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چکیده

در ايران  48نش�ريه داراي درجه علمي-پژوهش�ي در حوزه کش�اورزي و علوم وابسته مش�غول فعالیت هستند که وظیفه برقراري
ارتب�اط علمي می�ان محققان و دانش�جويان اين حوزه را برعهده دارند .پژوهش حاضر به منظور بررس�ي س�طح دس�ترسپذيري
الکترونیکي اين نشريات از طريق اينترنت انجام شده است .نتايج نشان ميدهد تاکنون  1921شماره از اين  48نشريه منتشر شده
اس�ت که  31درصد آنها تا پايان س�ال  1385به صورت الکترونیکي درآمده و از طريق اينترنت قابل دس�ترس هستند .در اين میان
ح�دود  230ش�ماره از آنها ( 11/9درصد) به صورت متن کامل و  366ش�ماره ( 19درصد) به صورت چکی�ده در اختیار کاربران قرار
گرفته است .همچنین در حالي که ناشران  30مجله از طريق سايتهاي وب مستقل يا وابسته به سازمان مادر ،دستیابي مستقیمي
به ش�مارههاي مختلف نش�ريات خود فراهم آوردهاند 11 ،نشريه ديگر از طريق سايتهاي واسط به کاربران عرضه شدهاند 7 .مجله
نیز هیچ تالش�ي براي الکترونیکي س�اختن محتواي خود انجام ندادهاند .نتايج اين بررسي همچنین نشان ميدهد نشريات با قدمت
کمتر گرايش بیش�تري به س�وي الکترونیکي ساختن محتوا و در دسترس قرار دادن آن از طريق اينترنت داشتهاند .تقريب ًا هیچیك
از مجالت اين حوزه ،ش�مارههاي قبل از س�ال  1377خود را به صورت الکترونیکي منتشر نکردهاند .بر اساس يافتههاي اين تحقیق
تعداد ش�مارههايي که به صورت متن کامل ارائه ش�دهاند ،روندي رو به رش�د داشته است .بررسي س�ايتهاي وب اين نشريات نیز
نش�ان ميدهد حدود  60درصد آنها روزآمد بوده 89 ،درصد آنها آرش�یوي از شمارههاي گذشته خود را فراهم کردهاند و  57درصد
آنها امکان جستجو براي مخاطبان خود را تدارک ديدهاند.
کلمات کلیدي :مجالت الکترونیکي؛ دسترسپذيري؛ کشارورزي؛ اينترنت؛ مجالت علمي-پژوهشي؛ سايت وب مجالت؛ ايران
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Electronic access to Iranian scholarly Journals of agriculture area
By: A.R. Bahmanabadi, Faculty Member of Agricultural Scientific Information and Documentation Center
About 48 scholarly journals are published in Iran in the area of agriculture and related fields which are responsible
for the scientific communication among Iranian researchers and scientists of the area. The present research aimed to
examine the accessibility degree of these journals on the web. The results show that these 48 journals have published
1921 issues by the end of March 2007. about 31% of these issues have been converted into electronic form (19% in full
text form and 11.9% as abstract) and are available through the internet. While 30 publishers have provided direct access
to their journals (through their independent or affiliated websites), 11 publishers have made available indirect access
to their journals through some mediator websites. The results also indicate that the journals that came into existence in
recent years tend to make their content available in electronic form. Almost none of the preceding issues of 1997 have
been converted into electronic form. According to the findings of this survey, the number of issues providing full text
papers has gradually increased. On the other hand, a review of the journals’ websites also shows that about 60% of
them are up to date, 89% of them have an archive of their previous issues, and 57% of the journals provide their users
with search/ browse facilities.
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مقدمه

در وادی ارتباط��ات 1علمی میان دانش��مندان و متخصصان ،مجالت و
نش��ريات علمی همچن��ان جايگاه ويژهای دارند Tenopir .اش��اره میکند
که علیرغم نقاط ضعفی که نش��ريات علمی دارند مطالعات متعدد سالهای
مختلف اس��تفاده ،کارآمدی ،و ارزش آنها را به اثبات رس��انده است .وی در
جريان مطالعاتی که در خالل س��الهای  1993ت��ا  1998انجام داده به اين
نتیجه رس��یده اس��ت که هر دانشمند به طور متوسط س��الیانه  120مقاله
تخصص��ی مطالع��هی میکند که ح��دود  3اين تعداد با اهداف پژوهش��ی
مطالعه شده و مطالعه نیمی از آنها ضروری4بوده است  .)8( Tenopirطی
م��دتهای مدي��د مجالت به صورت چاپ��ی (کاغذی) منتش��ر و در اختیار
اس��تفاده کنندگان قرار گرفتهاند .با وجود اين شكل گرفتن دنیای ديجیتال
و فراه��م آم��دن امكان ارتباطات جهانی س��هلتر ،عرضه مج��الت در انواع
قالبه��ای الكترونیك��ی را طی يك دهه اخیر بیش از پیش فراهم س��اخته
است .عالوه بر آن فراگیرتر شدن اينترنت و شبكه جهانی وب به سهولت هر
چه بیشتر دسترسی به گونه الكترونیكی مجالت و ساير انواع تولیدات علمی
کمك شاياني کرده است.

