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ڪلیدواژه ها 

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

ارزیابی وب سایت نرشیات انگلیسی زبان رده بندی شده توسط وزرات علوم، 

تحقیقات و فناوری؛  و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
نرجس ورع  | ندا زراعت کار  | پردیس پرتو 

چڪیده

هدف: وب سایت های 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 وب سنجی 
انجام شده است. داده های پژوهش به روش مشاهده مستقیم و با استفاده از 

سیاهه وارسی، متشکل از 26 معیار، گردآوری شد. برای تدوین سیاهه وارسی، 

ویژگی های کیفی نرشیه های علمی از استانداردهای ایزو   و معیارهای معرفی 

شده دیگر استخراج شده است. جامعه آماری، شامل81 وب سایت نرشیه 

)45 عنوان وزارت بهداشت و 36 عنوان وزارت علوم( است. تحلیل داده های 

پژوهش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفته است.

یافته ها: یافته  ها در 6 مقوله ارائه شده است. در مقوله ارتباطات، ارتباط 
از طریق پست الکرتونیکی با بیشرتین فراوانی )85 درصد( در شامر 
بسیار زیادی از نرشیه ها 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 اختصاصی اند و این امر 
منجر به سهولت دسرتسی به اطالعات و رؤیت پذیری بیشرت آنها شده 
است. در مقوله محتوای قابل دسرتس نیز بیشرت نرشیات، آرشیو، و 
فهرست مندرجات خود را از طریق اینرتنت در اختیار گذاشته اند. 82 
درصد نرشیات، امکان دسرتسی به منت کامل مجالت را فراهم کرده اند. 
در مقوله مشخصات نرش، کلیه مجالت مورد بررسی، عنوان، دوره، 
شامره، و سال شامره جاری نرشیه را در صفحه وب خود قرار داده اند. 
در مقوله مسئولیت نیز معرفی نام رسدبیر و مدیرمسئول در بیشرت 

نرشیه ها انجام شده است.
نتیجه گیری: استانداردهای کیفیت وب سایت های مورد بررسی به خوبی 
در اینرتنت به منایش در آمده اند؛ به نحوی که نیمی از این معیارها در بیشرت 

نرشیات مورد بررسی معرفی شده اند. با این حال، بررسی داده ها نشان داد 

که برخی معیارها- که در جلب اعتامد مخاطب نسبت به اعتبار نرشیه تأثیر 

ویژه ای دارند- به طور گسرتده ای نادیده گرفته شده اند.
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مقدمه
 دوران حاضر، عصر انفجار اطالعات نام گرفته است و اطالع رسانی از مهم ترین جنبه های آن 
به شمار می رود. اطالع رسانی روش های گوناگونی دارد. اینترنت یکی از فناوری هایی است که 
استفاده از آن، به عنوان یکی از مهم ترین رسانه ها می تواند 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 مزیت هایی که داشت، با استقبال بسیار روبه رو شد )حیاتی 

و حمیدی، 1385(.
تفاوت  بین محیط نشر الکترونیکـی و سنتی، تأثیر شگرفی بر جامعـه اطالعاتـی گذاشته و 
افق های 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 می کند و می توان 
آن را انقالب الکترونیکی نامید )زال زاده، 1383(. مزایای نشریات الکترونیکی عبارت اند از: 
پیوندهای درونی، پیوندهای بیرونی، حفظ فضا، ارتقای سرعت ارتباطات، چندرسانه ای بودن، 

دستیابی همزمان، و سهولت جست و جو )حیاتی وحمیدی، 1385(. 
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 

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

)نویسنده مسئول(.

narsisvara@gmail.com 

2. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری.

3. کارشناس کتابداری و اطالع رسانی

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری.

