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  سرآغاز

هـا    رشد روز افزون علم و دانـش و افـزایش اطالعـات و آگهـی              
کـه   اي  گونـه  بـه . هاي جدیدي گردیده است     فنّاوريموجب ظهور   

همواره رابطه مستقیمی بین حجم اطالعـات علمـی و پیـشرفت          
ها از یک سو و ایجاد رفاه و امنیت ملـی از سـوي دیگـر                 فنّاوري

برد که اطالعات     به سر می  انسان امروزي در عصري     . وجود دارد 
گـردد و تمـامی       تـرین عناصـر آن محـسوب مـی          یکی از کلیدي  

، صــنعتی، فرهنگــی، اقتـصادي ، سیاســی، فراینـدهاي اجتمــاعی 
طور گـسترده بـه اطالعـات نیـاز          زیستی و مانند آن به    ،  آموزشی
د و به همین شو  در واقع اطالعات ثروتی ملی محسوب می      . دارند

هاي رشـد   و مصرف اطالعات از شاخصحاضر تولید    دلیل درحال 
امروزه بـراي پیـشرفت   . شود و توسعه یافتگی یک ملت تلقی می      
هاي توسعه یافتگی پـژوهش       علمی و آموزشی و رسیدن به حلقه      

رود و بـه همـین جهـت          شمار مـی   و تحقیق سنگ بناي اولیه به     
توان بین کم و کیف عملکـرد پژوهـشی در            است که همواره می   
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  )27/8/94 : تاریخ پذیرش  18/5/94: افتتاریخ دری(
  چکیده

. هایی مانند تحلیل محتوا انجـام شـود        بنابراین، ضرورت دارد از آنها ارزیابی     . کنند  نشریات در تولید علم و انتشار دانش نقش مهمی ایفا می           :نهیزم
  . باشد می) 1394-1385 (فنّاوريهدف از پژوهش حاضر تحلیل محتواي مقاالت فصلنامه اخالق در علوم و 

از فـصلنامه اخـالق در   ) ها از زمان نشر تا کنون تمام شماره( شماره 37 مقاله منتشر شده در 317به تحلیل محتواي  این پژوهش توصیفی،:روش
 مـورد  Excelافزار  رموارسی گردآوري و با استفاده از ن کارگیري ابزار سیاهه  ها با به  داده.  پرداخته است  1394-1385هاي     بین سال  فنّاوريعلوم و   

و رسـم   ها بر حـسب توزیـع فراوانـی، درصـد فراوانـی،      بندي داده ها از روش آمار توصیفی مانند دسته در تحلیل داده. اند تجزیه و تحلیل قرار گرفته
  . ها و نمودار استفاده گردید جدول

  

حاصل کار دو نفـري    %)15/41(بیشتر مقاالت   . اند  مرد بوده %) 82/68( مقاله مورد بررسی     317 نویسنده در  709دهند از     ها نشان می    یافته :ها یافته
 به لحاظ روش پژوهش پیمایشی،) مقاله 185(بیشترین مقاالت . باشند  مدرك دکتري با وابستگی به دانشگاه تهران می       % 84/50بیشترین افراد   . بود

   .بود)  عنوان42(اي  و بیشترین گرایش موضوعی اخالق حرفه
  

با توجه به مشارکت محدود زنان، استفاده از روشهایی جهت ترغیب مولفان به ویژه زنان به ارائه مقاالت درموضوعاتی در محدوده                  :گیري  نتیجه
هـا مـورد توجـه     اند از مواردي است که الزم است دربرنامـه ریـزي    که کمتر به آنها پرداخته شده یا مورد غفلت واقع شده      فنّاورياخالق در علوم و     

   . قرار بگیردفنّاوريفصلنامه اخالق در علوم و مسئوالن 
  

  فنّاوريتحلیل محتوا، نشریات، فصلنامه اخالق در علوم و  :کلیدواژگان
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ان توسعه یـافتگی آن جامعـه رابطـه مـستقیمی           هر جامعه و میز   
در جهان معاصر به دالیل متعدد مجـالت علمـی در           . برقرار کرد 

انتقال اطالعات جاري علمی و فنـی نقـش مهمـی دارنـد و بـه                
اعتقاد پژوهشگران در کنار سایر وسایل ارتباطی در زمینه علم و            

  .  جایگاه خاص و منحصر به فرد هستند دارايتکنولوژي 
کوتاه بودن  ،  االت مندرج در نشریات تخصصی به دلیل تازگی       مق

هـاي بـسیار    تر بودن تحلیـل   ارزان،  سرعت انتقال مطالب  ،  مطلب
تر و  چاپ و توزیع سریع، دقیق از موضوعات پیچیده علمی و فنی 

طور معمول براي محققان جـذابیت       به،  ها  معرفی آخرین پژوهش  
 عنوان بهم است مجالت با توجه به این اهمیت الز    . بیشتري دارد 
دهنده اطالعات جدید خود نیز مورد ارزیابی و بررسی  محمل ارائه

هاي تحلیل و ارزیـابی مجـالت روش          از روش . علمی قرار گیرند  
توان ضمن به دست آوردن  در این روش می. است 1تحلیل محتوا