مسأله

از حضور و فراگیر شدن اينترنت در کشورمان زمان نسبتاً قابل توجهي
ميگذرد .بس��یاري از گروهها ،ش��رکتهاي دولتي يا خصوصي ،سازمانها و
 ...توانس��تهاند با بهرهگیري از امكاناتي که اينترنت در اختیار آنان ميگذارد
ب��ه عرضه محصوالت خود پرداخته و با مش��تريان خود ارتباطي مؤثر برقرار
نمايند .در عرصه مجالت و نش��ريات علمي نیز اين س��ئوال مطرح است که
تولیدکنندگان اين نش��ريات تا چه حد توانستهاند از اين طريق با مشتريان
خ��ود ارتباط برقرار کرده يا تس��هیالتي را براي آنان فراه��م آورند؟ آيا اين
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ناشران توانستهاند با راهاندازي س��ايتهاي کارآمد سطح دسترسي کاربران
به مطالب نش��ريه را بهبود ببخش��ند؟ آيا توانستهاند در اين محیط الگوهاي
مالي و هزينهاي جديدي را براي نش��ريه خود فراهم نمايند؟ آيا توانستهاند
بر مش��كالت ناشي از انتشار و توزيع به روز نشريه فائق آيند؟ آيا توانستهاند
مخاطب بیشتري در سطح ملي و بینالمللي جذب نمايند؟ بررسي حاضر در
اين میان به ويژه به میزان دسترسپذيري مقاالت نشريات حوزه کشاورزي
توجه کرده و تالش کرده اس��ت تا مشخص نمايد ناشران اين مجالت تا چه
حد گونه الكترونیكي نش��ريه خود را در س��طوح مختلف در اختیار کاربران
قرار دادهاند .در حالي که مرور مقدماتي سايتهاي نشريات و سايتهايي که
به طور کلي امكان دسترسي به مقاالت را از طريق اينترنت فراهم ميسازند
نش��ان ميدهد شرايط بس��یار متفاوتي از اين لحاظ بر نشريات حاکم است
ش��واهد چنداني وج��ود ندارد که جزئیات اين موضوع را به گونهاي روش��ن
مس��تند کرده باش��د .لذا با توجه به اينكه کسب اطالع از شرايط و وضعیت
دسترسپذيري مقاالت کش��اورزي در سطح اينترنت ميتواند از يك سو بر
ارائه خدمات اطالعرس��اني مبتني بر اين نشريات مؤثر باشد و از سوي ديگر
راه را ب��راي انج��ام پژوهشهاي مرتبط هموار کند ،انج��ام مطالعهی حاضر
ضروري ديده شد.

هدف

اين پژوهش وضعیت موجود نشريات علمی-پژوهشی حوزه کشاورزی در
اينترنت از حیث میزان دس��ترسپذيری مقاالت آنها و نیز س��اير خدماتی که
برای خوانندگان خود فراهم میکنند را نشان میدهد .به عبارت ديگر در طی
اين تحقیق مش��خص خواهد ش��د ،مجالت علمی پژوهشی حوزه کشاورزی
ت��ا چه حد در اينترنت حضور داش��ته و از امكانات اين رس��انه جهانی برای
برقراری ارتباط با مخاطبان بالفعل و بالقوه خود استفاده کردهاند.
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دسترسی الکترونیکی به ...

سئواالت پژوهش

 چه تعداد از مجالت حوزه علوم کشاورزی کشور گونه الكترونیكی خودرا برای مخاطبان تعريف شده خود فراهم آوردهاند؟
 چ��ه میزان از ش��ماره های هر مجله از طريق اينترنت قابل دس��ترساست؟
 س��ايت های مجالت علوم کشاورزی کشور دارای چه ويژگی های کلیهستند و چه نوع خدماتی را ارائه میدهند؟
 آيا مالزمتی بین زمان انتش��ار گونه چاپی نش��ريات و در دسترس قرارگرفتن نسخه الكترونیكی آنها وجود دارد؟
 آيا الكترونیكی شدن نشريات ارتباطی با میزان قدمت آنها دارد؟ آيا الكترونیكی شدن نشريات ارتباطی با نوع ناشران آنها دارد؟ آيا می توان گرايشی مشخص در سیر الكترونیكی شدن نشريات حوزهکشاورزی کشور يافت؟

روش

ابتدا فهرس��تی از نش��ريات علمی پژوهش��ی م��ورد تأيی��د وزارت علوم،
تحقیقات ،و فناوری تهیه ش��د .اين فهرس��ت مربوط به سال  1385و آخرين
فهرس��تی است که از س��وی اين وزارتخانه برای معرفی نشريات دارای درجه
علمی -پژوهش��ی و علمی -ترويجی ارائه ش��ده اس��ت .آدرس اينترنتی اين
نشريات در درجه اول از نسخه چاپی آنها و سپس از طريق جستجوی عمومی
در اينترنت و نهايتاً از س��ايت های بانك اطالعات نش��ريات کش��ور 2و پايگاه
اطالع��ات علمی جهاد دانش��گاهی 3تهیه گرديد با رجوع به نش��انی اينترنتی
مجالت ،عالوه بر ثبت مشخصات کلی سايت ،وضعیت شمارههای در دسترس
نیز در جدولی جداگانه بر حس��ب س��ال و بر حسب سطح دسترسی (چكیده
يا متن کامل) وارد گرديد .به جز آن وضعیت ش��مارههای الكترونیكی موجود
اين نش��ريات نیز در سايتهای بانك اطالعات کشور و پايگاه اطالعات علمی
جهاد دانش��گاهی ردگیری ش��د .برای ثبت مش��خصاتی که از طريق اينترنت
قابل دستیابی نبود يا صحت و روزآمدی آنها مورد ترديد بوده است مستقیماً
با دفتر نش��ريه تماس گرفته ش��ده و اطالعات مورد نیاز اخذ گرديده اس��ت.
در نهايت س��ه جدول عمومی ش��امل مشخصات نش��ريات ،تعداد شمارههای
الكترونیكی در دس��ترس ،و وضعیت س��ايتهای نش��ريات ب��رای اهداف اين
بررس��ی آماده و تكمیل گرديد .اطالعات موجود با استفاده از نرمافزار Excel
پردازش و تحلیل شده است.

محدوديتها و مشکالت

با وجود آنكه نگارنده تالش کرده اس��ت تا برای اهداف اين مقاله تصوير
نس��بتا کاملی از وضعیت انتش��ار مجالت علمی پژوهش��ی حوزه کش��اورزی
کش��ور بدست دهد با اين حال در دسترس نبودن برخی از مديران داخلی يا
س��ردبیران مجالت و در مواردی کم اطالع يا بی اط��الع بودن برخی از آنان
نس��بت به وضعیت گذش��ته نش��ريه خود ،و نیز در مواردی نداشتن آرشیوی
جامع از شمارههای گذشته نشريات از جمله مواردی است که میتواند نتايج
اين بررسی را تا حدی تحت الشعاع قرار دهد.

