ارزیابی وبسایت نرشیات انگلیسیزبانردهبندی شده توسط وزرات علوم،
تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
نرجس ورع | ندا زراعت کار | پردیس پرتو

چڪیده
هدف :وبسایتهای نرشیات انگلیسی زبان دارای رتبه علمی -پژوهشی
و ترویجی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و
آموزش پزشکی ایران ارزیابی شده.
روش/رویکرد پژوهش :این پژوهش به روش ارزیابی با رویکرد وبسنجی
انجامشدهاست.دادههایپژوهشبهروشمشاهدهمستقیموبااستفادهاز
سیاههوارسی،متشکلاز 26معیار،گردآوریشد.برایتدوینسیاههوارسی،
ویژگیهایکیفینرشیههایعلمیازاستانداردهایایزو و معیارهایمعرفی
شده دیگر استخراج شده است .جامعه آماری ،شامل 81وبسایت نرشیه
( 45عنوان وزارت بهداشت و 36عنوان وزارت علوم) است .تحلیل دادههای
پژوهش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفتهاست.

یافتهها:یافتههادر 6مقولهارائهشدهاست.درمقولهارتباطات،ارتباط
از طریق پست الکرتونیکی با بیشرتین فراوانی ( 85درصد) در شامر
بسیار زیادی از نرشیهها وجود دارد .در مقوله راهنامی نویسندگان،
رویه داوری تنها در 4درصد نرشیات رعایت شده است .رویه داوری
از لحاظ جزئیات یکسان نیست برخی مخترص و برخی مفصلند .در
مقوله شیوه دسرتسی 74،درصد دارای سایت اختصاصیاند و این امر
منجربهسهولتدسرتسیبهاطالعاتو رؤیتپذیری بیشرت آنهاشده
است .در مقوله محتوای قابل دسرتس نیز بیشرت نرشیات ،آرشیو ،و
فهرست مندرجات خود را از طریق اینرتنت در اختیار گذاشتهاند82.
درصدنرشیات،امکاندسرتسیبهمنتکاملمجالترافراهمکردهاند.
در مقوله مشخصات نرش ،کلیه مجالت مورد بررسی ،عنوان ،دوره،
شامره ،و سال شامره جاری نرشیه را در صفحه وب خود قرار دادهاند.
در مقوله مسئولیت نیز معرفی نام رسدبیر و مدیرمسئول در بیشرت
نرشیههاانجامشدهاست.
نتیجهگیری :استانداردهای کیفیت وبسایتهای مورد بررسی بهخوبی
در اینرتنت به منایش درآمدهاند؛ بهنحویکه نیمی از این معیارها در بیشرت
نرشیات مورد بررسی معرفی شدهاند .با اینحال ،بررسی دادهها نشان داد
که برخی معیارها -که در جلب اعتامد مخاطب نسبت به اعتبار نرشیه تأثیر
ویژهایدارند-بهطورگسرتدهاینادیدهگرفتهشدهاند.

ڪلیدواژهها
وب سایت؛ نرشیات علمی پژوهشی؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
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3

دریافت 1389/12/1 :پذیرش1390/3/11 :