معیارهاي کمی در مورد نویسندگان و مقاالت آنها ابزارهاي الزم       
  . )1(کردعه کمی و کیفی مجالت را فراهم براي مطال

تحلیل محتوایی عبارت است از یک شیوه پژوهـشی کـه بـراي             
 آشکار پیامهاي ارتباطی    محتواي و کمی    نظام مند ،  تشریح عینی 

تحلیـل  . رود  کـار مـی    و براي توصیف طیف وسیعی از متـون بـه         
محتوا روشـی اسـتاندارد اسـت کـه بـراي مطالعـه و شناسـایی                

و ، هـا  کتـاب ، اطالعـات ثبـت شـده ماننـد مجـالت      هاي   ویژگی
سـازد کـه       را قادر مـی    پژوهشگررود و     هاي وب به کار می     سایت

حجم زیادي از اطالعات را با هـدف بررسـی رونـد موضـوعی و         
. )2(محتوایی منابع به آسانی به صـورت سـازمان یافتـه درآورد              

ـ      فنّاوريفصلنامه اخالق در علوم و       ی  نشریه علمی انجمـن ایران
پژوهـشی از   - است که با امتیاز علمـی      فنّاورياخالق در علوم و     

 تا کنون به طور مـنظم در حـال انتـشار اسـت و در                1385سال  
هـدف  . شود   نمایه می  )ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسالم    

از ایجاد نشریه برپا نمودن رسالتی اخالقی به قدر کفایت و توان            
 و حتی جهان اسـت کـه        در آموزش و گسترش اخالق در جامعه      

بر این اساس این نشریه آماده دریافت مقـاالت در حـوزه هـاي              
گـذاري بـر     که بـه دانـش بررسـی و ارزش         2مختلف علم اخالق  

اخالق در   3ها و رفتار آدمی تعریف شدهمانند فلسفه اخالق        خوي
  . )4و3(باشد و غیره می 5اخالق در پژوهش، 4آموزش

ه تنهـا راه صـالح و فـالح    اهمیت مباحث اخالقی در آن است ک   
توجه بـه اخالقمنـد کـردن       . جامعه اخالقمند نمودن انسانهاست   

تـوان    مـی   گونـاگون در کتـب و اسـناد        هـاي   شـکل  جامعه را به  
هاي اخالقی در همه ابعاد زندگی  رعایت اصول و ارزش. )5(یافت

هـاي حفـظ و ارتقـا سـالمت زنـدگی            ترین راه  بشر یکی از مهم   
هاي بشري تنها در پرتو رعایت مالحظات      فعالیت. اجتماعی است 

اکنـون بعـد از    . )6(اخالقی در مسیر درست قرار خواهنـد گرفـت        
ها در     سال از انتشار این نشریه با توجه به کاربرد مجله          9گذشت  

هـاي صـورت گرفتـه       ارزیابی فعالیـت  ،  هاي علمی  انجام پژوهش 
یدن هاي مناسب جهت رس ها و تدوین برنامه منظور رفع کاستی به

در مطالعه  ،  از این روي  . رسد  به هدف نشریه ضروري به نظر می      
حاضر با استفاده از تحلیل محتوا به ارزیابی محتوایی مقاالت این 

 . شود نشریه پرداخته می

: هـا و مزایـایی همچـون        دلیل دارا بودن ویژگی    به،  تحلیل محتوا 
، فیپذیري در برابر فرایندهاي کمی و کی       پذیري و انطباق   انعطاف

 فرهنگی از بطـن و  -هاي تاریخی ها و ارزش   قابلیت کشف نشانه  
ها  قابلیت تجزیه و تحلیل ضمنی کنش     ،  هاي پیشین  متن نگاشته 

هاي گوناگون کاربرد داشـته و در راسـتاي          در حوزه ،  ها و واکنش 
، زبـان و محتـواي آنهـا      ،  هـا  یافتن چگـونگی پیونـد میـان ایـده        

هـاي   گرایش،  نی و ضمنی  شناسایی و تعیین اهداف و مقاصد عی      
گروهی و سازمانی قابلیت به کارگیري و ایفاي نقش دارد       ،  فردي

منظـور پـژوهش حاضــر از تحلیـل محتــواي مقـاالت ایــن     . )7(
فصلنامه این است که نشان دهد وضعیت مقاالت منتشر شده در           
این نـشریه بـه لحـاظ گـرایش موضـوعی در مباحـث مختلـف                

. چگونه است... سطح تحصیلی و، جنسیت، لفانؤتعداد م، اخالقی
بررسی کمی و کیفی مقـاالت منتـشر شـده در           ،  به عبارت دیگر  

ي مـورد  هـا   سـال  در طـول     فنّـاوري فصلنامه اخالق در علـوم و       
دورنمایی است که پژوهش حاضـر مـد نظـر قـرار داده             ،  بررسی
  . است

هاي انجام شـده در کـشور در مـورد تحلیـل محتـوایی               پژوهش
هـاي علمـی     ر نـشریات علمـی در حـوزه       مقاالت منتشر شـده د    

هاي آن تحقیقی با عنوان تحلیل  مختلف متعدد است که از نمونه
هـاي فلـسفی      شماره از فـصلنامه پـژوهش      30استنادي مقاالت   