پیشینه

مروری در منابع فارس��ی نشان میدهد به طور کلی تعداد پژوهشهايی
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که در خصوص جنبههای مختلف نشريات فارسی به عنوان يكی از حلقههای
مهم ارتباطات علمی میان متخصصان صورت گرفته است زياد نیست .با وجود
اين مهراد و کلینی ( )2گزارش��ی از پیاده س��ازی پايگاه نشريات الكترونیكی
متن کامل فارس��ی در کتابخان��ه منطقهای علوم و تكنولوژی ش��یراز را ارائه
میکنند که با هدف دس��تیابی به مقاالت نش��ريات چاپ شده در ايران و رفع
مش��كالت دس��تیابی به شمارههای گذشته اين نش��ريات و نیز برطرف شدن
مس��ئله تهیه و خريد و صحافی نش��ريات طراحی شده است .اصنافي ( )1نیز
ضمن مرور پژوهشهاي مربوط به گس��ترش اس��تفاده از مجالت الكترونیكي
رايگان و غیررايگان توس��ط جوامع دانشگاهي به اين نتیجه ميرسد که وجود
اين گونه مجالت براي کتابخانهها حیاتي است و آنان بايد عالوه بر فراهمآوري
اين نوع مجالت نسبت به دسترسپذير ساختن آنها از طريق ابزارهاي فناورانه
اقدام کنند.
از س��وي ديگر  )5( Martelliniنسخهی الكترونیكی و چاپی مجالت
حوزهی فیزيك را مقايس��ه کرده و مهمترين ويژگیهای نس��خه الكترونیكی
را نس��بت به نس��خهی چاپی مورد تحلیل قرار داده است .اين مطالعه به ويژه
محتوا و قالبهای اس��تاندارد مجالت الكترونیكی ،تعداد ش��مارههای قديمی
مجالت ،ابزارهای جستجو و س��اير خدمات افزودهای که مجالت الكترونیكی
عرضه میکنند را مورد بررس��ی قرار میدهد )4( Hitchcock .و همكاران
وی نی��ز به بررس��ی مج��الت الكترونیكی ح��وزه علوم ،فناوری ،و پزش��كی
پرداختهان��د .تع��داد اين مجالت تا پايان س��ال  95ح��دود  100عنوان بوده
اس��ت .اين بررسی اوالً به معمای عدم بهرهوری کامل از ظرفیتهای مجالت
الكترونیكی اشاره میکند .سپس با مخاطب قراردادن ناشران ،تولیدکنندگان
محتوا ،ويراستاران ،مولفان و متخصصان آرشیو دادههای انتشاراتی ارائه شده
را تحلیل میکند تا ماهیت و ش��كل اين مجالت و نیز تاريخچه مختصری از
آنها را نش��ان دهد ،نیز گرايشهای آنان را مش��خص کرده و ويژگیهايی که
ممكن اس��ت شكل و فرايندهای انتشاراتی مجالت الكترونیكی آينده را شكل
دهد نشان میدهد Kim .و  )3( Harterنیز در مقاله خود نتايج مطالعهای
در باره مشكالت دسترسی و مسائل مربوط به نشريههای الكترونیكی پژوهشی
موجود در اينترنت را تشريح میکنند .گزارش آنان حاوی دادههايی در مورد
دقت اطالعات ،دس��ترسپذيری مقاالت ،وضعیت آرشیو مجالت الكترونیكی،
روشهای مورد اس��تفاده برای بازيابی شمارههای جاری و گذشتهی مجالت،
و فرمت مورد اس��تفاده در اين نشريات است )6( Odlyzllo .موضوع انتشار
مجالت الكترونیكی و چاپی را از منظر اقتصادی مورد بحث قرار داده اس��ت.
وی با اش��اره به اين نكته که انتش��ار مجالت الكترونیكی رو به ازدياد اس��ت
اين س��ئوال را مطرح میکند که آيا مجالت الكترونیكی با صرف هزينه کمتر
در انتش��ار مطالب ،هم��ان خدمات مجالت چاپی را ارائ��ه خواهند کرد؟ وی
فرايند اين انتقال را پیچی��ده ارزيابی کرده و به جز گونههای الكترونیكی که
مع��ادل چاپی دارند موضوع مجالت رايگان موج��ود در اينترنت را نیز از اين
منظر مورد بحث و بررس��ی قرار میده��د Tenopir .و همكاران وی ( )8با
تش��خیص سه مرحلهی متمايز در دستیابی الكترونیكی به مجالت و مقاالت،
الگوهای اس��تفاده از مجالت را طی اين سه دوره مورد بحث قرار دادهاند .اين
سه دوره شامل مرحله مقدماتی ،مرحله تكاملی که در آن بخش قابل توجهی
از مجالت به ش��كل الكترونیكی در دس��ترس قرار گرفته و برخی مقاالت به
شكل پیش چاپ در اختیار خوانندگان قرار گرفته و مرحلهی پیشرفته شامل
افزوده شدن قابلیتهای جس��تجو میباشد .در اين بررسی استفاده ،فايده ،و
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ارزش مقاالت مطالعه شده فرمت مقاالت مورد استفاده ،نحوه کسب اطالع از
مقاالت و محل بدست آوردن مقاالت ،و قدمت مقاالت مورد مطالعه از جمله
اهداف بوده است.