مقدمه

دوران حاضر ،عصر انفجار اطالعات نام گرفته است و اطالعرسانی از مهمترین جنبههای آن
بهشمار میرود .اطالعرسانی روشهای گوناگونی دارد .اینترنت یکی از فناوریهایی است که
استفاده از آن ،بهعنوان یکی از مهمترین رسانهها میتواند مزایای بسیاری برای اشاعه اطالعات
داشته باشد (ستوده.)1388 ،
گسترش فناوری و ظهور اینترنت سبب شد نشریه از قالب کاغذی به حالت الکترونیکی
تبدیل شود و این تبدیل ،با توجه به مزیتهایی که داشت ،با استقبال بسیار روبهرو شد (حیاتی
و حمیدی.)1385 ،
ت بین محیط نشر الکترونیکـی و سنتی ،تأثیر شگرفی بر جامعـه اطالعاتـی گذاشته و
تفاو 
افقهای جدیدی را بر روی کاربران گشوده است (ستوده .)1388 ،تعداد نشریات الکترونیکی با
چنان سرعتی افزایش یافته که نوعی انقالب دوم گوتنبرگ را در ذهن تداعی میکند و میتوان
آن را انقالب الکترونیکی نامید (زالزاده .)1383 ،مزایای نشریات الکترونیکی عبارتاند از:
پیوندهای درونی ،پیوندهای بیرونی ،حفظ فضا ،ارتقای سرعت ارتباطات ،چندرسانهای بودن،
توجو (حیاتی وحمیدی.)1385،
دستیابی همزمان ،و سهولت جس 
تصـور غالب این است که نشریات چـاپی با نشریات الکترونیکی نقاط مشتـرک کمی
دارند ،ولی واقعیتی که از تحقیقات مختلف آشکار شده این است که بسیاری از مسائل مربوط

.1کارشناسارشدکتابداریواطالعرسانی
مرکزمنطقهایاطالعرسانیعلوموفناوری
(نویسندهمسئول).
narsisvara@gmail.com
.2کارشناسارشدکتابداریواطالعرسانی
مرکزمنطقهایاطالعرسانیعلوموفناوری.
.3کارشناسکتابداریواطالعرسانی
مرکزمنطقهایاطالعرسانیعلوموفناوری.
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به نشریات چاپی در مورد نشریات الکترونیکی نیز مصداق دارد (حیاتی و حمیدی.)1385 ،
این ویژگیها میتواند شامل اطالعات کتابشناختی نشریه و محتوای آن باشد .اما باید در نظر
داشت که اصلیترین تفاوت این دو مقوله قالب آنهاست .بنابراین ،در طراحی هر تارنما،
مسائل نرمافزاری و سختافزاری همراه با بررسی محتوا ،شناسایی مخاطب ،اهداف طراحی
تارنما ،و شناسایی مسائل کاربردپذیری تارنما برای کاربر نهایی ،بر میزان استفاده تأثیر زیادی
دارد (برادر و نجفینیا.)1387 ،
حال آنکه ،هرچه سطح رؤیتپذیری نشریهاي باالتر باشد ،احتمال آنكه در اختيار شمار
بيشتري از مخاطبان بالقوه قرار گيرد ،بر شمار مشتركان آن افزوده شود ،و ضريب تأثير آن ارتقا
يابد ،بيشتر خواهد بود (ستوده.)1388 ،
باتوجهبهاهميتدستيابيبهنشریههايالکترونیکیوافزایشنشریههایداخلیدرسالهای
اخیر ،انجام تحقيق در اين زمينه ضروري بهنظر ميرسد .حیاتی وحمیدی ( ،)1385معیارهای مهم
انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و مهمترین آنها را بهترتیب :مجوز
دسترسی،محتوا،ارائه،کارآیی،بایگانی،نظرخواهیازکاربرانکتابخانه،معیارهایمشترکنشریات
چاپی و الکترونیکی ،و نیازهای فنی برشمرده است .گیلوری ( )1385نیز در پژوهشی ساختار
 93نشریه الكترونيكي فارسي را از لحاظ رعايت استانداردهاي كيفيت نشریهها بررسي کرده و
معتقداستکهنشریاتالکترونیکیفارسی،ازلحاظرعايتاستانداردها،وضعيتمناسبيندارند.
همچنین،ستوده()1388درپژوهشخودبیانمیکندکهنشریههايالكترونيكيبرخیمعیارهایی
را که در جلب اعتماد مخاطب نسبت به اعتبار نشریه تأثیری ویژه دارند ،بهطور گستردهای نادیده
گرفتهاند.بیشترپژوهشهایانجامشدهبرویژگیهاینشریاتالکترونیکیتأکیدداشتهاندوکمتر
به بررسی وبسایتهای نشریهها توجه شده است .ازاينرو ،در مقاله حاضر ،با استفاده از سياهه
وارسي متشكل از ويژگيهاي كيفي نشریهها ،وضعيت صفحات وب نشریههاي انگلیسی زبان
دارای رتبه علمي پژوهشي و ترویجی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( 52عنوان)؛ و وزارت
بهداشت و آموزش پزشکی ( 50عنوان) در سال  1389را براساس فهرستهای ارائه شده از
سوی دو وزراتخانه مذکور در اينترنت ارزيابي میشود ،تا از اين رهگذر روشن شود استانداردهاي
كيفيت بهكارگرفته شده در نشریهها تا چه حد در اينترنت ،بهطور برجسته ،بهنمايش درآمدهاند.
نتايج چنين تحقيقاتي ،نقاط ضعف و قوت وبسایت نشریات را از لحاظ توجه به استانداردها
روشن ميسازد و راه را براي بهبود وضعيت آنها هموار ميسازد.