 انجام گرفتـه  1387 الی 1368ي  ها  سالکالمی منتشر شده بین     
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عمـده  ،  نویـسندگان مـرد   ،  یتـألیف که نشان داده بیشتر مقـاالت       
 نویسندگان مقاالت ایـن  بیشتراي واحد و     راي نویسنده مقاالت دا 

، هاي اطالعاتی  فصلنامه عضو هیات علمی بوده و در بین محمل        
. اند ها بیشتر از سایر منابع اطالعاتی مورد استناد قرار گرفته        کتاب

 موضـوع فلـسفه   بـر  عـالوه ها نشان داده است که  همچنین یافته 
. تفسیر و فقه بوده است، حدیث، بیشترین موضوعات مورد استناد   

بـاالتر از زبـان فارسـی و        ،  منابع زبان عربی با بیـشترین اسـتناد       
پـژوهش دیگـري بـا عنـوان تحلیـل          . )8(انگلیسی قـرار گرفـت    

رسـانی   محتواي مقاالت مجالت تخصـصی کتابـداري و اطـالع         
 تا 1387هاي کودکان از سال  درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانه   

 که با کارگیري ابزار سیاهه وارسـی دریافتنـد          انجام گرفته  1387
تمایـل بـه   ، از این روي. ی و پژوهشی هستند   تألیفعمده مقاالت   

ها  مقاالت پژوهشی در این مجالت بیشتر از دیگر پژوهش         تولید
 6در تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل محتوایی و استنادي        . )9(است

عـات  پژوهشی مـدیریت اطال  -مقاالت چاپ شده در مجله علمی     
کـارگیري ابـزار سـیاهه       سالمت در یک پژوهش پیمایشی با بـه       

بیشترین افراد در . اند وارسی پی بردند بیشتر نویسندگان مرد بوده    
مقطع دکتري تخصـصی داراي رتبـه دانـشگاهی اسـتادیار و بـا              

بیـشتر  . وابستگی به دانـشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان هـستند           
مورد استفاده پرسشنامه و    بیشترین ابزار   ،  مقاالت از نوع توصیفی   

هـا بـوده     بیمارستان،  گرهاي موضوعی به کار رفته     بیشتر توصیف 
تحقیـق و بیـشترین     ،  بیشترین نـوع مقـاالت چـاپ شـده        . است

زنان نـسبت   . مطالعات حاصل طرح تحقیقاتی مصوب بوده است      
ــد بــه مــردان در انتــشار مقــاالت مــشارکت کمتــري داشــته  . ان

تعـداد را بـه خـود اختـصاص         هاي پیمایـشی بیـشترین       پژوهش
بیشترین استنادات به مقاالت و از نظـر زبـان بـه منـابع             . اند داده

  . )10(التین بوده است
هـاي    در پژوهش دیگري با عنوان تحلیل توصیفی مقالـه       مؤلفان

پژوهـشی تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی طـی             -نشریات علمی 
 دریافتند که گرایش فیزیولوژي ورزشـی       1388-1384ي  ها  سال

بیــشترین موضــوع مــورد اســتفاده در ایــن مقــاالت را بــه خــود 
 مقالـه نـشان داده اسـت       مؤلفـان بررسـی   . اختصاص داده اسـت   

هاي علمی استادیار بیشترین تعداد نویـسندگان را          با رتبه  مؤلفان
در مـورد میـزان مـشارکت نهادهـاي     . انـد   به خود اختصاص داده   

گـاه اول قـرار     علمی دانشگاه تهـران بـا بیـشترین مقالـه در جای           
هــا نــشان داد کــه در مــورد مــشارکت نویــسندگان داده. گرفــت

 اول و دوم قـرار      ۀمقاالت سه نویـسنده و چهارنویـسنده در رتبـ         
هاي  تحقیق استفاده شده در مقاالت روش     بیشترین روش   . دارند

  . )11(توصیفی است
محققان در تحقیق دیگري با عنوان تحلیل توصیفی و اسـتنادي        

شنامه علوم سیاسی در یک پژوهش پیمایشی با بـه    مقاالت پژوه 
کارگیري ابزار مشاهده اسنادي پی بردند بـین مـشارکت مـردان            

بررسی . نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداري وجود دارد         
ها نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به حوزه موضوعی           مقوله

 اسـت کـه     ها نـشان داده    همچنین بررسی . اندیشه سیاسی است  
در . عمده مقاالت به صورت تک نفره به نگـارش درآمـده اسـت     

گونه نشان داد    ها این  هاي علمی داده   مورد میزان مشارکت مرتبه   
که رتبه استادیار با بیشترین تعداد مقاالت در جایگاه اول و رتبـه          

ــرار دارد  ــاه دوم ق ــشیار در جایگ ــشارکت  . دان ــزان م ســهم و می
هشی در مقاالت منتشرشده نـشان داد  ها و موسسات پژو    دانشگاه

عالمه طباطبـایی و فردوسـی      ،  تهران،  که دانشگاه شهید بهشتی   
  . )12(اند مشهد بیشترین تعداد مقاالت را منتشر نموده