نتايج

الف) مشخصات کلی نشريات مورد بررسی

بر اس��اس آخرين س��یاههای که از س��وی کمیس��یون بررسی نشريات
ادواری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه ش��ده است در سال  ،1385در
4
حوزه کش��اورزی و علوم وابسته  48نش��ريه دارای درجه علمی -پژوهشی
بودهاند .مطابق اين س��یاهه  4نشريه به زبان انگلیسی و  44نشريه ديگر به
زبان فارسی منتشر میشوند .با اين حال در بررسی يكايك نشريات مشخص
شد که تعداد نشريات انگلیسی زبان ،شامل  6نشريه میباشد (جدول .)1

همان طور که نمودار شماره  2نشان میدهد بخش قابل توجهی از اين
نشريات از سوی سازمانهای دولتی منتشر میشود .مطابق اطالعات موجود
 36نش��ريه ( 75درصد) توس��ط سازمانهای دولتی (دانش��گاهها و مراکز و
نهادهای تحقیقاتی و آموزش��ی) 9 ،نش��ريه ( 19درصد) توسط انجمنها و
مجامع علمی (که در قالب س��ازمانهای مردم 5نهاد به فعالیت میپردازند)،
و تنها  1نش��ريه توس��ط بخش خصوصی (دانش��گاه آزاد) منتش��ر میشود.
در واقع اين ناش��ر بخش خصوصی بیش از آنكه يك ناش��ر حرفهای بخش
خصوصی باش��د يك دانشگاه محسوب میشود که حس��ب ظاهر وابستگی
دولتی ندارد.

جدول شماره  :1تعداد مجالت حوزه کشاورزی ايران بر حسب زبان

درصد

تعداد

زبان مجله

% 87/5

42

فارسی

% 12/5

6

انگلیسی

100

48

مجموع

بر اس��اس داده های بدس��ت آمده  28نش��ريه به صورت فصلنامه16 ،
نشريه به صورت دو فصلنامه (شش ماه يكبار) 2 ،نشريه به شكل دوماهنامه
منتش��ر میشوند (نمودار شماره  .)1بديهی اس��ت دوره انتشار نشريات در
زمانهای مختلف انتش��ار دستخوش تغییرات و دگرگونیهايی بوده است به
گونهای که برخی از فصلنامهها پیش��تر به ص��ورت دو فصلنامه ،برخی دو
فصلنامهها پیش��تر ب��ه صورت فصلنامه ،و برخ��ی دو ماهنامهها به صورت
فصلنامه منتش��ر میشده است .دادههای ذکر شده در اينجا گويای آخرين
شرايط و سیاستی است که اين نشريات برای خود در نظرگرفتهاند.

نمودار شماره  :1پراکندگی مجالت بر حسب دوره انتشار
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نمودار شماره  :2پراکندگی ناشران مجالت بر حسب نوع آنها

بر اساس دادههای نمودار شماره  3بالغ بر نیمی از مجالت علمی – پژوهشی
حوزه کشاورزی کشور در تهران منتشر میشود ( 25نشريه) .از اين نظرپس
از تهران کرج با انتش��ار  9نش��ريه در رتبهی دوم و ش��یراز با  4نش��ريه در
رتبه س��وم قرار دارد .اگر به صورت اس��تانی به اين آمار نگاه شود ،میتوان
گفت حدود  2نش��ريات ،تنها در اس��تان تهران و يك س��وم باقیمانده در 7
استان ديگر 3کشور منتشر میشود .اين مطلب به وضوح نشان ميدهد توازن
بخصوصي از اين لحاظ بر نشر مجالت علمي کشور حاکم نیست.

نمودار شماره  :3توزيع فراوانی نشريات بر حسب محل انتشار

در

زراعت و باغباني

دسترسی الکترونیکی به ...

نش��ريات اين حوزه همچنین از لحاظ سال شروع انتشار نیز مورد بررسی و
دسته بندی قرار گرفتهاند .بر اساس نمودار شماره  4بیشترين تعداد مجالت
در دهه  70آغاز به کار کردهاند .هرچند بايد توجه داش��ت در اين بررس��ی
اطالعات تنها نیمی از دهه هشتاد عم ً
ال می توانسته در اختیار قرار بگیرد .به
عبارت ديگر اين احتمال وجود دارد که تا پايان سال  1389تعداد بیشتری
مجله در مقايسه با دهه  70تاسیس گردد .به هرحال نگاهی گذرا به نمودار
مزبور نش��ان میدهد ،تعداد مجالت علمی پژوهش��ی به ويژه طی سه دهه
اخیر روندی کام ً
ال رو به رش��د داشته اس��ت .اينكه آيا اين تعداد متناسب با
رشد تعداد محققان و پژوهشگران و نیز دانشجويان و ساير کاربران مرتبط با
اين حوزه هست يا خیر موضوعي خارج از حیطه اين بررسي بوده است.

در اينجا بايد يادآور شد دستیابی به نسخه الكترونیكی اين نشريات از طريق
اينترنت عمال به دو صورت ممكن است :دستیابی به سايت وب اين نشريات،
که آن را دستیابی مستقیم مینامیم؛ و دستیابی از طريق سايتهای واسطه
که آن را میتوان دستیابی غیر مستقیم نام نهاد.
س��ايتهای وب نش��ريات يا دس��تیابی مس��تقیم خود به دو ش��كل ممكن
6
عمال ظهور يافته اس��ت :نش��رياتی که در فضای اينترنت دارای نام ،دامنه
مس��تقلی هس��تند مانند س��ايت مجل��ه پژوهش و س��ازندگی ب��ه آدرس
 www.pajouheshmag.irو مجالتی که در س��ايت س��ازمان مادر خود
صفحه يا صفحاتی را به خود اختصاص دادهاند مانند مجله علوم خاك و آب
به آدرس .www.swri.ir
همچنین منظور از س��ايتهای واس��طه سايتهايی هس��تند که اطالعات،
محتوای نش��ريات مختلف علمی يا عمومی را گ��ردآوری کرده و در اختیار
کاربران قرار میدهند .الزمه رجوع و دستیابی به نشريات از طريق سايتهای
واسط ،شناخت اين سايتها از سوی کاربران است .در اين بررسی دو سايت
عمده ،يعنی س��ايت اطالعات نشريات کشور و سايت پايگاه اطالعات علمی،
که به نظر میرس��د از قدمت و معروفیت بیش��تری برخوردار هستند مورد
بررسی قرار گرفتهاند .جدول شماره  3وضعیت دستيابی به نشريات حوزه،
کشاورزی کشور را برحسب نوع سايتها نشان میدهد .بر اين اساس بخش
عم��دهای از مجالت (حدود  85درصد) به گونهای از طريق اينترنت قابلیت
دسترس��ی داشته و امكان دسترس��ی به  15درصد بقیه اساساً فراهم نشده
است.
جدول شماره  :3میزان برخورداری نشريات از دسترسی الکترونیکی از طريق اينترنت