ارزیابی وب سایت نرشیات انگلیسی زبان رده بندی 
شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

و  وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

نرجس ورع1 | ندا زراعت کار2 | پردیس پرتو3

دریافت: 1389/12/1    پذیرش: 1390/3/11
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به نشریات چاپی در مورد نشریات الکترونیکی نیز مصداق دارد )حیاتی و حمیدی، 1385(. 
این ویژگی ها می تواند شامل اطالعات کتابشناختی نشریه و محتوای آن باشد. اما باید در نظر 
داشت که اصلی ترین تفاوت این دو مقوله قالب آنهاست. بنابراین، در طراحی هر تارنما، 
مسائل نرم افزاری و سخت افزاری 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 نجفی نیا، 1387(.
حال آنکه، هرچه سطح رؤیت پذیری نشریه اي باالتر باشد، احتمال آنکه در اختیار شمار 
بیشتري از مخاطبان بالقوه قرار گیرد، بر شمار مشترکان آن افزوده شود، و ضریب تأثیر آن ارتقا 

یابد، بیشتر خواهد بود )ستوده، 1388(. 
با توجه به اهمیت دستیابي به نشریه هاي الکترونیکی و افزایش نشریه های داخلی در سال های 
اخیر، انجام تحقیق در این زمینه ضروري به نظر مي رسد. حیاتی وحمیدی )1385(، معیارهای مهم 
انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و مهم ترین آنها را به ترتیب: مجوز 
دسترسی، محتوا، ارائه، کارآیی، بایگانی، نظرخواهی از کاربران کتابخانه، معیارهای مشترک نشریات 
چاپی و الکترونیکی، و نیازهای فنی برشمرده است. گیلوری )1385( نیز در پژوهشی ساختار 
93 نشریه الکترونیکي فارسي را از لحاظ رعایت استانداردهاي کیفیت نشریه ها بررسي کرده و 
معتقد است که نشریات الکترونیکی فارسی، از لحاظ رعایت استانداردها، وضعیت مناسبي ندارند. 
همچنین، ستوده )1388( در پژوهش خود بیان می کند که نشریه هاي الکترونیکي برخی معیارهایی 
را که در جلب اعتماد مخاطب نسبت به اعتبار نشریه تأثیری ویژه دارند، به طور گسترده ای نادیده 
گرفته اند. بیشتر پژوهش های انجام شده بر ویژگی های نشریات الکترونیکی تأکید داشته اند و کمتر 
به بررسی وب سایت های نشریه ها توجه شده است. از این رو، در مقاله حاضر ، با استفاده از سیاهه 
وارسي متشکل از ویژگي هاي کیفي نشریه ها، وضعیت صفحات وب نشریه هاي انگلیسی زبان 
دارای رتبه علمي     پژوهشي و ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )52 عنوان(؛ و وزارت 
بهداشت و آموزش پزشکی )50 عنوان( در سال 1389 را بر اساس فهرست های ارائه شده از 
سوی دو وزراتخانه مذکور در اینترنت ارزیابي می شود، تا از این رهگذر روشن شود استانداردهاي 
کیفیت به کارگرفته شده در نشریه ها تا چه حد در اینترنت، به طور برجسته، به نمایش درآمده اند. 
نتایج چنین تحقیقاتي، نقاط ضعف و قوت وب سایت نشریات را از لحاظ توجه به استانداردها 

روشن مي سازد و راه را براي بهبود وضعیت آنها هموار مي سازد.
 

روش پژوهش
 روش مورد استفاده در این تحقیق، ارزیابي با رویکرد وب سنجی است. داده هاي پژوهش به 

نرجـس ورع
ندا زراعت کار | پردیس پرتو
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روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه وارسي، متشکل از 26 معیار، گردآوري شد. بدین 
منظور، نخست نشریه هاي انگلیسی زبان دارای رتبه علمي  پژوهشي و ترویجی ایران، با استفاده 
از فهرست نشریات مصوب شناسایي شد و سپس،  با جست وجوهایي که از خرداد تا تیر 1389 
انجام شد، ویژگي هاي این نشریه ها بررسي گردید. بدین منظور، از وب سایت دانشگاه ها و یا 

صفحات وب اختصاصي نشریه ها استفاده شد. 
 براي تدوین سیاهه وارسی، ویژگي هاي کیفي نشریه هاي علمي از استانداردهاي ایزو 
در تحقیق دلگادو لوپزـ کوزار4 )1999(، و نیز معیارهاي معرفي شده در تحقیقات علي و 
همکارانش )1996(، دي و پیتر5)1994(، و سوزا6 و همکارانش )2003( شناسایي و استخراج 
شد. فهرستی که در پیوست آمده، برخی معیارهای کیفیت استاندارد برگرفته از این تحقیقات را 

