه خـود جلـب كـرده رشته اين ها بيشتر توجه پژوهشگران الملل دريابيم

الملـل، سياسي بين الملل، اقتصاد روابط بينة نظرية حوز هفتبراي سنجش اين موضوع،. است

وال هاي بـين تعارض، سازمان-صلح/تحليل سياست خارجي، امنيت  مللـي، مطالعـات جنـسيتي

شد چند–جانبهروابط دو مي8نتايج در جدول.ه استجانبه درنظر گرفته .شود ديده

هاه موضوعي مقالةحوز.8جدول

ةحوز

 موضوعي

ةنظري

روابط

الملل بين  

/ امنيتي

-صلح

 تعارض

حليلت

سياست 

 خارجي

اقتصاد

سياسي 

 الملل بين

يها سازمان

 الملليبين

روابط

-دوجانبه

 چندجانبه

مطالعات

 جنسيتي

7064392721153 تعداد

28/2977/2613/1629/1178/827/62/1 درصد

م نتايج نشان مي ـ دهد كه بيشترين تعـداد  روابـط نظـريةدر حـوز) درصـد28/29(هـاهقال

و حوز الملل نوشته شده بين ة درصـدي در رتبـ2 تعارض با اختالف حـدود-صلح/ امنيتيةاند
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ايبه عنـوان حـوزه) درصد25/1( مطالعات جنسيتيةاز طرفي سهم پايين حوز. دوم قرار دارد

و عالقه  خـصوصدر. مندي را در ميان پژوهشگران دارد، قابل مالحظه استكه كمترين توجه

ميةسهم باالي حوز و نيـز نظري -هـاي نظـري گـرايش توان گفت كه فضاي آموزشـي رشـته

حال بايد توجه داشت كـه درعين. اند ترين عوامل دخيل در اين زمينه فلسفي پژوهشگران از مهم

به مطالعات نظـري اختـصاص مـي تر روابط بين تخصصي هايهمجل و همـين الملل كمتر يابنـد

عال تواند روي مي  را به نشر آثارشـان در ايـن مجلـه مند به مطالعات نظريقهآوردن نويسندگان

هــاي نــوين يــا ســازي مباحــث نظــري كمتــر بــه شــكل مفهــومناگفتــه نمانــد،. توضــيح دهــد

مي پردازي نظريه كه به هاي نوين هستند و ماننـد تـاريخي، نهـادي، روان وامـلعتواند شـناختي

مية در حوزهاهتعداد باالي مقال. ها مرتبط باشد اين به داليلي مثـل واقـع امنيتي نيز شـدن تواند

و پيــشين و مكــاني متــأثر از رويــدادهاي امنيتــي ـ ذهنــيةكــشور در فــضاي زمــاني  تــاريخي

 پژوهـشگران براي علل دخيل در سهم پايين مطالعات جنسيتي، تعداد پـايين. پژوهشگران باشد

مةدر حوزهمقالاگر بپذيريم كه تأليف(زن بيش در ارتبـاطوكم پژوهشگرؤنث زنان با جنسيت

و همچنـين وجـود مجلـو نيز حاشيه) است  هـايهاي بودن مسائل مربوط به جنـسيت در كـل

ميهمقالتخصصي زنان با تمايل بيشتر براي چاپ و جنسيت را . توان برشمرد با موضوع زنان

به نرخ مقال  آمـده پيوسـتهبـ5 تأليفي در اين زمينه در جدول هايهتحوالت زماني مربوط

 موضـوع ايـن. دهـد رونـد معنـاداري را در ايـن خـصوص نـشان نمـي يادشدههاي داده. است

كهةدهند نشان از طرفـي عوامـل. در اين خصوص ندارداي ويژهگذاري سياستمجله آن است

و يا كندكننده در اين زمينه عمل نمـي عنوان عامل تسريع بيروني نيز چندان به  نكتـه. كننـد كننده

ازق كه يعني نزديـك(ش1378سالتا،1349 يعني سال،مجلهانتشار آغازابل توجه اين است

و روابط دوجانبـهةاي در دو حوز هيچ مقاله،)سه دهه  چندجانبـه در مجلـه- مطالعات جنسيتي