نمودار شماره  :4توزيع فراوانی نشريات بر حسب سال شروع انتشار

ب) میزان دسترسپذيری الکترونیکی

در بح��ث از میزان دس��ترسپذيری الكترونیكی به ط��ور کلی به دنبال اين
موضوع هستیم که نسبت به کل شمارههای منتشر شده از يك نشريه ،چند
ش��ماره از چكیده يا متن کامل آنها از طريق اينترنت به طور رايگان يا غیر
رايگان در دسترس قرار میگیرند.
در بدو امر بايد گفت با توجه به دادههای گردآوری شده  48نشريه ياد شده
تاکنون مجموعاً  1921ش��ماره منتش��ر کردهاند که حدود  596شماره آن
( 31درصد) به صورت الكترونیكی درآمده است (جدول شماره .)2
جدول شماره  :2تعداد شمارههای منتشر شده چاپی و الکترونیکی مجالت حوزه کشاورزی ايران

درصد

تعداد شماره های الكترونیكی

تعداد کل شماره های منتشر شده

596
()% 31
متن کامل
230

()%11/9

چكیده

1921

()% 100

366
()% 19

در

زراعت و باغباني

دستیابی مستقیم
بدون هرگونه دستیابی

دستیابی غیر مستقیم
مستقل

وابسته به سازمان

7

11

2

28

()% 14/5

()% 22/9

()% 4/1

()% 58/3

41

7

جزئیات مربوط به ش��ماره های الكترونیكی هر ش��ماره در جدول شماره 4
درج ش��ده اس��ت .دادههای اين جدول گويای آن اس��ت که تنها  5نش��ريه
( 10/4درص��د) کلیه ش��ماره های خ��ود را به صورت مت��ن کامل و رايگان
در اختیار مراجعان گذاش��ته و  21نش��ريه ( 43/7درصد) نیز فقط چكیده
مقاالت خود را به صورت الكترونیكی در دس��ترس ق��رار دادهاند .همچنین
 9نش��ريه ( 18/7درص��د) بیش از  50درصد و  5نش��ريه نی��ز کمتراز 50
درصد شمارههای خود را به شكل متن کامل عرضه کردهاند .نهايتاً  8نشريه
( 16/6درصد) نیز اساساً نه متن کامل و نه چكیده را به صورت الكترونیكی
فراهم آوردهاند.
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جدول شماره  :4تعداد شماره های الکترونیکی شده به تفکیك نام مجالت

تعداد چكیده

مجموع

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعي

100/0

36

0/0

0

36

عنوان

درصد متن کامل

تعداد متن کامل

درصد چكیده

Journal of Agricultural Science and Technology

100/0

21

0/0

0

21

مجله علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه چمران

100/0

13

0/0

0

13

مجله چغندر قند

100/0

11

0/0

0

11

مجله علوم ترويج و آموزش کشاورزي

100/0

2

0/0

0

2

اقتصاد کشاورزي و توسعه

88/9

16

11/1

2

18

نهال و بذر

84/6

22

15/4

4

26

بیابان

76/9

10

23/1

3

13

علوم خاك و آب

76/9

10

23/1

3

13

مجله دانشكده دامپزشكي تهران

76/0

19

24/0

6

25

منابع طبیعي ايران

72/0

18

28/0

7

25

پژوهش کشاورزي

60/0

3

40/0

2

5

پژوهش و سازندگي

56/0

14

44/0

11

25

علوم کشاورزي و منابع طبیعي

54/1

20

45/9

17

37

علوم کشاورزي ايران

41/7

5

58/3

7

12

Iranian Journal of Veterinary Research

23/1

3

76/9

10

13

علوم کشاورزي

16/7

4

83/3

20

24

مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي

12/5

2

87/5

14

16

دانش کشاورزي

5/6

1

94/4

17

18

تحقیقات گیاهان دارويي و معطر ايران

0/0

0

100/0

28

28

مجله علمي شیالت ايران (فارسي)

0/0

0

100/0

27

27

مجله علوم و فنون باغباني ايران

0/0

0

100/0

26

26

بیماريهاي گیاهي

0/0

0

100/0

24

24

تحقیقات جنگل و صنوبر ايران

0/0

0

100/0

19

19

مجله علوم زراعي ايران

0/0

0

100/0

17

17

تحقیقات مرتع و بیابان ايران

0/0

0

100/0

13

13

رستنیها

0/0

0

100/0

12

12

آفات و بیماريهاي گیاهي

0/0

0

100/0

11

11

تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی

0/0

0

100/0

9

9

Iranian Journal Of Fisheries Science

0/0

0

100/0

9

9

نامه انجمن حشره شناسي ايران

0/0

0

100/0

9

9

علوم و صنايع کشاورزي

0/0

0

100/0

8

8

روستا و توسعه

0/0

0

100/0

6

6

مجله علمي کشاورزي

0/0

0

100/0

5

5

تحقیقات کشاورزي ايران

0/0

0

100/0

4

4

علوم محیطی

0/0

0

100/0

4

4

گیاهشناسی ايران

0/0

0

100/0

4

4

پژوهشهاي زراعي ايران

0/0

0

100/0

3

3

تحقیقات علوم چوب و کاغذايران

0/0

0

100/0

3

3

ژنتیك نوين

0/0

0

100/0

2

2

مجموع

38/6

230

61/4

366

596
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در نمودار ش��ماره  5پراکندگی شمارههای الكترونیكی شده بر حسب سال
و نی��ز به تفكیك متن کامل و چكیده نش��ان داده ش��ده اس��ت .همانگونه
که مش��خص اس��ت تقريباً هیچ يك از مجالت اين حوزه ،شمارههای ماقبل
س��ال  1377خود را به صورت الكترونیكی منتش��ر نكردهاند .نمودار حاضر
همچنین گويای اين نكته اس��ت که ناشران مجالت حوزه کشاورزی تمايل
بیشتری به ارائه چكیده مقاالت به صورت الكترونیكی دارند تا در اختیار قرار