روش پژوهش

روش مورد استفاده در اين تحقيق ،ارزيابي با رويكرد وبسنجی است .دادههاي پژوهش به
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روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سياهه وارسي ،متشكل از  26معيار ،گردآوري شد .بدين
ي پژوهشي و ترویجی ايران ،با استفاده
منظور ،نخست نشریههاي انگلیسی زبان دارای رتبه علم 
از فهرست نشریات مصوب شناسايي شد و سپس ،با جستوجوهايي كه از خرداد تا تیر 1389
انجام شد ،ويژگيهاي اين نشریهها بررسي گرديد .بدين منظور ،از وبسايت دانشگاهها و يا
صفحات وب اختصاصي نشریهها استفاده شد.
براي تدوين سياهه وارسی ،ويژگيهاي كيفي نشریههاي علمي از استانداردهاي ايزو
در تحقيق دلگادو لوپزـ كوزار ،)١٩٩٩( 4و نيز معيارهاي معرفي شده در تحقيقات علي و
همکارانش ( ،)١٩٩٦دي و پيتر ،)1994(5و سوزا 6و همكارانش ( )٢٠٠٣شناسايي و استخراج
شد .فهرستی که در پیوست آمده ،برخی معیارهای کیفیت استاندارد برگرفته از این تحقیقات را
نشان میدهد .همچنین ،در حین بررسی نیز مواردی به سیاهه مربوط اضافه شد.
الزم به ذکر است ،با آنكه پيروي از استانداردهاي اندازه ،رنگ ،و صفحهآرايي جهت سهولت
استفاده و کاربرپسندی در انتخاب ویژگیهای ارزیابی حايز اهميت است ،بهنظر ميرسد اعالم
اين موارد در وبسايت نشریهها نه ضرورتي دارد و نه مرسوم است و از اين گذشته ،در مقايسه
با معيارهاي مورد تأكيد در اين پژوهش ،در مرتبه دوم اهميت قرار دارند .عالوهبراين ،برخي
ويژگيها كه اعالم يا عدم اعالم آنها در وبسايت ،به وضعيت نشریه بستگي دارد ،مانند ضريب
تأثير نشریه ،هزينه ارسال ،و يا داوري مقاله در اين تحقيق مورد توجه قرار نگرفته است.
پيش از ارائه يافتههاي پژوهش ،بايد نكاتي را در مورد محدوديتهاي انجام پژوهش
خاطرنشان كرد:
 .1وجود حجم گستردهای از اطالعات ارزیابی نشده در اینترنت و درنتیجه مشکل دسترسی
به استانداردهایی جهت ارزیابی؛
 .2مشکالت خاص ارتباط شبکه مانند کندی سرعت اینترنت ،سنگيني صفحات طراحي
شده ،يا قرار داشتن اين صفحات در اليههاي زيرين وبسايت مربوط؛ و
 .3درحال ساخت بودن و یا تصميم به ارتقاي وبسايت كه به عدم دسترسي موقت به
صفحهمنجرميشود.
یادآوری میکنیم که گروه سوم از جامعه پژوهش حذف شدند و تعداد عناوین مورد
بررسی به 81عنوان ( 45عنوان وزارت بهداشت و  36عنوان وزارت علوم) تقلیل یافت.