محققان در تحقیقی با عنوان تحلیل استنادي و محتوایی مجلـه           
در یک پژوهش پیمایشی با بـه       1385 -1389پزشکی هرمزگان   

سیاهه وارسی و مطالعه مقـاالت دریافتنـد کـه در          کارگیري ابزار   
مورد میزان مشارکت نویسندگان اغلب مقاالت حاصل مـشارکت      

مقاالت پیمایشی بیشترین تعداد و مقاالت مروري       . گروهی است 
مـشارکت مـردان   . کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اسـت   

نی از نظر وابستگی سازما   . نسبت به زنان تفاوت چشمگیري دارد     
بیشترین تعـداد مربـوط بـه دانـشگاه علـوم پزشـکی هرمزگـان               

در مورد رتبه علمی نویـسندگان مـشخص گردیـد کـه            . باشد می
درجه علمی استادیاري بیشترین تعداد مقاله را به خود اختصاص           

هاي بعـدي    همچنین درجه مربی و دانشیاري در رتبه      . داده است 
  . )13(قرار دارند 

تحلیــل : دهاي دانــش شهرســازيپژوهــشی بــا عنــوان دســتاور
پژوهشی در حوزه شهرسازي که بـا بـه         -محتواي مقاالت علمی  

کارگیري ابزار چک لیست محققین دریافتنـد مـردان نـسبت بـه         
در مـورد میـزان     . زنان تمایل بیشتري بـه چـاپ مقـاالت دارنـد          
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مقـاالت دو و  ، ها اینگونه نشان داد که  داده،  مشارکت نویسندگان 
اي دارند که این      بهتر از مقاالت تک نویسنده     سه نویسنده آماري  

در زمینه  . دهنده تمایل به کار گروهی در این مقاالت است         نشان
ــه  ــشارکت مرتب ــزان م ــه    می ــشان داد ک ــایج ن ــی نت ــاي علم ه

استادیاران و دانشجویان دکتري در     ،  التحصیالن مقطع ارشد   فارغ
عالیـت  مقایـسه تطبیقـی میـزان ف      . جایگاه اول تا سوم قرار دارند     

ها و موسسات در تولیـد مقـاالت بیـانگر آن اسـت کـه                 دانشگاه
هـاي   تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان رتبه     ،  دانشگاههاي تهران 

  . )14(اند اول تا سوم را به خود اختصاص داده
پژوهشگران در طی تحلیل استنادي مقاالت مجله دانشگاه علوم         

 عمـده   دریافتنـد کـه  1391-1386ي ها  سالپزشکی قم در طی     
زنان .  درآمده است  تألیفمقاالت به صورت مشارکت گروهی به       

اي در نگـارش مقـاالت داشـته و           نسبت به مردان سـهم عمـده      
بیـشترین  . ها بوده است بیشتر استنادها به مجالت و سپس کتاب 

 مؤلفــاناســتنادها بــه منــابع التــین و بیــشترین مرتبــه علمــی 
  . )15(باشد استادیاري و سپس کارشناسی ارشد می

پژوهشگران خـارجی بـه منظـور تحلیـل محتـوایی و اسـتنادي              
شناسـی    شناسـی و زبـان     مقاالت منتشر شده در دو مجلـه زبـان        

ــین  ــا 2002ي هــا ســالکــاربردي ب  در یــک پــژوهش 2010 ت
پیمایشی با به کارگیري ابزار سیاهه وارسـی و مطالعـه مقـاالت             

ناد بـه   بیـشترین درصـد اسـت     ،  دریافتند در بین منـابع اطالعـاتی      
. ها و سپس به مقاالت مجالت بوده اسـت       نگاشت ها و تک   کتاب

، تـک نویـسنده و بقیـه آثـار        ،  همچنین عمده منابع مورد اسـتناد     
ها از پـایین بـودن میـزان         یافته. نویسندگان مختلف داشته است   

، آنبـر   هعـالو . شناسـی حکایـت دارد   همکاري در تحقیقات زبان   
اسـتنادترین مجلـه     نـوان پـر   ع به» شناسی کاربردي  زبان«مجله  

  . )16(مشخص گردید
مـشخص  ،  هاي انجام شده در داخل ایـران       پس از مرور پژوهش   

شد که هیچ پـژوهش در راسـتاي تحلیـل محتـواي مقـاالت در           
 تا کنون انجام نـشده اسـت و در         فنّاوريحوزه اخالق در علوم و      

هـاي   این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتواي مقاله    
ي هـا   سال بین   فنّاوري شده در فصلنامه اخالق در علوم و         منتشر
  . است 1394 -1385

  

 روش 
 مقاله منتشر شـده     317به تحلیل محتواي  ،  این پژوهش توصیفی  

ي ها سال بین   فنّاوري شماره از فصلنامه اخالق در علوم و         37در  
در این پژوهش با مراجعه بـه تـک         .  پرداخته است  1385-1394

در ( اطالعــات مــورد نیــاز ، ات مقــاالتتــک عنــاوین و محتویــ
وابـستگی  ،  مـدرك تحـصیلی   ،  وضعیت شغلی ،  خصوص جنسیت 