بر اس��اس دادههای نمودار شماره  6ش��ايد بتوان با احتیاط ادعا کرد که
نش��ريات با قدمت کمتر گرايش بیشتری به سوی الكترونیكی ساختن محتوا
و در دس��ترس قرار دادن آن از طريق اينترنت داشتهاند .دادههای اين نمودار
را میتوان به س��ه قسمت کلی تقس��یم کرد :نشرياتی که قبل از سال 1359
ش��كل گرفتهاند؛ نش��رياتی که میان سالهای  1360تا س��الهای  1375به
وجود آمدهاند؛ و نشريات  1375به بعد .در بخش اول عم ً
ال کمتر از  20درصد

نمودار شماره  :5میزان پراکندگی شمارههای الکترونیکی شده مجالت بر حسب سال انتشار و نوع ارائه

دادن مت��ن کامل .با وجود اين ،بر خالف نوس��اناتی که در تعداد چكیدههای
قابل دسترس در طی سالهای  79تا  85مالحظه میشود ،تعداد شمارههايی
که به صورت متن کامل ارائه شده است روندی رو به افزايش را نشان میدهد.
در مورد ش��مارههای سال  85اين نكته قابل ذکر است که در زمان گردآوری
دادههای اين بررس��ی ،هنوز برخی از شمارههای سال  85منتشر نشدهاند که
احتماالً در صورت انتشار مقايسه دقیقتری میتوان صورت داد.

محتوای اين نش��ريات در قالب الكترونیك��ی درآمدهاند .در بخش دوم به نظر
میرسد رشد بیشتری حاکم است و بالغ بر  20درصد شمارههای نشريات اين
دوره به صورت الكترونیكی دسترسپذير شدهاند .در قسمت سوم ظاهرا ً تنوع
بسیار زيادتری به چشم می خورد .در حالی که صد در صد برخی از نشريات
اي��ن دوره به صورت الكترونیكی درآمدهاند ،برخ��ی ديگر کمتر از  30درصد
شمارههای خود را به صورت الكترونیكی دسترسپذير ساختهاند.

نمودار شماره  :6فراوانی نشريات الکترونیکی شده بر حسب قدمت آنها
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ج) ويژگیهای کلی سايتهای وب مجالت

روی آوردن به انتش��ار نس��خه الكترونیكی مجالت و ايجاد سايت وب عم ً
ال
میتوان��د ارزشهای افزوده متعددی را در مقايس��ه با نس��خه چاپی آنها به
وجود آورد.
همانطور که در قس��مت قبلی گفته شد بخش قابل توجهی از مجالت حوزه
کش��اورزی دارای س��ايت وب (شامل دامین مستقل و وابس��ته به سازمان)
هس��تند .در اين قس��مت ويژگیهای کلی اين وب سايتها و انواع خدماتی
که به کاربران خود ارائه میدهند ،بررسی خواهد شد.
همانطور که در جدول ش��ماره  4ذکر شده تعداد مجالت برخوردار از سايت
وب (شامل دامنه مستقل يا وابسته به سازمان)  30مجله میباشد که از اين
تعداد  2مجله دارای سايت مستقل و  28مجله ديگر دارای صفحاتی داخل
س��ايت سازمان اصلی خود هس��تند .از  28پیوند ياد شده 2 ،پیوند معیوب
بوده و از دايره اين بررسی خارج شدهاند.
از نظ��ر ن��وع ارائه مقاالت بايد گف��ت در  32درصد اين س��ايت متن کامل
مق��االت و در نیم��ی از آنها فقط چكی��ده مقاالت در اختی��ار کاربران قرار
میگیرد .حدود  18درصد اين سايتها نیز صرفا عناوين مقاالت يا در واقع
فهرس��ت مندرجات مجله را ارائه میکنند (جدول ش��ماره  .)5اين اعداد بر
جدول شماره  :5نوع ارائه مقاالت در سايتهای نشريات کشاورزی