.چاپ نرسيده است به

1هاه جغرافيايي مقالةحوز.2

و عالقه بيشترينهاهبراي بررسي اينكه نويسندگان مقال به كدام توجه و مندي را يك از كشورها

و يـا(اند مناطق جغرافيايي داشته  و منـاطق در متغيرهـاي تحقيـق با دخيل كردن ايـن كـشورها

به فراواني داده) موردي آنهاةمطالع ،)به جز ايـران(مريكا، آسياا ايران،ة حوزهشتها،، با توجه

. انـد در نظر گرفته شده، بدون پوشش جغرافيايي هايهمقالزنيو،فريقا، اقيانوسيهااروپا، روسيه،

. نشان داده شده است9نتايج در جدول

همة كه داراي دو يا چند منطقهاييه پوشش جغرافيايي، مقالةر محاسبد.1 هاي چندگانه بندي زمان در طبقه جغرافيايي هستند،

.اند قرار گرفته
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هالهموضوع جغرافيايي مقا.9جدول

موضوعيت

 جغرافيايي

جزب( آسيا ايران ه

)ايران

بدون اقيانوسيه فريقاا روسيه اروپا مريكاا

پوشش 

 جغرافيايي

 553110531110 59 تعداد

68/2401/2397/1218/409/225/14/02/46 درصد

 هـاييهمنـدي را بـه نگـارش مقالـ دهد كه نويسندگان بيشترين توجه وعالقه نتايج نشان مي

و يـا دارند و يا جغرافياي خاصي را به عنـوان متغيـر مـستقل، متغيـر وابـسته كه كشور، منطقه

به باالبودن سهم مقال.دگيرن در نظر مورديةمطالع )8جـدول( نظـري هايهاين نتيجه با توجه

ة سـوم حـوزةو در رتبـ)68/24(بـا موضـوع ايـران هـايهمقالـ دومةدر رتب. قابل تبيين است

به ترتيب منطق. دارد موضوعي آسيا قرار فريقـااو) درصـد4/0( اقيانوسـيهةكمترين سهم را نيز

 در تمركـز جغرافيـايي»آسـيا«و»ايـران«در تحليل سهم باالي.يار دارند در اخت) درصد25/1(

و ملي نويـسندگان، اهميـت بـاالي ايـن: را ذكر كرد زيرتوان داليلمي ها،همقال تعلقات فكري

دو تر به داده ها براي سياست خارجي كشور، دسترسي آسان حوزه و اطالعات مربوط به ايـن ها

درشد بودن بسياري از منابع استفادهيو فارس، جغرافياييةحوز . تحقيق در اين دو حوزهه

ميا جغرافيايية سوم حوزةدر خصوص رتب توان اهميت ايـن كـشور مريكا، علت عمده را

هـاي حـوزه) درصـد5/1حـدود(مجموع بسيار پايين سـهم. در سياست خارجي ايران دانست 

و اقيانوسيه در توليد مقالا بهميهفريقا  علت ارتباطات ضعيف خارجي كـشور بـا ايـن دو تواند

و انباشت ة تخصـصي در حـوزةالبتـه وجـود مجلـ. دانش در اين خصوص باشد نشدن منطقه

در. تواند نقش داشته باشد افريقا هم مي نداشـتن درصـدي46سـهم خـصوص ممكـن اسـت

هم گفته شود كه انجام مطالعات منطقه ها،هپوشش جغرافيايي مقال  چنان با كمبودهـا اي در ايران

 تخصـصي هـايهاما اين نكته را نبايـد از نظـر دور داشـت كـه مجلـ. هايي روبروستو ضعف 

و شـايد بـه همـين دليـل نويـسندگان متعددي براي حوزه هاي جغرافيايي مختلف وجود دارند

.به چاپ برسانندهاهخود را در اين مجلة دهند كه مقال ترجيح مي

به نرخ ةدهند هاي جغرافيايي مختلف نشان تأليفي در حوزه هايه مقال تحوالت زماني مربوط