ها با به  داده. آوري گردیده است جمع) گرایش موضوعی، سازمانی
 افـزار  وارسی گردآوري و با اسـتفاده از نـرم   کارگیري ابزار سیاهه

Excel      هـا از   در تحلیـل داده .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد
هـا برحـسب توزیـع        بنـدي داده    وش آمار توصیفی ماننـد دسـته      ر

ها و نمودار اسـتفاده گردیـده    رسم جدول،  درصد فراوانی ،  فراوانی
 . است

در فصلنامه 1394-1385ي ها سال مقاله در طی     317در مجموع   
  . منتشر شده استفنّاورياخالق در علوم و 

  
  ها یافته

  
  ل نشرتوزیع فراوانی مقاالت بر حسب سا: 1جدول

  
  مقاالت  سال انتشار

  درصد  فراوانی  
1385  17  36/5%  
1386  24  57/7%  
1387  25  88/7%  
1388  26  20/8%  
1389  24  57/7%  
1390  36  35/11%  
1391 36  35/11%  
1392 35  41/11%  
1393 47  82/14%  
1394 47  82/14%  
  %100  317  مجموع

  
  

و 1394ياهـ  سـال . دهـد   نشان مـی 1طورکه جدول شماره      همان
ــا 1393 ــا 1391و 1390٪82/14 بـ  بـــا 1392و ، %35/11 بـ

ترتیب بیشترین تعداد مقاالت را بـه خـود اختـصاص         به 41/11%
در ،  %88/7 بـا    1387،  %20/8 بـا    88ي  ها  سالهمچنین  . اند داده

کمتـرین تعـداد مقـاالت مربـوط بـه          . جایگاه بعدي قـرار دارنـد     
دقـت در   . باشـد   می% 36/5 با   1385،  %57/7 با   1386 يها  سال
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 بـه بعـد چـاپ       1390دهـد کـه از سـال          ارقام جدول نشان مـی    

،  رو به افزایش اسـت   فنّاوريدر فصلنامه اخالق در علوم و       مقاالت
 مقالـه بیـشترین     47 باچـاپ    1394 و   1393که در سال     طوري به

هـاي  طـور کـه داده    همان.شود  افزایش در تولید مقاالت دیده می     
 مؤلفاناز %) 82/68( نفر488،   نفر 709دهد از    نشان می  2جدول  

. دهنـد  را زنان تشکیل می%) 17/31( نفر221مقاالت را مردان و   
سـایر   قابل ذکر است که بـراي هـر مقالـه نویـسنده مـسئول و              

با بررسی جـدول فـوق      . اند  همکاران در این جدول محاسبه شده     
و 1393،  1392،  1391،  1390ي  هـا   سـال توان دریافـت کـه      می

 نــسبت بــه 72 و 64 در تولیــد مقــاالت بــا تعــداد مــردان1394
 1385ي هـا  سـال . انـد  ي دیگر مشارکت بیـشتري داشـته  ها  سال

 کمترین تولید مقاله توسط مـردان صـورت گرفتـه           1389لغایت  
بیشترین  1394و1393،  1391ي  ها  سالهمچنین زنان در    . است

ي هــا ســالدر . انــدمــشارکت را در تولیــد مقــاالت داشــته   
در . باشـد  مشارکت زنان در تولید مقاالت کمتر می       1390تا1385

توان گفت که زنان در تولید مقاالت نسبت به مردان           مجموع می 
  . سهم کمتري دارند

  
  میزان همکاري علمی در تولید مقاالت: 3جدول 

  
  درصد  فراوانی  لفانؤتعداد م

  ٪47/23  77  اي یک نویسنده
  ٪15/41  135  اي دو نویسنده
  ٪91/25  85  اي سه نویسنده

  ٪ 45/9  31  چهار نویسنده اي وبیشتر
  ٪100  328     جمع

  
 77 مقاله منتشرشده    317از  ،  دهد نشان می  3طورکه جدول  همان

ــورد  ــسنده %) 47/23(م ــک نوی ــورد 135، اي ی دو %) 15/41(م
  .اي بوده استسه نویسنده%)91/25( مورد 85اي و  نویسنده

  توزیع فراوانی مقاالت براساس جنسیت تولید کنندگان مقاالت:2جدول 
  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  سال  جمع  مردان  زنان
1385  12  42/5%  20  09/4%  32  51/4%  
1386  15  78/6%  32  55/6%  47  62/6%  
1387  13  88/5%  32  55/6%  45  34/6%  
1388  10  52/4%  31  35/06%  41  78/5%  
1389  13  88/5%  39  99/7%  52  33/7%  
1390  19  59/8%  64  11/13%  83  70/11%  
1391 31  02/14%  61  5/12%  92  97/12%  
1392 26  76/11%  61  5/12%  87  27/12%  
1393 42  00/19%  76  57/15%  118  64/16%  
1394 40  09/18٪  72  75/14ٌْ%  112  79/15%  
  %100  709  %100  488  %100  221  مجموع

 
  

  توزیع فراوانی میزان مشارکت گروه محققان در تولید مقاالت: 4جدول
  

  جمع  مردان  زنان  سطح تحصیلی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  