نشان می دهد. همچنین، در حین بررسی نیز مواردی به سیاهه مربوط اضافه شد.
الزم به ذکر است، با آنکه پیروي از استانداردهاي اندازه، رنگ، و صفحه آرایي جهت سهولت 
استفاده و کاربر پسندی در انتخاب ویژگی های ارزیابی حایز اهمیت است، به نظر مي رسد اعالم 
این موارد در وب سایت نشریه ها نه ضرورتي دارد و نه مرسوم است و از این گذشته، در مقایسه 
با معیارهاي مورد تأکید در این پژوهش، در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. عالوه بر این، برخي 
ویژگي ها که اعالم یا عدم اعالم آنها در وب سایت، به وضعیت نشریه بستگي دارد، مانند ضریب 

تأثیر نشریه، هزینه ارسال، و یا داوري مقاله در این تحقیق مورد توجه قرار نگرفته است.
پیش از ارائه یافته هاي پژوهش، باید نکاتي را در مورد محدودیت هاي انجام پژوهش 

خاطرنشان کرد:
1. وجود حجم گسترده ای از اطالعات ارزیابی نشده در اینترنت و در نتیجه مشکل دسترسی 

به استانداردهایی جهت ارزیابی؛
2. مشکالت خاص ارتباط شبکه مانند کندی سرعت اینترنت، سنگیني صفحات طراحي 

شده، یا قرار داشتن این صفحات در الیه هاي زیرین وب سایت مربوط؛ و
3. درحال ساخت بودن و یا تصمیم به ارتقاي وب سایت که به عدم دسترسي موقت به 

صفحه منجر مي شود.
یادآوری می کنیم که گروه سوم از جامعه پژوهش حذف شدند و تعداد عناوین مورد 

بررسی به81 عنوان )45 عنوان وزارت بهداشت و 36 عنوان وزارت علوم( تقلیل یافت.

یافته های پژوهش
 بخشي که درپي مي آید، به ارائه یافته هاي پژوهش در قالب شش مقوله کلي مي پردازد. این 
یافته ها، فراواني نشریه هاي مورد بررسی را از لحاظ اعالم یا عدم اعالم معیارهاي کیفیت به 

ارزیابی وب سایت نشریات
انگلیسی زبان رده بندی شده ...

4. Delgado Lopez- Cozar

5. Day & Peter

6. Souza 
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 نمایش مي گذارد. الزم به توضیح است که از26 معیار ارائه شده،20 معیار در قالب 6 مقوله کلی؛ 
و6 معیار دیگر به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتند. این معیارها فقط برای نشریه ها مطرح 

نیستند و می توان از آنها جهت اعتبار نشریه استفاده کرد مانند اخبار و نقشه سایت.
 

 ارتباطات
 مقوله ارتباطات به مؤلفه هاي اعالم نشاني پستی، نشاني الکترونیکي، دورنگار، تلفن، و اطالعات 
مربوط به اشتراک اختصاص یافته که براي برقراري تماس با نشریه- به منظور کسب اطالعات 
بیشتر یا ارسال بازخورد- ضروري است. از یافته های به دست آمده چنین بر می آید که امکان ارتباط 
از طریق پست الکترونیکی با بیشترین فراوانی )85 درصد( در بسیار زیادی از نشریه ها فراهم شده 
است. مؤلفه های تلفن و نشانی پستی )80 درصد(، و دورنگار )72 درصد( در مراتب بعدی قرار 
دارند. اطالعات مربوط به اشتراک )35 درصد( کمترین فراوانی را در معیارهای مورد ارزیابی در 

این مقوله به  خود اختصاص داده است. 