یافتههایپژوهش

بخشي كه درپي ميآيد ،به ارائه يافتههاي پژوهش در قالب شش مقوله كلي ميپردازد .اين
يافتهها ،فراواني نشریههاي مورد بررسی را از لحاظ اعالم يا عدم اعالم معيارهاي كيفيت به

4. Delgado Lopez- Cozar
5. Day & Peter
6. Souza
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نمايش ميگذارد .الزم به توضیح است که از 26معیار ارائه شده 20،معیار در قالب  6مقوله کلی؛
و 6معیار دیگر بهصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتند .این معیارها فقط برای نشریهها مطرح
نیستند و میتوان از آنها جهت اعتبار نشریه استفاده کرد مانند اخبار و نقشه سایت.

ارتباطات

مقوله ارتباطات به مؤلفههاي اعالم نشاني پستی ،نشاني الكترونيكي ،دورنگار ،تلفن ،و اطالعات
مربوط به اشتراک اختصاص يافته كه براي برقراري تماس با نشریه -بهمنظور كسب اطالعات
بيشترياارسالبازخورد-ضرورياست.ازیافتههایبهدستآمدهچنینبرمیآیدکهامکانارتباط
از طریق پست الکترونیکی با بیشترین فراوانی ( 85درصد) در بسیار زیادی از نشریهها فراهم شده
است .مؤلفههای تلفن و نشانی پستی ( 80درصد) ،و دورنگار ( 72درصد) در مراتب بعدی قرار
دارند .اطالعات مربوط به اشتراک ( 35درصد) کمترین فراوانی را در معیارهای مورد ارزیابی در
این مقوله ب ه خود اختصاص داده است.

راهنامینویسندگان

در بخش راهنماي نويسندگان ،سه معيار رويّه داوري ،شيوه ارسال مقاله ،و راهنماي نگارش
مقاله مورد بررسی قرار گرفت .با آنكه آگاهي از رويّه داوري -خواه برای سازمان یا فردی که
خواهان آگاهی از سطح کیفیت محتوای نشریه برای اشتراک است و خواه براي نويسندهاي كه
مقالهاي را براي ارسال به نشریه در نظر دارد -بسيار مهم است .نشریات مورد بررسی ،كمتر به
ارائه اطالعاتي در اينباره پرداخت ه و تنها در 4درصد نشریات رعایت شده است .بدیهی است
رویه داوری در این سایتها نیز به لحاظ تفصیالت یکسان نیست و از شرحي مختصر تا شرحي
مفصل متفاوت است .بهطور مثال ،رويه داوري در سادهترين شكل تنها به ذكر اين جمله اكتفا
كرده است كه نشریه در ويرايش ،رد يا پذيرش مقاله آزاد است .در پارهاي موارد ،شمار داوران
ذكر شده است يا مقام تصميمگيرنده در رد يا پذيرش مقاله معرفي شده است .در برخي موارد،
روش داوري ،روش ناشناس يا پنهان (يعني بدون فاش كردن نام داور يا نام نويسنده براي هريك
از دو طرف) اعالم شده است.
شیوه ارسـال مقاالت ،با  44درصـد ،از فراوانـي بيشتري نسبت به مؤلفـه رويه داوري
برخوردار بود .بررسـي وبسایت نشریههايـي كه اين گزينـه را اعـالم کردهاند ،نشان داد شيوه
ارسال مقالهها تمـامي روشهاي ارتباطي ممكن -از ارسال پستي گرفته تا ارسال از طريق سامانه
ارسال پيوسته -را دربرميگيرد.
معيار ديگر در اين بخش ،راهنمای نگارش مقاله است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
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که اين معيار ،در مقايسه با دو معيار پيشين ،بيشترين فراواني ( 78درصد) را دارد .بررسي
راهنماهاي نگارش نشان داد در اغلب موارد ،دستورهايي مفصل درباره ساختار مقالهها -از
اجزاي مختلف مقاله تا سبك نگارش ارجاعات -فراهم شده است.