شیوه ارائه مقاالت

تعداد سايتها

درصد

متن کامل

9

% 32

چكیده

14

%50

فهرست مندرجات

5

%17/8

مجموع

28

%100

اساس شمارههای سال  1385اين نشريات است.
بررس��ی اي��ن س��ايتها ه��مچنین نش��ان میدهد ک��ه ح��دود  60درصد
( 17سايت) آنها روزآمد هستند .روزآمدی در اينجا به انتشار همزمان نسخه
چاپی و الكترونیكی دس��تکم آخرين ش��ماره از نش��ريه تعريف شده است.
هرچند يكی از ارزشهای افزودهی نسخه الكترونیكی مجالت اين است که
از نسخه چاپی خود زودتر منتشر شده و در دسترس قرار گیرند.
از نظر فراهم آوردن دسترس��ی به ش��مارههای گذشته نش��ريه ،حدود 89
درصد ( 25س��ايت) سايتهای مورد بررسی آرشیوی از اين شمارهها فراهم
کردهاند .البته بايد يادآور ش��د اين آرشیوها شامل کلیه شمارههای گذشته
يك نش��ريه نمیش��ود و هر نش��ريه بنا به توان و برنامه و امكانات خود تنها
تعدادی از شمارههای گذشته خود را الكترونیكی کرده و در اختیار گذاشته
است .با گذشت زمان اين تعداد نیز رو به فزونی دارد.
در همی��ن حال بخ��ش قابل توجهی از اين س��ايتها (حدود  96درصد) به
فراه��م آوردن دسترس��ی به ش��مارههای آتی يا مقاالت در دس��ت چاپ يا
ش��مارههای در حال انتشار خود را تأمین نكردهاند .در واقع تنها يك نشريه
مطالب آخرين ش��ماره چاپ نش��ده خود را در اختیار خوانندگان گذاش��ته
است.
بررس��ی اي��ن س��ايتها همچنین نش��ان داد ک��ه هیچیك از آنها ب��ه ارائه
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خدمات يادآوری 7در مورد انتش��ار شماره جديد يا ساير اتفاقات برای مجله
نمیپردازند.
يكی ديگر از ويژگیهای مهم س��ايتهايی از اين دست فراهم آوردن امكان
جستجو در شمارههای مختلف مجله است.
همانطور که  Martelliniاش��اره میکن��د در مجالت الكترونیكی کاربران
نه تنها امكان مرور فهرس��ت مطالب مجل��ه را دارند ،بلكه میتوانند بر روی
چندين شماره از مجله جستجوهای  Bolinانجام داده و فیلترهای مختلف
در مورد آنها اعمال کنند .در اين خصوص بايد گفت بالغ بر نیمی از سايتها
گزينهای را برای جس��تجو در اختیار قرار دادهاند که از اين میان  14سايت
تنها امكان جس��تجوی س��اده و  2سايت نیز امكان جس��تجوی پیشرفته را
ت��دارك ديدهاند .در  12س��ايت (حدود  42درصد) نیز اساس��اً هیچ امكانی
جدول شماره  :6توزيع فراوانی وضعیت سايتها از نظر امکان جستجو در مطالب نشريه

پیشرفته

ساده

درصد

دارای امكان جستجو
2

14

% 57

فاقد امكان جستجو

12

% 42/8

مجموع

28

% 100

برای جس��تجو در نظرگرفته نشده اس��ت (جدول شماره  .)6بايد يادآور شد
کیفیت گزينهی جستجو و میزان کارايی آن در اين سايتها مورد نظر اين
بررسی نبوده است.
بحث انتفاع و کسب درآمد ،ولو ناچیز يا با اهداف فرهنگی ،از جمله مسائلی
است که دستکم در نسخههای چاپی نشريات تا حدی مطرح است .مسائل
مربوط به چاپ ،اشتراك ،حقالتألیف ،حقالزحمههای داوری و  . . .از جمله
مواردی اس��ت که توجه به نوعی درآمد از فروش نش��ريات را طلب میکند.
با وجود اين گزينه کس��ب درآمد از نس��خه الكترونیكی نش��ريات دستکم
به طور مس��تقیم مورد توجه دس��تاندرکاران قرار نگرفته اس��ت .نتايج اين
بررس��ی نشان میدهد  9س��ايت ( 32درصد) متن کامل مقالههای خود را
به صورت رايگان در اختیار مراجعهکنندگان قرار میدهند 19 .سايت ديگر
( 67درص��د) تنها فهرس��ت مندرجات يا چكیده مق��االت را ارائه میکنند.
تقريباً در هیچیك از سايتهای مزبور ،موضوع فروش مقاالت (چه به صورت
پیوسته چه به شكل ناپیوسته) مطرح نشده است.
آخرين موضوعی که در بررس��ی اين س��ايت ها مد نظر قرار گرفته ،کس��ب
اطالع از قالبها يا فرمتهايی است که برای مقاالت ارائه شده مورد استفاده
قرار گرفته است.
نتیجه اين بررس��ی نش��ان داد قالب های  PDFو  HTMLقالبهای رايج
برای ارائه مقاالت هس��تند (نمودار شماره  .)7قالب فايل های MSWord
کمتر از بقیه مورد استفاده قرار گرفته است .اين نكته نیز قابل ذکر است که
تقريبا تمامی س��ايتهايی که متن کامل مقاالت را در اختیار قرار میدهند
از فرمت  PDFاستفاده کردهاند.
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دسترسی الکترونیکی به ...