راهنامی نویسندگان
در بخش راهنماي نویسندگان، سه معیار رویّه داوري، شیوه ارسال مقاله، و راهنماي نگارش 
مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با آنکه آگاهي از رویّه داوري- خواه برای سازمان یا فردی که 
خواهان آگاهی از سطح کیفیت محتوای نشریه برای اشتراک است و خواه براي نویسنده اي که 
مقاله اي را براي ارسال به نشریه در نظر دارد- بسیار مهم است. نشریات مورد بررسی، کمتر به 
ارائه اطالعاتي در این باره پرداخته  و تنها در4 درصد نشریات رعایت شده است. بدیهی است 
رویه داوری در این سایت ها نیز به لحاظ تفصیالت یکسان نیست و از شرحي مختصر تا شرحي 
مفصل متفاوت است. به طور مثال، رویه داوري در ساده ترین شکل تنها به ذکر این جمله اکتفا 
کرده است که نشریه در ویرایش، رد یا پذیرش مقاله آزاد است. در پاره اي موارد، شمار داوران 
ذکر شده است یا مقام تصمیم گیرنده در رد یا پذیرش مقاله معرفي شده است. در برخي موارد، 
روش داوري، روش ناشناس یا پنهان )یعني بدون فاش کردن نام داور یا نام نویسنده براي هر یك 

از دو طرف(  اعالم شده است.
 شیوه ارسـال مقاالت، با 44 درصـد، از فراوانـي بیشتري نسبت به مؤلفـه رویه داوري 
برخوردار بود. بررسـي وب سایت نشریه هایـي که این گزینـه را اعـالم کرده اند، نشان داد شیوه 
ارسال مقاله ها تمـامي روش هاي ارتباطي ممکن- از ارسال پستي گرفته تا ارسال از طریق سامانه 

ارسال پیوسته-  را در بر مي گیرد.
معیار دیگر در این بخش، راهنمای نگارش مقاله است. یافته های پژوهش نشان می دهد 

نرجـس ورع
ندا زراعت کار | پردیس پرتو



31
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

که این معیار، در مقایسه با دو معیار پیشین، بیشترین فراواني )78 درصد( را دارد. بررسي 
راهنماهاي نگارش نشان داد در اغلب موارد،  دستورهایي مفصل درباره ساختار مقاله ها- از 

اجزاي مختلف مقاله تا سبك نگارش ارجاعات- فراهم شده است.

 شیوه دسرتسی
 دارا بودن سایت اختصاصي و دسترسي از طریق سایت دانشگاه در بخش شیوه هاي دسترسي، 

مورد بررسي قرار گرفت. 
طبق اطالعات به دست 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 )33 درصد( دسترسی به صفحه وب اختصاصی نشریه از طریق پیوندی 
در وب سایت دانشگاه یا مؤسسه مربوط امکان پذیر بود؛ در حالی  که حتی در مواردی در 
صفحه خانگی این وب سایت ها هیچ گونه پیوند مستقیم و مشهودی به صفحات نشریه فراهم 
نشده و این صفحات در الیه هاي زیرین وب سایت قرار داده شده که این امر یافتن صفحات 

اختصاصي نشریه در این وب سایت ها را با دشواري همراه می کند.
 

 محتوای قابل دسرتس 
 فهرست مندرجات،  چکیده، متن کامل، و آرشیو اجزاي مختلف محتوا به شمار مي آیند که در این 
پژوهش مورد نظر قرار گرفته اند. آنگونه که از یافته های به دست آمده برمی آید، بیشتر نشریه ها )94 

درصد( آرشیو و فهرست مندرجات )67 درصد( خود را در اینترنت در اختیار گذاشته اند. 
بررسي دسترسي به متن کامل نشریه ها نشان داد که 82 درصد نشریات دسترسی به متن 
کامل را فراهم کرده اند و می توان گفت نشریاتی آزاد را تشکیل داده اند. همچنین،60 درصد 

نشریات حاوی چکیده بدون دسترسی به متن کامل بودند.

مشخصات نرش
در این مقوله، چند معیار شامل عنوان، شماره استاندارد بین المللي، دوره، شماره، سال، نوبت 

انتشار، و جلد نشریه بررسي گردید. 
چنانچه انتظار می رفت یافته های پژوهش نیز نشان می دهد کلیه نشریات مورد بررسی 

عنوان، دوره، شماره، و سال شماره جاری نشریه را در صفحه وب خود دارا بودند.
معیار بعدي در این مقوله، شماره استاندارد بین المللی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است و در بیش از نیمی از نشریات )55 درصد( رعایت شده است.

ارزیابی وب سایت نشریات
انگلیسی زبان رده بندی شده ...
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تصویر جلد نشریات با 66 درصد و بسامد انتشار )دو فصلنامه، فصلنامه، ماهنامه( با 33 
درصد از دیگر معیارهای مورد بررسی این بخش بودند.