شیوه دسرتسی

دارا بودن سايت اختصاصي و دسترسي از طریق سایت دانشگاه در بخش شيوههاي دسترسي،
مورد بررسي قرار گرفت.
طبق اطالعات بهدست آمده 74 ،درصد از نشریات مورد بررسی دارای سایت اختصاصی
بوده و این امر منجر به سهولت دسترسی به اطالعات و رؤیت بیشتر آنها در اینترنت شده
است .در برخی موارد ( 33درصد) دسترسی به صفحه وب اختصاصی نشریه از طریق پيوندی
در وبسايت دانشگاه يا مؤسسه مربوط امکانپذیر بود؛ درحالیکه حتی در مواردی در
صفحهخانگی این وبسایتها هیچگونه پیوند مستقیم و مشهودی به صفحات نشریه فراهم
نشده و این صفحات در اليههاي زيرين وبسايت قرار داده شده که اين امر يافتن صفحات
اختصاصي نشریه در اين وبسايتها را با دشواري همراه میکند.

محتوای قابل دسرتس

فهرست مندرجات ،چكيده ،متن كامل ،و آرشیو اجزاي مختلف محتوا بهشمار ميآيند كه در اين
پژوهشموردنظرقرارگرفتهاند.آنگونهکهازیافتههایبهدستآمدهبرمیآید،بیشترنشریهها(94
درصد) آرشیو و فهرست مندرجات ( 67درصد) خود را در اينترنت در اختيار گذاشتهاند.
بررسي دسترسي به متن كامل نشریهها نشان داد كه  82درصد نشریات دسترسی به متن
كامل را فراهم کردهاند و میتوان گفت نشریاتی آزاد را تشکیل دادهاند .همچنین 60،درصد
نشریات حاوی چکیده بدون دسترسی به متن کامل بودند.

مشخصاتنرش

در اين مقوله ،چند معيار شامل عنوان ،شماره استاندارد بينالمللي ،دوره ،شماره ،سال ،نوبت
انتشار ،و جلد نشریه بررسي گرديد.
چنانچه انتظار میرفت یافتههای پژوهش نیز نشان میدهد کلیه نشریات مورد بررسی
عنوان ،دوره ،شماره ،و سال شماره جاری نشریه را در صفحه وب خود دارا بودند.
معيار بعدي در اين مقوله ،شماره استاندارد بینالمللی است که از اهمیت ویژهای برخوردار
است و در بیش از نیمی از نشریات ( 55درصد) رعایت شده است.
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تصویر جلد نشریات با  66درصد و بسامد انتشار (دو فصلنامه ،فصلنامه ،ماهنامه) با 33
درصد از دیگر معیارهای مورد بررسی این بخش بودند.

مسئولیت

در نشریههاي علمي معموالً مديرمسئول ،سردبير ،و هيئت تحريريه مسئوليت امور نشریه را
برعهده دارند .معرفي افراد مسئول (شامل نام ،تخصص ،و وابستگي سازماني) در نشر يك
توليد علمي باعث حصول اطمينان نسبت به سطح علمي آن و افزايش باورپذيري محتواي
آن خواهد شد .معرفي نام سردبير و مديرمسئول در مورد بيشتر نشریهها ( 80درصد) صورت
گرفته است .نام اعضاي هيئت تحريريه نيز در 85درصد موارد ذكر شده است که نشان از اعتبار
نشریات دارد.
معیارهایی که در قالب مقولههای باال گنجانیده نشده شامل جستوجو ( 70درصد) ،ذکر
اهداف و دامنه ( 52درصد) ،وجود نقشه سایت ( 35درصد) ،و اخبار ( 34درصد) را بهخود
اختصاص میدهد.
معیار دیگری که اعتبار علمی نشریه را نشان میدهد نمایه شدن آن در سایتهای مختلف
ملی و بینالمللی است که بنا به سیاستهای نشریهها در آنها ذکر میشود و در  45درصد
وبسایتهای مورد بررسی قید شده است.