كه توجه به حوز و برخوردارروند صعوديازش1390 تا 1387 ايران از سالةاين است بـوده

 بـهش1388مريكا نيز از سالاةحوز. بوده است همراه روند نزوليبا آسيا در همين بازهةحوز

 بـه بعـد، نـرخ 1388همچنـين از سـال. رو بـوده اسـت بعد با روند صعودي تأليف مقاله روبـ

و با روند نزولـي همـراه بـوده هايهمقال  تأليفي كه بدون پوشش جغرافيايي هستند كاهش يافته

به اين روند در جدول. است .پيوست بيان شده استبه6تحوالت زماني مربوط
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هاه وجود فرضيه در مقال.3
پي مو براي ـ ضوع كـه چـه بردن به اين شده داراي فرضـيه هـستند، منتـشر هـايه نـسبتي از مقال

كه ناظر بر رابط گزاره به نحوي كه نويسنده) به عنوان فرضيه( حداقل دو متغير باشدةاي نظري

 يادشـدهة مقال239نتيجه بررسي. شده استمشي مقاله را مشخص كند، جستجو با بيان آن خط

.آيدمي10در جدول

هاهدار بودن مقال فرضيه.10جدول

دار بودن فرضيه

هاهمقال

 داراي هايهمقال

فرضيه  

 بدون هايهمقال

فرضيه  
 76163 تعداد

3268 درصد

به نرخ مقال  آمـده پيوسـت بـه7 تأليفي داراي فرضيه در جدول هايهتحوالت زماني مربوط

در. است كدام، هيچش1374 زماني سال آغاز انتشار مجله تا سالة فاصل نكته مهم اين است كه

 تـا1385هـاي زمـاني سـالةدر فاصـل. اند منتشرشده در مجله داراي فرضيه نبوده هايهاز مقال 

در سـال دوبـاره تأليفي داراي فرضيه با روند صعودي همراه بـوده كـه هايه نرخ مقالش1389

 هـايه مقالـةبه اين نكته توجه داشـت كـه اوالً همـ بايد. داشته است اين نرخ كاهشش1390

. علمي لزوماً پژوهشي نيستند تا فرض شود بايد حتماً فرضيه قابل وارسي تجربي داشـته باشـند

ويگرايـي يـا كمـ پژوهشي در معناي دقيق متكـي بـر علـم هايهثانياً همه مقال گرايـي نيـستند

كه فرضيه داشته باشند نمي رود برنهـاد يـا علمي انتظـار مـي هايهاما از مقال. توان انتظار داشت

و در برخـي مطالعـات كيفـي انتظـار مـي  در پايـان رود دعوي مـشخص نظـري داشـته باشـند

.دشوهايي مطرح فرضيه

 نقد كتاب يا مقاله.4
و نقـدهاي هـاههاي گوناگون مجلـه، سـهم مقالـ توليد علمي منتشرشده در شماره248از ميان

به شرح .است11جدول علمي

 نقد علميةكميت آثارمنتشرشده در حوز.11جدول

 نقد كتاب يا مقالههاهمقال توليدات علمي

9 239 تعداد

37/9663/3 درصد
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كه تنها حدود مالحظه مي شده در تاريخ انتشار مجله از ماهيـت درصد از آثار منتشر4شود

و آمو ضـعف سـنت نقـد در فـضا. نقد علمي برخوردارند  شـي كـشور، سياسـتزي فرهنگـي

 هـايه مجلـةهاي وزارت علـوم دربـار مجله در چاپ نقدهاي علمي، دستورالعملةمحدودكنند

و همچنين پايين بودن امتيازات پژوهشي اين نوع آثـار، مـي ـ پژوهشي توانـد از عوامـل علمي

كه همه مجلـ. مؤثر در اين زمينه باشد   جهـان توجـه علمـي پژوهـشي هـايهاين درحالي است

و ارزش زيادي براي آنها قائل هستند ويژه به نقدهاي علمي داشته در. اي البته ضعف سنت نقد

كه در پژوهشي ديگر   شـده تأييد ادبيات پژوهشي علوم سياسي در ايران موضوعي اساسي است