  0  0  0  0  0  0  کارشناسی ارشددانشجوي
  ٪95/44  374  ٪76/41  208  ٪70/49  166  کارشناسی ارشد
  0  0  0  0  0  0  ريدانشجوي دکت

  ٪84/50  423  ٪62/56  282  ٪21/42  141  دکتري
  ٪20/4  35  ٪60/1  8  ٪08/8  27  نامشخص
  %100  832  %100  498  %100  334  مجموع
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، ه و ارائـه مقـاالت     در تهی ،  دهد نشان می  4همان طور که جدول   
 نفـر   423بیشترین سهم را دارندگان مـدرك دکتـري بـا تعـداد             

اند و پس از آن افـرادي کـه مـدرك تحـصیلی          داشته%) 84/50(
. قرار دارنـد ،  اند بوده%) 95/44( نفر   374کارشناسی ارشد با تعداد     

 دانـشجوي کارشناسـی ارشـد و دکتـرا هـیچ سـهمی در               مؤلفان
هاي جدول فـوق  دقت در داده. ه ندارندات مقاالت این نشری   تألیف

در مـــورد تفکیـــک جنـــسیت در توزیـــع مـــدرك تحـــصیلی  
دهد که زنان در مجموع با تعداد       پدیدآورندگان مقاالت نشان می   

  .اند نفر سهم کمتري از مردان در تولید مقاالت داشته334
  
  

  توزیع فراوانی مقاالت بر اساس نوع مقاله: 5جدول 
  

  درصد  فراوانی  نوع مقاله
  ٪42  132  اي کتابخانه
  %58  185  پیمایشی
  %100  317  جمع

  
  

% 42 مقالـه    317دهـد کـه از کـل           نشان می  5اطالعات جدول   
پیمایـشی هـستند بـر ایـن اسـاس           %58اي و     مقاالت کتابخانـه  

  . توان گفت بیشترین روش مورد استفاده روش پیمایشی است می
  
  

  میزان مشارکت نهادهاي علمی: 6جدول
  

  درصد  فراوانی  نام موسسه  ردیف
  %02/18  82  دانشگاه تهران  1
  %37/6  29  دانشگاه عالمه طباطبایی  2
  %39/4  20  دانشگاه تربیت مدرس  3
ــکی     4 ــوم پزش ــشگاه عل دان

  تهران
61  40/13%  

  %51/3  16  دانشگاه اصفهان  5
دانشگاه آزاد اسالمی واحـد       6

  علوم تحقیقات
42  23/9%  

  %29/3  15  دانشگاه شهید بهشتی  7
  %61/4  21 دانشگاه شهید چمران اهواز  8
دانشگاه آزاد اسالمی واحـد       9

 خوراسگان
14  07/3%  

  %19/2  10 دانشگاه شیراز  10
  %85/2  13 دانشگاه فردوسی مشهد  11
  %73/3  17  دانشگاه پیام نور   12
  %41/2  11  دانشگاه قم  13
  %97/1  9   دانشگاه یزد  14
  %97/1  9  دانشگاه مازندران  15

  %75/1  8 دانشگاه پردیس تهران  16
  %97/1  9  دانشگاه خوارزمی  17
سایردانشگاهها و موسسات     18

  پژوهشی
77  92/16%  

  %100  455  جمع  
  

 مقالــه 82، دهــد  نــشان مــی6هــاي جــدول  طورکــه داده همــان
%) 37/6(مقالـه    29،  توسط محققان دانـشگاه تهـران     %) 02/18(

 ) ٪39/4(اثـر    20،  اطبـایی توسط محققان دانـشگاه عالمـه طب      
) ٪40/13( مقالـه    61توسط محققان دانشگاه تربیـت مـدرس و         

. توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شـده اسـت         
هـا     مقاله نیز در رده سایر دانـشگاه       7هاي داراي کمتر از       دانشگاه

  .قرار گرفتند
  

پراکندگی موضوعی مقاالت منتشرشده در : 7جدول
  ق در علوم و فنّاوريفصلنامه اخال

  
  درصد   فراوانی  موضوع  ردیف

  %09/20  42  اخالق حرفه اي  1
  %09/9  19  کدهاي اخالقی  2
  %22/6  13  اخالق پزشکی  3
  %65/7  16  7رهبري اخالقی  4
  %69/6  14  تعهد سازمانی  5
  %17/7  15  معنویت  6
  %30/4  9  اخالق زیستی  7
  %34/3  7  تقلب  8
  %87/2  6  اخالق زیست محیطی  9

  %82/3  8  ارزش هاي اخالقی  10
  %34/3  7  رفتار اخالقی  11
  %34/3  7  رفتار شهروندي سازمانی  12
  %34/3  7   اطالعاتفنّاوري  13
  %87/2  6  اخالق در پژوهش   14
  %39/2  5  وفاداري  15
  %39/2  5  اخالق سازمان  16
  %91/1  4  رضایت شغلی  17
  %39/2  5  عدالت سازمانی  18
  %91/1  4  فلسفه اخالق  19
  %39/2  5  نسبی گرایی  20
  ٪39/2  5  منشور اخالقی  21
  %100  209  جمع کل  22

  
  