مسئولیت
 در نشریه هاي علمي معموالً مدیرمسئول، سردبیر، و هیئت تحریریه مسئولیت امور نشریه را 
بر عهده دارند. معرفي افراد مسئول )شامل نام،  تخصص، و وابستگي سازماني( در نشر یك 
تولید علمي باعث حصول اطمینان نسبت به سطح علمي آن و افزایش باورپذیري محتواي 
آن خواهد شد. معرفي نام سردبیر و مدیرمسئول در مورد بیشتر نشریه ها )80 درصد( صورت 
گرفته است. نام اعضاي هیئت تحریریه نیز در 85درصد موارد ذکر شده است که نشان از اعتبار 

نشریات دارد.
معیارهایی که در قالب مقوله های باال گنجانیده نشده شامل جست وجو )70 درصد(، ذکر 
اهداف و دامنه )52 درصد(، وجود نقشه سایت )35 درصد(، و اخبار )34 درصد( را به خود 

اختصاص می دهد. 
معیار دیگری که اعتبار علمی نشریه را نشان می دهد نمایه شدن آن در سایت های مختلف 
ملی و بین المللی است که بنا به سیاست های نشریه ها در آنها ذکر می شود و در 45 درصد 

وب سایت های مورد بررسی قید شده است.

پاسخ  منفی پاسخ  مثبت
معیار  ارزیابی ردیف

درصد تعداد درصد تعداد

6 5 94 77 آرشیو 1

15 12 85 70 نشانی  الکرتونیکی 2

15 12 85 70 هیئت تحریریه 3

18 15 82 67 منت کامل 4

20 16 80 66 نشانی پستی 5

20 16 80 66 رسدبیر 6

20 16 80 66 مدیرمسئول 7

20 16 80 66 تلفن متاس 8

22 18 78 64 راهنامی نگارش 9

26 21 74 61 داشنت سایت اختصاصی 10

فراوانی نشریه ها از لحاظ اعالم 
یا عدم اعالم معیارهای كیفیت 
در جایگاه وبی مربوط

جدول 1

نرجـس ورع
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جدول2، توزیع فراواني معیارها را بر اساس فراواني نشریه ها به تصویر کشیده است. 
مقایسه اطالعات گرد آمده در دو ستون درصد معیارها و درصد تجمعي نشریه ها نشان مي دهد 
که نیمي از معیارها )50 درصد( در بیشتر نشریه ها )97/83 درصد( اعالم شده است که بیشتر 
از سه چهارم نشریه ها را در بر مي گیرد. بدین ترتیب، می توان گفت معیارهاي استاندارد کیفیت 
نشریه هاي دارای رتبه علمي ـ  پژوهشي ایران به خوبي در اینترنت معرفي شده است؛ به نحوي که 
نیمي از این معیارها در سه چهارم نشریه ها به نمایش درآمده است. نگاه دقیق تر به این آمار نشان 

پاسخ منفی پاسخ مثبت
معیار ارزیابی ردیف

درصد تعداد درصد تعداد

28 23 72 59 دورنگار 11

30 25 70 57 جست  وجو 12

33 27 67 55 جلد 13

33 27 67 55 فهرست مندرجات 14

40 33 60 49 چکیده 15

45 37 55 45 شامره استاندارد 16

49 40 51 42 اهداف و دامنه 17

55 45 45 37 منایه شدن 18

56 46 44 36 شیوه ارسال مقاله 19

65 53 35 29 نقشه سایت 20

66 54 34 28 اطالعات مربوط به اشرتاک 21

66 54 34 28 اخبار 22

67 55 33 27 دسرتسی از طریق سایت دانشگاه 23

67 55 33 27 دوره انتشار 24

76 62 24 20 آر.اس.اس. 25

96 79 4 3 روّیه داوری 26

40 862 60 1270 تعداد کل  

فراوانی نشریه ها از لحاظ اعالم یا 
عدم اعالم معیارهای كیفیت در 

جایگاه وبی مربوط

 ادامه جدول 1

ارزیابی وب سایت نشریات
انگلیسی زبان رده بندی شده ...