جدول 1

فراوانی نشریهها از لحاظ اعالم
یاعدماعالممعیارهایكیفیت
در جایگاه وبی مربوط
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پاسخ منفی

پاسخ مثبت

ردیف

معیار ارزیابی

1

آرشیو

77

2

نشانی الکرتونیکی

70

85

3

هیئتتحریریه

70

85

12

4

منت کامل

67

82

15

18

5

نشانیپستی

66

80

16

20

6

رسدبیر

66

80

16

20

7

مدیرمسئول

66

80

16

20

8

تلفنمتاس

66

80

16

20

9

راهنامینگارش

64

78

18

22

10

داشنتسایتاختصاصی

61

74

21

26
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درصد

تعداد

درصد

94

5

6

12

15
15
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پاسخمنفی

پاسخمثبت

ردیف

معیارارزیابی

11

دورنگار

59

12

ت وجو
جس 

57

70

13

جلد

55

67

27

14

فهرستمندرجات

55

67

27

33

15

چکیده

49

60

33

40

16

شامرهاستاندارد

45

55

37

45

17

اهداف و دامنه

42

51

40

49

18

منایه شدن

37

45

45

55

19

شیوه ارسال مقاله

36

44

46

56

20

نقشهسایت

29

35

53

65

21

اطالعات مربوط به اشرتاک

28

34

54

66

22

اخبار

28

34

54

66

23

دسرتسی از طریق سایت دانشگاه

27

33

55

67

24

دوره انتشار

27

33

55

67

25

آر.اس.اس.

20

24

62

76

26

رویّه داوری

3

4

79

96

تعداد کل

1270

60

862

40

تعداد

درصد

تعداد

درصد

72

23

28

25

30
33

ادامه جدول 1

فراوانی نشریهها از لحاظ اعالم یا
عدم اعالم معیارهای كیفیت در
جایگاهوبیمربوط

جدول ،٢توزيع فراواني معيارها را براساس فراواني نشریهها به تصوير كشيده است.
مقايسه اطالعات گرد آمده در دو ستون درصد معيارها و درصد تجمعي نشریهها نشان ميدهد
كه نيمي از معيارها ( 50درصد) در بیشتر نشریهها ( 97/83درصد) اعالم شده است كه بيشتر
از سه چهارم نشریهها را دربرميگيرد .بدينترتيب ،میتوان گفت معيارهاي استاندارد كيفيت
ي ـ پژوهشي ايران بهخوبي در اينترنت معرفي شده است؛ بهنحويكه
نشریههاي دارای رتبه علم 
نيمي از اين معيارها در سهچهارم نشریهها به نمايش درآمده است .نگاه دقیقتر به اين آمار نشان
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میدهد  16معيار از كل معيارها( 54/61درصد) تقریب ًا در نيمي از نشریهها ( 33/54درصد)؛ و
 19معیار از كل معيارها ( 73/08درصد) ،تقریب ًا در يك چهارمِ نشریهها ( 22/22درصد) مشاهده
شده است.
معیــارها