 1نگـارة  طور که جـدول پراکنـدگی موضـوعی مقـاالت و            همان
وکـدهاي  %) 09/20 (8اي  دو موضوع اخالق حرفه   ،  دهد  نشان می 
بیشترین زمینه موضوعی مقـاالت فـصلنامه را        %) 09/9(9اخالقی
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ها   مقاله% 22/6  با 10اخالق پزشکی . اند به خودش اختصاص داده   
تعهـد  ، در رتبه سوم قرار گرفتـه و موضـوعات رهبـري اخالقـی           

  .هاي چهارم تا ششم قرار گرفتند  در رتبه12و معنویت 11سازمانی
  

  بحث 

پژوهـشی و نیـز میـزان       -میزان تولید و کیفیت نـشریات علمـی       
جامعه هاي رشد علمی و فرهنگی  استفاده از این منابع از شاخص    

 یکـی از    فنّـاوري فصلنامه اخالق در علـوم و       . گردد  محسوب می 
رود محتواي مقاالت     نشریات معتبر این حوزه است که انتظار می       

هاي جدید در این حوزه و نیز         این نشریه انعکاس دهنده پژوهش    
هـاي    ها و موضوعات بنیادین و بیانگر اولویت        در بردارنده گرایش  

زمانی در حوزه اخـالق در ایـران   موضوعی موجود در یک مقطع      
بررسی موضوعات مطرح شده در مقـاالت ایـن         ،  از این رو  . باشد

 ایـن کـه تـصویري عینـی از شـرایط موجـود و       بـر  عالوهنشریه  
تواند  دهد می وضعیت انعکاس تحقیقات در این نشریه رانشان می

نشان دهنده گرایش موضوعی و کمبودهاي احتمالی موجـود در           
  . این حوزه باشد

 عنـوان  317بررسی وضعیت مقاالت منتشر شده نشان داد که از    
 يها  ، سال ي مورد بررسی  ها  سالمقاله منتشر شده در مجله طی       

 کمترین تعداد چاپ مقاله را   1385 بیشترین و سال     1393و1394

ي هـا   سـال با نگاهی به توزیع فراوانـی مقـاالت در          . داشته است 
 تولید  1394-1390ي  ها  سالتوان فهمید که در       مختلف نشر می  

  . مقاالت رشد داشته است
در بررسی جنسیت نویسندگان این نتیجه حاصـل گردیـد کـه از             

 فنّـاوري  مقاله منتشر شده در فـصلنامه اخـالق در علـوم و              317
از زنان در تولیـد مقـاالت سـهم         % 17/31مردان و تنها    82/68%

 1393 ،1390يها  سالها مشخص شد    با توجه به یافته   . اندداشته
کمترین تعـداد   . اندمردان بیشتر به تولید مقاالت پرداخته     1394و  

، 1391ي  هـا   سـال چنین زنان در    هم.  است 1385مربوط به سال  
پـایین بـودن    . انـد بیشترین تولید مقاالت را داشته    1394و   1393

هـاي پژوهـشی را شـاید بتـوان      میزان مشارکت زنان در فعالیـت   
دري و پرداختن به امور منزل در       معلول در اولویت بودن نقش ما     

. نزد زنان ایرانی در مقایسه با کارهاي اجتماعی و علمی دانـست           
البته میزان مشارکت کمتر زنان فقط مختص این پژوهش نبوده          

هاي محققان نشان داد که مشارکت مـردان در تولیـد           بلکه یافته 
 نفر تفـاوت چـشمگیري   75 نفر نسبت به زنان با  136مقاالت با   

هـاي پـژوهش حاضـر و    لـذا همخـوانی بـین یافتـه    ، د داردوجـو 
) 1389(چنین گـزارش محققـان      هم. )13(شودمحققان دیده می  

بیـشتر نویـسندگان    ،   مقاله 175 نویسنده در    531نشان داد که از     

  
  توزیع پراکندگی موضوعی مقاالت: 1نگارة 
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هـاي پـژوهش حاضـر همخـوانی     مرد بوده اند که با یافتـه      % 58
  . )10(دارد

مــصرف ، نــدگاناي متــشکل از تولیــد کن جامعــه علمــی جامعــه
ی تـألیف کنندگان و منابع علمی است که همکاري علمـی و هـم            

نقش بـسزایی در ارتقـاي کمـی و کیفـی تولیـدات علمـی ایفـا                 
  . کند می

ــان و رشــد    ــوم و محقق ــل تخصــصی شــدن عل عــواملی از قبی
ي اخیـر محققـان را وا داشـته         ها  سالاي در   هاي بین رشته    حوزه

ها نـشان      همین راستا یافته   در. است تا با یکدیگر همکاري کنند     
داد که سهم تولیدات با الگوي نویسندگی تک نویسنده در حـال            
کاهش بوده و سهم تولیدات با الگوي دو نویسنده و بـیش از دو              

  . )7(نویسنده پیوسته در حال افزایش بوده است
 عنـوان مقالـه     317دهد از مجموع    بررسی نوع مقاالت نشان می    

ایـن یافتـه    . 13 مقاالت پیمایشی است   از%)58 (185،  منتشر شده 
چرا کـه نتـایج     ،  همسو است )1389(با نتایج تحقیق پژوهشگران     