34
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

می دهد 16 معیار از کل معیارها)54/61 درصد( تقریباً در نیمي از نشریه ها )33/54 درصد(؛ و 
19 معیار از کل معیارها )73/08 درصد(، تقریباً در یك چهارمِ نشریه ها )22/22 درصد( مشاهده 

شده است.

نشـریه هامعیــارها

درصــد تجمعیدرصــد فراوانی درصــد فراوانی

2388/4611/231/23

2284/6133/704/93

2180/7733/708/63

2076/9244/9413/57

1973/0878/6522/22

1869/2389/8832/1

1765/3889/8841/98

1661/541012/3554/33

1557/69911/1165/44

1453/8578/6574/09

135089/8883/97

1246/1522/4786/44

1142/3144/9491/38

1038/4611/2392/61

934/6233/7096/31

830/7711/2397/54

623/0811/2398/77

519/2311/23100

- 81100/00-جمع
توزیع فراوانی معیارها 
بر اساس فراوانی نشریه ها

جدول 2
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نتیجه  گیری 
 از آنجا که وب سایت هر نشریه دروازه  اشاعه دهنده اطالعات هر کشور و بیانگر میزان حضور 
اطالعاتی آن کشور در شبکه جهانی است و وجود چنین وب سایت هایی می تواند امکان 
ارتباط و تعامل الکترونیکی را برای کاربران فراهم آورد، توجه به آن ضروری است. یافته هاي 
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ستوده همخوانی دارد. بیش از سه چهارمِ نشریه هاي دارای 
رتبه علمي  پژوهشي مورد بررسي، به خوبي در اینترنت معرفي شده اند؛  به نحوي که این نشریه ها 
نیمي از معیارهاي مورد تأکید در این پژوهش را مد نظر داشته و اطالعاتي را در مورد آنها 
در وب سایت های دانشگاهی و یا وب سایت اختصاصي خود فراهم آورده اند. بدین ترتیب، 
مي توان کیفیت معرفي نشریه هاي علمي  پژوهشي ایران در اینترنت را خوب ارزیابي کرد. با 
توجه به تحقیقات گیلوری در 1385 می توان گفت تغییرات مثبتی در وب سایت نشریات اعمال 
شده است. با این حال، نباید این مسئله را از نظر دور داشت که شمار نشریه هایي که بیش از سه 
چهارم استانداردها را رعایت کرده اند، در مورد نشریات فارسی با توجه به نتایج ستوده، تنها 
30/47؛ و در مورد نشریات انگلیسی 32/1 درصد را در بر می گیرد. بنابراین، متولیان این نشریه ها 

باید اطالعات ارائه شده را مورد بازبیني قرار دهند. 
معیاري که در بیشتر وب سایت  ها مورد توجه قرار گرفته بود، ارائه محتواي نشریه در 
اینترنت است. در حال حاضر،  وضعیت آرماني براي نمایاني نشریه، ارائه متن کامل مقاله ها به طور 
آزاد و رایگان است. با آنکه شمار نشریه هاي ایراني که این الگو را پذیرفته اند رو به فزوني دارد، 
در مورد گروه دیگر، ارائه چکیده مي تواند تا حدودي اثربخش باشد. باید توجه داشت، در مورد 
هر دو گروه، توجه به ارائه چکیده به زباني غیر از متن اصلي، مهم است چرا که بر رؤیت پذیری 

داخلي و بین المللي نشریه ها تأثیري بسزا دارد. 
رویه داوري نیز از معیارهایي است که نسبت به دیگر معیارها کمتر مورد توجه بوده است. 
اعالم رویه داوري، به ویژه در مورد نشریه هایي که در نمایه نامه ها و چکیده نامه هاي بین المللي 
نمایه نمي شوند، اهمیتي دو چندان دارد. چه، حضور در این خدمات معتبر، مبیّن برخورداري 
نشریه از استانداردهاي نشر علمي، به ویژه فرآیند داوري پیش از چاپ است. از این رو، تا وقتي 
نشریه در این خدمات پوشش داده شود، باید با ارائه اطالعاتي درباره فرآیند داوري، اعتماد 