نمودار شماره  :7توزيع فراوانی قالبهای مختلف مورد استفاده برای ارائه مقاالت

تحلیل و بحث

در کش��ور ما  48عنوان نش��ريه علمی – پژوهشی مصوب وزارت علوم،
تحقیقات ،و فناوری در حوزهی علوم کشاورزی منتشر میشود .دوره انتشار
1
بی��ش از نیمی از آنها ب��ه صورت فصلنامه و حدود آنها ب��ه صورت دو فصلنامه
3 2
است .بالغ بر  75درصد آنها دولتی بوده و حدود آنها تنها در استان تهران منتشر
میش��وند .انتشار مجالت علمی و پژوهشی3در اين حوزه ،اگرچه قدمتی 80
س��اله دارد با اين حال تعداد نش��رياتی که در دهه  1370شمسی در کشور
آغاز به کار کردهاند بیش از هر زمان ديگری بوده است.
در پاس��خ به اين س��ئوال ک��ه چه تع��داد از مجالت اين ح��وزه ،گونه
الكترونیكی خود را برای مخاطبان تعريف ش��ده خ��ود فراهم آوردهاند بايد
گف��ت حدود  85در صد اين نش��ريات ه��م اکنون از طري��ق اينترنت قابل
دسترس��ی هس��تند .اين مطلب لزوما بدان معنی نیس��ت ک��ه اين مجالت
جملگی دارای س��ايت وب مستقل يا وابسته به س��ازمان مادر هستند بلكه
دس��تکم  25درصد اين نشريات مطالب خود را از طريق سايتهای واسط
در اختیار کاربران قرار میدهند .بايد افزود  15درصد نشرياتی که دسترسی
الكترونیكی به مطالب آنها فراهم نیس��ت نوعاً نشرياتی هستند که به تازگی
شروع به فعالیت کرده و هنوز تصمیمگیری جدی در باره چند و چون نسخه
الكترونیكی خود نگرفتهاند.
با بررس��ی شمارههای الكترونیكی موجود هر نشريه مشخص گرديد که
از بین  1921ش��ماره منتش��ر شده نشريات کش��اورزی کشور حدود 596
ش��ماره آن ( 31درصد) به صورت الكترونیكی درآمده اس��ت .حدود  2اين
رقم يعنی  19درصد آنها چكیده و حدود  12درصد آن به شكل متن3کامل
در دسترس کاربران است .اين رقم هرچند در نگاه اول رقم مطلوبي به نظر
نميرس��د اما با توجه به اينكه بخشي از فعالیت الكترونیكي کردن نشريات
فعالیتي گذشتهنگر است که طي آن مجالت ميبايست به تدريج شمارههاي
گذشتهی خود را به شكل الكترونیكي درآورند ميتوان امیدوار بود اين رقم
طي سالهاي آتي روندي رو به افزايش پیدا کند.
به عنوان پاس��خ س��ئوال سوم اين بررس��ی که وضعیت سايت های وب
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اين نش��ريات را مورد توجه قرار میدهد بايد گف��ت با وجود آنكه نمیتوان
برای س��ايتهای اين دس��ته از مج��الت ويژگیهای حرفهای يك س��ايت
نش��ريه را قائل ش��د ،به گونهای که کاربر به راحتی امكان گردش در سايت
و يافتن مقاالت دلخواه را داش��ته باش��د ،با اين حال بسیاری از آنها در دارا
بودن ويژگیهای اصلی و مهم يك س��ايت نش��ريهای مش��ترك هستند ،به
گون��های که دس��تکم  80درصد آنه��ا چكیده يا متن کام��ل مقاالت خود
را ارائ��ه میکنند 60 ،درصد آنها روزآمد بوده و نس��خه الكترونیكی خود را
همزمان با انتش��ار نس��خه چاپی آماده میکنند ،نزدي��ك به  89درصد آنها
آرش��یوی از شمارههای گذش��ته خود را فراهم آورده و بالغ بر نیمی از آنها
امكان جس��تجو در مطالب نش��ريه را درنظر گرفتهاند .ب��ا وجود اين امكان
قراردادن نسخههای در حال انتشار ،خدمات آگاهیرسانی جاری يا خدمات
هش��داردهی ،فراه��م آوردن پیوند به منابع ديداری ش��نیداری و  ...در اين
سايتها پیشبینی نشده است.
ً
همچنین بسیاری از اين سايتها مقاالت خود را عمدتا در قالب PDF
و  HTMLدر اختی��ار خوانندگان قرار دادهاند .به نظر میرس��د س��هولت
تولید مطالب با قالب  PDFاز يك سو و نیز مشكالت مربوط به خط فارسی
و مس��لط نبودن کاربران در کار ب��ا کدينگ های مختلف از جمله مهمترين
داليل رجحان اين فرمت بر فرمتهای ديگر باش��د .يافتههای اين بررس��ی از
اين لحاظ با نتايج بررسی  Martelliniهمخوانی دارد.
در باره ارتباط میان قدمت نشريات و میزان الكترونیكی شدن آنها بايد
گفت هرچند نمیتوان ارتباط دقیقی میان آنها برقرار کرد ولی به طور نسبی
میتوان اظهار داش��ت نش��ريات جديدتر احتماالً گرايش بیشتری به سمت
الكترونیكی ش��دن دارند .وجود هیئت تحريريه جوانتر ،آش��نايی و تسلط
بیشتر دستاندرکاران اين مجالت با فناوریهای نوين ارتباطاتی احتماالً از
جمله داليل اين موضوع میتواند باش��د .در عین حال محدوديتهای مالی،
نوع برخورد وزارت علوم با نش��ريات الكترونیكی ،که اين قبیل نش��ريات را
ظاهرا از گردونهی علمی  -پژوهش��ی بودن خارج میداند – تغییر مديريت
و کادر نش��ريات و  ...احتماالً از جمله داليلی اس��ت که گرايش به س��مت
الكترونیكی ش��دن را کاهش میدهد .نباي��د از ياد برد که نوع مدل انتخاب
شده برای فروش و تأمین هزينهها و تولید نشريات نیز از جمله داليل تاثیر
گذار است .در اين بررسی مشخص شد نشرياتی که نوعاً از سالهای  1375به
بعد ش��كل گرفتهاند به میزان بیشتری شمارههای مختلف خود را به صورت
الكترونیكی دسترسپذير ساختهاند.
در مورد ارتباط میان الكترونیكی ش��دن نشريات و نوع ناشران آنها نیز
بايد اذعان داش��ت به دلیل انتش��ار  75درصد نشريههای علمی – پژوهشی
اين حوزه توسط نهادهای دولتی و نیز بهرهگیری از يارانههای علمی توسط
انجمنهای علمی که متصدی انتش��ار حدود  20درصد باقیمانده هس��تند
عم��ال يافتن هرگونه ارتباط میان نوع ناش��ر و میزان گرايش به الكترونیكی
شدن نشريات امری دشوار به نظر میرسد .به عبارت ديگر بايد گفت انتشار
نش��ريههای علمی و پژوهشی در کش��ور برای بخش خصوصی اساساً واجد
هیچگون��ه انتفاعی نیس��ت تا س��پس بخواهند در مورد نحوه انتش��ار آن و
سیاستهای دسترسپذير ساختن آن تأملی داشته باشند.
بدين ترتیب ،با مش��اهدهی س��یر کلی الكترونیكی ش��دن نشريات اين
حوزه می توان نتیجه گرفت اوال طی سالهای اخیر تعداد بیشتری از مجالت
نسخه الكترونیكی خود را آماده کرده و در اختیار گذاشته اند ،ثانیاً بسیاری
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