و روابـط بـينة مجلـ28پژوهشگران با بررسي. است  زمـانيةالملـل در فاصـل علـوم سياسـي

 درصـد5/4و هـا وانعنـ درصد2/8اند كه تنهابه اين نتيجه رسيدهش1387تا1380ايه سال

.)24ص،1389،و اديبيتقوي ( هاي انتقادي اختصاص دارد حجم مطالب منتشرشده به مقاله

 نتيجه
الملـل لزومـاً حـاكي از مـشكلي در مجموع برخي از خصوصيات دانش منتشرشده روابط بـين

 اما برخي ديگر موضوعاتي قابل تأمل هستند كـه ضـرورت دارد بـه،ته نيست جدي در اين رش 

. شود ويژهآنها توجه

به ترتيب بـا و دانشياران  درصـد بيـشترين سـهم را در تـأليف13/31و58/48استادياران

و پژوهشگران كمترين سهم را نيز فارغ.ند منتشر شده دار هايهمقال التحصيالن كارشناسي ارشد

احتمال اينكه آثـار پژوهـشگران مؤسـسات پژوهـشي.ت جداگانه نيم درصد دارا هستند با نسب 

آنو داشته باشد داخلي استفادة  انـدك امـا سـهم. ها چاپ شـود زيـاد اسـت در نشريات خود

و اولويت به موانع نهادي كه ـ پژوهشي هاي مجلـه نيـز مربـوط دانشجويان در انتشارات علمي

ي دانـشجويي مـستقل متكـي بـر داوري آكادميـك را ضـروري وجود نـشريات علمـ،شود مي

توانـد آنهـا را بـه تـداوم فعاليـت نيز مـي تاداناس، امتيازات تشويقي براي براين افزون. سازد مي

. كند رغيبتانتشاراتي 

به كارهاي تحقيقي مشترك موضـوعي اسـت قابـل تأمـل نداشتن 68حـدود. تمايل جدي

از،اندي نوشته شده به صورت انفرادهاهدرصد مقال  هـايه نـرخ مقالـش1386سـال آغـاز ولي

كه همان به دليل لزوم تأليفي مشترك با روند صعودي همراه بوده است گونه كه گفته شد عمدتاً

ميبه. نامه دكتراست از پايان برگرفتهةچاپ مقال  ةهاي تأليف مقال رسد با توجه به سودمندي نظر

و انتـشاراتي تقويـت مشترك، بهتر است ترتيبي اتخا .دگـردذ شود كه فعاليت مشترك تحقيقـي

به هي بيئنظام امتيازدهي ميت علمي امـا. تواند در اين زمينه داشته باشد ترديد بيشترين نقش را

كه امتياز  را از پايـان برگرفتـه جز مقاالت،مشترك با دانشجويان هايهمقالوجود مصوباتي نامـه
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مي پايين ني تر قرار و كمدهد هيهاهمقالگونه اينبودن امتيازز ازئ براي اعضاي  عوامـلت علمـي،

ميبهبازدارنده قطعي كه كار گروهي بايد تشويق شودآيند شمار .و اين در حالي است

بهتر است. درصد از آثار منتشرشده در مجله از ماهيت نقد علمي برخوردارند4تنها حدود

با  به اهميت جايگاه نقد،كه كه اين گونـه از مقـاالت سياست مجله به گونه توجه اي تغيير يابد

آن. فرصت بيشتري براي انتشار در مجله داشته باشند  و معرفي هـا بـه مرور آثار جديد در رشته

بهنه، دانشگاهيةجامع مي شدنروز تنها باعث آن بلكه مهم،شود دانشگاهيان از نظر علمي ،تر از

ن و . سـازد فـراهم مـي،پردازي بـومي اسـت نظريهةظري را كه الزم زمينه مباحثات جدي علمي

و درنظر گـرفتن امتيـازي مناسـب در و نقد آثار اختصاص بخشي ويژه در هر شماره به معرفي

و نيز امتياز براي دانشجويان در اين زمينه مي  و ارتقاي دانشگاهي توانـد سـنت نقـد نظام ترفيع