مخاطبان نسبت به سطح کیفي نشریه جلب شود. 
نکته دیگر، که در رؤیت پذیری نشریه ها اهمیت ویژه اي دارد، جایگاه نشریه در شبکه 
اینترنت است. بهترین راهکار، برخورداري از یك وب سایت اختصاصي است. این امر 
مي تواند کمك شایاني به بازیابي بهینه نشریه در اینترنت بنماید. چنانچه صفحات وب نشریه 
بر وب سایت سازمان مادر قرار دارد،  باید پیوندي مستقیم و نمایان در صفحه خانگي به 

ارزیابی وب سایت نشریات
انگلیسی زبان رده بندی شده ...
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صفحات نشریه برقرار شود. حتي االمکان بهتر است صفحات نشریه در عمق وب سایت و در 
الیه هاي زیرین آن قرار داده نشود.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی نشریه های وزارت بهداشت از نظر دارا 
بودن وب سایت و رعایت استانداردها، نسبت به نشریه های وزرات علوم، تحقیقات و فناوری 
از وضعیت بهتری برخوردار است و نشریه Hepatitis Monthly با رعایت 23 معیار از 26 معیار 

مورد بررسی صدر نشین جدول می باشد.
در پایان، باید خاطرنشان کرد که هر چند ایجاد وب سایت های آرمانی غیر ممکن به نظر 
می رسد، تالش در جهت بهبود آنها و جلب رضایت مخاطبان عملی و دست یافتنی است. این 
پژوهش تنها استانداردهاي کیفیت در سطح نشریه را بررسي نمود.  ضروري است پژوهش هاي 
دیگري در سطح مقاله ها انجام شود و میزان انطباق آنها با استانداردهاي بین المللي مورد کندوکاو 
قرار گیرد. عالوه بر این ، برخورداري از برخي معیارها به خودي خود اثربخش نیست. به طور مثال ،  
نوع و جزئیات اطالعاتي که در مورد رویه داوري یا راهنماي نگارش ارائه مي شود، تعیین کننده 
میزان اثربخشي این مقوله ها در رؤیت پذیری نشریه است. دیگر آنکه، در این پژوهش، محتواي 
این مقوله ها به طور اجمالي بررسي شد و مطالعه کامل این اطالعات به تحلیل دقیق محتوا نیاز 

دارد و مستلزم پژوهش هاي دیگري است.
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نظم و فاصله انتشارهزینه و شیوه ارسال مقاله هاترجمه كلیدواژه ها
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نام و نشانی نارشمنونه  خوانی و تصحیحمعرفی رسدبیر و كادر رسدبیری

رسعنوان برای هر بخشوابستگی سازمانی رسدبیر و كادر رسدبیر
 شامره استاندارد بین املللی نرشیه

)شابن(
معرفی هیئت تحریریه، و وابستگی

 سازمانی هر یك
عطف )محتوا و طرح بندی( نوع رده  بندی و منبع آن

 معرفی كمیته مشورتی، و وابستگی

سازمانی هر یك
فهرست مندرجات و ترجمه آننوع توصیفگرها و منبع آن

 عنوان اختصاری مجلهوابستگی سازمانی نویسندگان و محل كار آنهااطالعات مربوط به اشرتاك

شامره، دوره و سالعنوان و عنوان فرعی به زبان اصلی بهای هر شامره

 دوره زمانی تحت پوشش هر دورهزبان مقالهاطالعات مربوط به تحویل پستی

صفحه شامر هر دورهمآخذ كتابشناختیشامره  های موجود برای مبادله

 زبان اصلیچكیده مقالهاعالن موارد رد مسئولیت

نخستین و آخرین صفحهكلیدواژه ها )یا توصیفگرها(مجوز باز تولید

 ذكر وجود منایهعنوان كامل یا اختصاری مقالهتركیب مجله و تعداد شامره ها در هر سال

تغییر نام مجله عنوان گویای محتوا برای مقاله ها تركیب مجله به لحاظ نوع مواد

اعالن پایان هر دورهترجمه عنوان مقاله به انگلیسی و به زبان چكیدهروّیه های داوری

اعالن خالصه هر دورهنام كامل نویسندگان، تخصص، و نشانی آنهاشامرگان مجله

رضیب تأثیر مجله ترجمه چكیدهپوشش مجله در منایه  نامه ها و چكیده نامه ها

برخی معیارهای كیفیت
 مجله های علمی

پیوست

ارزیابی وب سایت نشریات
انگلیسی زبان رده بندی شده ...