جدول 2

توزیعفراوانیمعیارها
براساسفراوانینشریهها

34

نشـریهها

فراوانی

درصــد

فراوانی

درصــد

درصــدتجمعی

23

88/46

1

1/23

1/23

22

84/61

3

3/70

4/93

21

80/77

3

3/70

8/63

20

76/92

4

4/94

13/57

19

73/08

7

8/65

22/22

18

69/23

8

9/88

32/1

17

65/38

8

9/88

41/98

16

61/54

10

12/35

54/33

15

57/69

9

11/11

65/44

14

53/85

7

8/65

74/09

13

50

8

9/88

83/97

12

46/15

2

2/47

86/44

11

42/31

4

4/94

91/38

10

38/46

1

1/23

92/61

9

34/62

3

3/70

96/31

8

30/77

1

1/23

97/54

6

23/08

1

1/23

98/77

5

19/23

1

1/23

100

جمع

-

81

100/00

-
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نتیجهگیری

از آنجا که وبسایت هر نشریه دروازه اشاعهدهنده اطالعات هر کشور و بیانگر میزان حضور
اطالعاتی آن کشور در شبکه جهانی است و وجود چنین وبسایتهایی میتواند امکان
ارتباط و تعامل الکترونیکی را برای کاربران فراهم آورد ،توجه به آن ضروری است .يافتههاي
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ستوده همخوانی دارد .بيش از سه چهارمِ نشریههاي دارای
ي پژوهشي مورد بررسي ،بهخوبي در اينترنت معرفي شدهاند؛ بهنحويكه اين نشریهها
رتبه علم 
نيمي از معيارهاي مورد تأكيد در اين پژوهش را مد نظر داشته و اطالعاتي را در مورد آنها
در وبسایتهای دانشگاهی و یا وبسایت اختصاصي خود فراهم آوردهاند .بدين ترتيب،
ي پژوهشي ايران در اينترنت را خوب ارزيابي كرد .با
ميتوان كيفيت معرفي نشریههاي علم 
توجه به تحقیقات گیلوری در 1385میتوان گفت تغییرات مثبتی در وبسایت نشریات اعمال
شده است .بااينحال ،نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت که شمار نشریههايي كه بيش از سه
چهارم استانداردها را رعايت كردهاند ،در مورد نشریات فارسی با توجه به نتایج ستوده ،تنها
30/47؛ و در مورد نشریات انگلیسی  32/1درصد را دربرمیگیرد .بنابراين ،متوليان اين نشریهها
بايد اطالعات ارائه شده را مورد بازبيني قرار دهند.
معياري که در بیشتر وبسایتها مورد توجه قرار گرفته بود ،ارائه محتواي نشریه در
اينترنت است .درحالحاضر ،وضعيت آرماني براي نماياني نشریه ،ارائه متن كامل مقالهها بهطور
آزاد و رايگان است .با آنكه شمار نشریههاي ايراني كه اين الگو را پذيرفتهاند رو به فزوني دارد،
در مورد گروه دیگر ،ارائه چكيده ميتواند تا حدودي اثربخش باشد .بايد توجه داشت ،در مورد
هر دو گروه ،توجه به ارائه چكيده بهزباني غير از متن اصلي ،مهم است چراکه بر رؤیتپذیری
داخلي و بينالمللي نشریهها تأثيري بسزا دارد.
رويه داوري نيز از معيارهايي است كه نسبت به ديگر معيارها كمتر مورد توجه بوده است.
اعالم رويه داوري ،بهويژه در مورد نشریههايي كه در نمايهنامهها و چكيدهنامههاي بينالمللي
نمايه نميشوند ،اهميتي دو چندان دارد .چه ،حضور در اين خدمات معتبر ،مبيّن برخورداري
نشریه از استانداردهاي نشر علمي ،بهويژه فرآيند داوري پيش از چاپ است .ازاينرو ،تا وقتي
نشریه در اين خدمات پوشش داده شود ،بايد با ارائه اطالعاتي درباره فرآيند داوري ،اعتماد
مخاطبان نسبت به سطح كيفي نشریه جلب شود.
نكته ديگر ،كه در رؤیتپذیری نشریهها اهميت ويژهاي دارد ،جايگاه نشریه در شبكه
اينترنت است .بهترين راهكار ،برخورداري از يك وبسايت اختصاصي است .اين امر
ميتواند كمك شاياني به بازيابي بهينه نشریه در اينترنت بنمايد .چنانچه صفحات وب نشریه
بر وبسايت سازمان مادر قرار دارد ،بايد پيوندي مستقيم و نمايان در صفحه خانگي به
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صفحات نشریه برقرار شود .حتياالمكان بهتر است صفحات نشریه در عمق وبسايت و در
اليههاي زيرين آن قرار داده نشود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهطورکلی نشریههای وزارت بهداشت از نظر دارا
بودن وبسایت و رعایت استانداردها ،نسبت به نشریههای وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری
از وضعیت بهتری برخوردار است و نشریه  Hepatitis Monthlyبا رعایت  23معیار از  26معیار
مورد بررسی صدرنشین جدول میباشد.
در پايان ،بايد خاطرنشان كرد كه هر چند ایجاد وبسایتهای آرمانی غیرممکن بهنظر
میرسد ،تالش در جهت بهبود آنها و جلب رضایت مخاطبان عملی و دستیافتنی است .اين
پژوهش تنها استانداردهاي كيفيت در سطح نشریه را بررسي نمود.ضروري است پژوهشهاي
ديگري در سطح مقالهها انجام شود و ميزان انطباق آنها با استانداردهاي بينالمللي مورد كندوكاو
قرار گيرد .عالوهبراين ،برخورداري از برخي معيارها بهخوديخود اثربخش نيست .بهطور مثا ل،
نوع و جزئيات اطالعاتي كه در مورد رويه داوري يا راهنماي نگارش ارائه ميشود ،تعيينكننده
ميزان اثربخشي اين مقولهها در رؤیتپذیری نشریه است .دیگر آنکه ،در اين پژوهش ،محتواي
اين مقولهها بهطور اجمالي بررسي شد و مطالعه كامل اين اطالعات به تحليل دقيق محتوا نياز
دارد و مستلزم پژوهشهاي ديگري است.
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شامرهگذاری بخشها و بخشهای فرعی