.علمي را تشويق كند

باةنكت كه كه پايين بودن تعداد مقالـ ديگري  كـه فرضـيه هـاييهيد در نظر داشت اين است

هم همان. نيستمغايرهمقالبودن علميبا داشته باشند لزوماً كه گفته شد  الزمع مقالـهانواةگونه

ـ هايه توصيفي علمي، مقالهايهمقال. نيست فرضيه داشته باشد و هـايه تـاريخي، مقال  مفهـومي

و تحقيقات كي مي، بنا به تعريف فرضيه ندارند،فينظري به فرضيه اما كه اين هاي توانند ي برسند

مي انتشاري هايهدر مقال ميهاهفرضيه در بسياري از مقال نبود. شود افته كمتر ديده دهد كـه نشان

و علمي در معناي خاص آن كمتر صورت مي  تـر بـه محتـواي نگاهي دقيق. گيرد پژوهش دقيق

ميهاهمقال آن نشان كه با ذكر صريح فرضيه همراه دهد حتي شناسـي روش بـدون يـا،نـدا هايي

به دليل برخي  در مجله يـا نظـر ارزيابـانها ضرورتمناسب براي آزمون فرضيه هستند يا فقط

كه جمله  مي است به عنوان فرضيه مطرح پس اوالً در ارزيابي مقاله بايد اين موضوع. كنند اي را

كهدم به حوز نظر قرار گيرد گرايانه، علم(، روش)نظري يا تجربي/مفهومي( موضوعيةبا توجه

و) كاوشي، توصيفي يا تبييني(و نوع كار) كمي يا كيفي  ضرورتي به داشتن فرضيه هست يا نـه

و ابـزار الزم بـراي،ثانياً در موارد ذكـر فرضـيه. گرايانه بيرون بيايد اين از حالت شكل   از روش

گرايانه از لوازم انباشت علـم تشويق مطالعات تجربي علم.ه است يا خير وارسي آن استفاده شد

آن ويـژه حمايـت،هـاي آموزشـي مناسـب ساختن زمينهو الزم است با فراهمآيدبه شمارمي  از

.عمل آيد به

و مĤخذ :منابع
: فارسي.الف

و.1 و فراسـوي آن دربـارة ديـدگاههايي:لالمل هاي غيرغربي روابط بين نظري،)1389(بوزان بري آكاريا، آميتا ة ترجمـ،آسـيا
. ابرار معاصر تهرانةمؤسس: عليرضا طيب، تهران

.باز: تهران، علم سياست در ايران،)1378(ازغندي، عليرضا.2



 1393 بهار،1ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 158

و مهسا اديبي.3  سال، علوم سياسيةدر پژوهش علوم سياسي در ايران، پژوهشنام ضعف سنت نقد،)1389(تقوي، محمدعلي
شپنج .18. م،

و چشم چالش: الملل در ايران تدريس روابط بين،)1389(يوسفي، اميرمحمد حاجي.4  سال، علوم سياسيةپژوهشناماندازها، ها
ش .18. پنجم،

و حيدرعلي مسعودي.5 در،)1389(مشيرزاده، حميرا و پژوهش هـاي مطالعه مـوردي رسـاله: در ايرانالملل روابط بين نظريه
ش، علوم سياسيةهشنامپژو. دكتري .18. سال پنجم،

و حيدرعلي مسعودي.6 آنو زمينه الملل روابط بين ضعف نظري دانشجويان،)1390(مشيرزاده، حميرا  سياستة فصلنام،هاي
 ). پاييز(

و آرلن.7 اُلي  ابـرارةؤسـسم: عليرضا طيب، تهـرانة ترجم، جهانةالملل در چهار گوش دانش روابط بين،)1390( تيكنر ويور،
.معاصر تهران

و هدف نظريه روابـط: الملل روابط بين،)1385(هافمن، استنلي.8 علم اجتماعي امريكايي در اندرو لينكليتر، ويراستار، ماهيت
و بين: تهران.ال سازگارلية ترجم،الملل بين .المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي
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