 بیشترین درصد و    14ها نیز نشان داد مقاالت پژوهشی      تحقیق آن 
ــروري  ــاالت م ــصاص    15مق ــود اخت ــه خ ــد را ب ــرین درص   کمت

  )9(. اندداده
 تـألیف هـاي مختلـف تحـصیلی در      بررسی میزان مشارکت گروه   

 از بـین فـارغ التحـصیالن        مؤلفـان ت نشان داد که عمـده       مقاال
در زمینه مـشارکت نهادهـاي      . کارشناسی ارشد و دکتري هستند    

نتایج نشان داد دانشگاه تهران بیـشترین   ،  علمی در تولید مقاالت   
تعـداد مقــاالت منتـشرشده را بــه خـود اختــصاص داده اســت و    

پزشـکی  تربیت مـدرس و علـوم       ،  دانشگاههاي عالمه طباطبایی  
  . هاي بعدي قرار گرفتند تهران در رتبه

توانـد ضـمن بدسـت آوردن     تحلیل محتوایی نشریات علمی مـی    
هـاي آنهـا کـه در         معیارهاي کمی در مورد نویـسندگان و مقالـه        

ابزارهـاي الزم را بـراي مطالعـه    ، نشریات علمی چاپ شده است  
نشریات علمی با توجه    ،  در این صورت  . کمی و کیفی فراهم کند    

الزم اسـت مـورد     ،  به اهمیتی که در عرصه علم و دانـش دارنـد          
ارزیابی دقیق علمی قرار گیرند؛ زیرا ارزیابی تنها ابزاري است که         

تواند عملکرد نشریات را مورد سنجش قرار داده و نسبت بـه              می
  . )16(استفاده بهینه از آن اطمینان حاصل را به ارمغان آورد

 مقاالت نشان داد همان طـور   بررسی موضوعات ،  در همین راستا  
اخـالق  ،  کـدهاي اخالقـی   ،  اي  اخالق حرفـه  ،  رفت  که انتظار می  

پزشکی موضوعاتی بودند که بیشترین مقاالت منتشر شده را بـه         
  . خود اختصاص داده بودند

  
  گیري نتیجه

هاي تحقیقی است که در علوم     روش تحلیل محتوا یکی از روش     
تـرین شـکل بـه     وش در سادهاین ر. اجتماعی کاربرد فراوان دارد 

بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از مـتن مـورد مطالعـه             
. یابنـد  مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم سامان می  . پردازد  می

تحلیل محتوا در این پژوهش نشان داد کـه بیـشتر نویـسندگان             
 مقاالت، مردان در مقطـع دکتـري و بـا وابـستگی سـازمانی بـه         

 مؤلفـان همکاري علمی گروهی در بین      . وده اند دانشگاه تهران ب  
روش تحقیق بیشتر مقاالت مجله از نـوع        . وضعیت مطلوبی دارد  

  . تحقیقی و با روش توصیفی بوده است
اي  بیشترین گرایش موضوعی مقاالت حول موضوع اخالق حرفه    

ریــزي  توانـد در برنامــه  هــاي پـژوهش حاضــر مــی  یافتــه. اسـت 
هـایی   یـافتن شـیوه  .  داشته باشـد مسئوولین نشریه نقش بسزایی 

مـشارکت در ارائـه مقالـه بـاالخص در       براي ترغیب زنان بـراي      
موضوعاتی که مقاالت فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري کمتـر           
به آنها پرداخت مانند اخالق و حقـوق زنـان یـا اصـال نپرداختـه         

دهد که بیشترین نویـسندگان       هاي پژوهش نشان می     یافته. است
ز فارغ التحصیالن مقطع دکتـرا هـستند ایـن در حـالی             مقاالت ا 

است که در مقاالت منتـشرشده ایـن نـشریه بـه مرتبـه علمـی                
  . اي نشده است  اشارهمؤلفان

  
  هاي اخالقی مالحظه

اصـل اخالقـی    ،  در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده          
 آثـار محتـرم     مؤلفـان امانت داري علمی رعایت و حـق معنـوي          

  . استشمرده شده 
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  سپاسگزاري

هاي همکار محتـرم      داند از راهنمایی    پژوهشگر در اینجا الزم می    
  . سرکارخانم خالقی نهایت تشکر و سپاس را داشته باشد

  
  نامه واژه

1. Content Analysis تحلیل محتوا  
2. Ethics of Science علم اخالق  
3. Philosophy of Ethics فلسفه اخالق  
4. Ethics in Education اخالق در آموزش  
5. Ethics in Research اخالق در پژوهش  
6. Citation analysis تحلیل استنادي  
7. Ethical leadership رهبري اخالقی  
8. Professional ethics اي اخالق حرفه  
9. Ethical Codes کدهاي اخالقی  
10. Medical Ethics اخالق پزشکی  
11. Organizational Commitment 

  تعهد سازمانی
12. Spirituality معنویت  
13. Survey Article مقاله پیمایشی  
14. Research Articles مقاالت پژوهشی  
15. Reviews Articles مقاالت مروري  
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