راهنامینویسندگان

صفحهبندیوشامرهگذاریپیوسته

دامنةموضوعی

سبكاستناد

طرحبندیوصفحهآرایی

هدفمجله

ساختارعلمی

وجود جلد برای هر دوره

عمرمجله

ساختارظاهری

عنوانمجله

نشانی دفرتهای رسدبیری ،اداری و توزیع

تصویرها و جدولها

محلانتشار

معرفی رسدبیر و كادر رسدبیری

منونهخوانیوتصحیح

وابستگی سازمانی رسدبیر و كادر رسدبیر
معرفی هیئتتحریریه،ووابستگی
سازمانی هر یك
معرفیكمیتهمشورتی،ووابستگی
سازمانی هر یك
اطالعات مربوط به اشرتاك

رسعنوان برای هر بخش
نوع ردهبندی و منبع آن

نام و نشانی نارش
شامرهاستانداردبیناملللینرشیه
(شابن)
عطف (محتوا و طرحبندی)

نوع توصیفگرها و منبع آن

فهرست مندرجات و ترجمه آن

وابستگی سازمانی نویسندگان و محل كار آنها

عنواناختصاریمجله

بهای هر شامره

عنوان و عنوان فرعی به زبان اصلی

شامره ،دوره و سال

اطالعات مربوط به تحویل پستی

زبانمقاله

دوره زمانی تحت پوشش هر دوره

شامرههای موجود برای مبادله

مآخذكتابشناختی

صفحهشامر هر دوره

اعالن موارد رد مسئولیت

چكیدهمقاله

زبان اصلی

مجوز باز تولید

كلیدواژهها(یاتوصیفگرها)

نخستین و آخرین صفحه

تركیب مجله و تعداد شامرهها در هر سال

عنوان كامل یا اختصاری مقاله

ذكر وجود منایه

تركیب مجله به لحاظ نوع مواد

عنوان گویای محتوا برای مقالهها

تغییرناممجله

رو ّیههای داوری

ترجمهعنوانمقالهبهانگلیسیوبهزبانچكیده

اعالن پایان هر دوره

شامرگانمجله

نام كامل نویسندگان ،تخصص ،و نشانی آنها

اعالن خالصه هر دوره

پوشش مجله در منایهنامهها و چكیدهنامهها

ترجمهچكیده

رضیبتأثیرمجله

پیوست

برخیمعیارهایكیفیت
مجلههایعلمی
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