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چکیده
در این تحقیق نشریات ادواری که از سوی دانشگاه تهران انتشاریافته ،موردبررسی قرار گرفتهاند و هدف
تعیین وضعیت (تعداد ،موضوع ،تغییرات ،دوره انتشار ،وبسایت ،رتبه علمی-پژوهشی) نشریات منتشرشده
در این دانشگاه از ابتدای تأسیس ( )1313تا پایان سال  1352بوده است .روش پژوهش حاضر ،پیمایشی
توصیفی است .جامعه آماری حدود  600عنوان نشریه دانشگاهی و دانشجویی انتشاریافته در دانشگاه تهران از
آغاز تأسیس ( )1313تا پایان سال  1352است .روش نمونهگیری از نوع سرشماری است و کل جامعه آماری
را شامل میشود .مراحل گردآوری دادهها با روش مطالعات کتابخانهای و سیاهه برداری انجامشده و اطالعات
گردآوریشده در جدولی شامل عنوان ،سال آغاز ]و پایان[ انتشار ،دوره انتشار ،موضوع ،وابستگی ،زبان،
آدرس وبسایت ،محل نمایه شدن و توضیحات دیگر قرار گرفته است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
آمار توصیفی و نرمافزار  SPSSانجامگرفته و در قالب نمودارهایی ارائه شده است 496 .نشریه دانشگاهی و
 306نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران شناسایی شد .از  189عنوان نشریه در حال انتشار 28/8 ،درصد با
موضوع علوم انسانی است و حدود نیمی دیگر به سایر موضوعات اختصاص دارد .بیش از  94درصد نشریات
در حال انتشار دانشگاه رتبه علمی -پژوهشی دارد و  8/34درصد نشریات علمی پژوهشی مصوب را تشکیل
میدهد .زبان غالب ،فارسی و دوره انتشار بهطور تقریبی نیمی از مجالت دو فصلنامه و نیم دیگر فصلنامه
است .قدیمیترین نشریه دانشگاه ،مجله دانشکده دامپزشکی است که اکنون با نام تحقیقات دامپزشکی منتشر
میشود .طوالنیترین عمر نشریات (بدون تغییر نام) از دهه  90و حدود  30سال است 76 .درصد نشریات
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فعال ،اطالعات خود را از طریق وبسایت ارائه میکنند .بین سالهای  1372-1399به خاطر اوضاع اجتماعی
دوران انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی و سالهای پس از جنگ ،رشد نشریات منفی بود و سالهای  1382تا
 1352به دلیل فناوریهای جدید و سهولت انتشار اینترنتی ،انتشار مجالت ،رشد چشمگیری نشان میدهد .با
توجه به رشد فناوری و امکان استفاده از تسهیالت مؤسسات دانشگاهی و بودجه عمومی و به خاطر اهمیت
انتشار نتایج علمی برای پژوهشگران ،توجه خاص به ایجاد وبسایت برای تمام نشریات ضروری است.

واژگان کلیدی :دانشگاه تهران ،نشریات ادواری ،نشریات علمی ،نشریات دانشگاهی

مقدمه
نیاز به اطالعات یک ضرورت زندگی اجتماعی است و به همین دلیل انسانها همواره در پی
برآوردن این نیاز حیاتی خویش ،به کشف و ایجاد راههای مختلف پرداختهاند .با گذشت
زمان ،محملهای انتقال اطالعات پیشرفت یافت و امروزه نشریات ،یکی از محملهای اشاعه
سریع اطالعات و کشفیات جدید بهحساب میآیند که با گسترش تکنولوژی و امکان عرضه
آنها بهصورت دیجیتال و پیوسته ،در ترویج و توسعه علوم و اطالعات مختلف ،نقش اساسی
ایفا میکنند.
در فرهنگ اصطالحات روزنامهنگاری فارسی مجله را نشریه چندین صفحهای که
بهصورت هفتگی یا ماهانه و در روز یا هفته معین منتشر میشود و قطع آن کوچکتر از
روزنامه و صفحات آن بهمراتب زیادتر باشد تعریف میکنند (برزین .)1366،نشریات ادواری
درصد عمدهای از استنادهای مورداستفاده در پایاننامهها ،طرحهای پژوهشی و مقالههای
مجالت را تشکیل میدهند .بهعبارتدیگر پژوهشها و تولید علم تا اندازه زیادی متکی بر
اطالعات و دانش مندرج در نشریات ادواری است (فتاحی 0)1381 ،درواقع میتوان گفت
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که نشریات شاهرگ حیاتی اطالعات بهحساب میآیند و بهمنزله معتبرترین مجرای ارتباط
اهل دانش و پژوهش ،پیوسته در کانون توجه مجامع علمی ،مراکز پژوهشی و عالقهمندان
علم و تحقیق بوده است (حری.)1376 ،
مجالت علمی اهمیت بسیاری در رشد و توسعه علمی کشورها و جوامع دارند (ورع،
 .)1352هدف از انتشار مجالت علمی ،گسترش پژوهش در موضوعهای مختلف و ترویج و
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باال بردن سطح دانش نظری و همچنین ارتباط در بین پژوهشگران است (پاشایی .)1350،یکی
از عوامل اصلی پیشرفت هر کشوری میزان تولید و تأثیر انتشارات علمی آن کشور است.
امروزه تعداد مقالهها و مجلههای علمی منتشرشده در یک کشور بهعنوان یکی از شاخصهای
اصلی توسعهیافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بینالمللی محسوب میشود .مجلههای
علمی یکی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری میباشند؛ زیرا از یکسو میان مجامع
علمی و پژوِهشگران ارتباط برقرار مینمایند و از سوی دیگر علم را از بخشهای دانشگاهی
و پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقال میدهند .درواقع ،مجلههای علمی رابط بین دانشگاه
و صنعت هستند .بدیهی است که مقالههای علمی که منبع عمده اطالعات علمی محسوب
میشوند در میان سایر آثار علمی از منزلت خاصی برخوردار هستند (نوروزی و علیمحمدی،
)1389
مجالت تخصصی از قرن هفدهم به وجود آمد و زمینه الزم برای تولید مجالت علمی
فراهم شد .نخستین نشریه علمی ایران در  1862م .روزنامه علمیه دولت علیه ایران بود که به
سه زبان فارسی ،عربی و فرانسه انتشار مییافت.
اولین نشریه دانشگاهی ایران ،دانش نام داشت که تحت سرپرستی علیقلی خان مخبر
الدوله وزیر علوم وقت و رئیس دارالفنون ،از سال  1455تا  1300در چاپخانه مخصوص این
مدرسه منتشر میشد .دوره انتشار دانش ،دو شماره در ماه بود .تمامی چهارده شماره
منتشرشده آن در چهار صفحه منتشر می شد و مجانی در اختیار استادان و دانشگاهیان قرار
میگرفت (نگاهی به نخستین نشریه دانشگاهی ایران.)1372 ،
دانشگاهها از مهمترین مراکز علمی ،پژوهشی و فرهنگی هر کشور بهحساب میآیند که
آموزش وپرورش و بالندگی اذهان مستعد و تشنه فراگیری را بر عهده دارند .ارتباط علمی
قوی با مؤسسات علمی پژوهشی داخلی و خارجی و از سوی دیگر ،امکان تبادل دانستهها و
یافتهها را فراهم میکنند و مجالت ،اساسیترین مجرای این تعامل هستند .نتایج بیشتر
پژوهشها (گزارشهای نهایی طرحها و پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا) بهصورت

سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

محل حضور متخصصان ،نخبگان و برترین نیروها و استعدادهای بالقوه جامعه هستند و وظیفه

مقاله و بخش قابلتوجهی از نقدها و مرورها و بررسیهای علمی در مجلهها انتشار مییابند.
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برخی مجلهها بهطور کامل به نقد و بررسی سایر منابع دانش میپردازند و دانشمندان،
کارشناسان ،اعضای هیئتعلمی و دانشجویان برای بازیابی مقالههای مروری و انتقادی به
مجلهها متکی هستند (فتاحی.)1381 ،
یکی دیگر از کارکردهای نشریات ،پر کردن اوقات فراغت و کمک به توسعه فرهنگی
و رشد اجتماعی جامعه است .گوشهای از آموزش غیرمستقیم و مؤثر افراد جامعه را میتوان
از طریق فعالیتهای برنامهریزیشده نشریات ادواری انجام داد .فعالیت در تألیف و انتشار
نشریات دانشجویی چه علمی و چه خبری و سرگرمی( ،و حتی مطالعه چنین مطالبی) بهعنوان
یکی از رسالت های آموزش عالی ،نقش مؤثری در رشد شخصیت اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی جوانان ایفا میکند.
مراکز و بخشهای مختلف دانشگاه ،برای اطالعرسانی در مورد فعالیتها و خدمات خود
و نتایج حاصل از آن ،ارائه دانستنیهای کاربردی در حوزه تخصصی مربوطه و راهنمایی
اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان جهت استفاده مفیدتر از خدمات به انتشار نشریات
میپردازند.
سایر نشریات دانشگاهی نیز سهم بسزایی در رشد و غنیسازی شخصیت فردی ،اجتماعی
و فرهنگی گروه مخاطب خود و درنهایت جامعه دارند .این روال ،تعالی همهجانبه دانشگاه
و کشور را در سطح ملی و بینالمللی به دنبال خواهد داشت که هدف اصلی ایجاد مراکز
آموزش عالی است .با این تعاریف میتوان گفت که نشریات قویتر ،راههای انتقال
مطمئنتری برای دانش و فرهنگ هستند و دانستن هر چه بیشتر در مورد آنها میتواند کمک
بزرگی به شکل گیری بهتر چرخه علمی و فرهنگی کشور نماید .ارزیابی کیفیت و کمیت
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مجالت دانشگاهی نشانگر وضعیت علمی ،پژوهشی و فرهنگی حاکم بر این مراکزاست و
توجه و ریزبینی در بررسی وضعیت آنها ،تأثیر فراوانی بر ارزیابی حوزههای مختلف
فعالیتهای علمی ،پژوهشی و فرهنگیشان دارد؛ بهاینترتیب با رفع نقصهای احتمالی و
تقویت نق اط قوت در تولید ،انتقال و تبادل اطالعات با سایر مراکز پژوهشی ،علمی و
فرهنگی ،پدیده اجتماعی و بینالمللی دانش با جریان یافتن در مجراهای ارتباطی علمی که
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مجالت از مهمترین آنها محسوب میشوند ،آزادانه و بهصورت ارادی از سوی پژوهشگران
به اشتراک درمیآید و رشد و توسعه علم را در پی میآورد.
برای دست یافتن به چنین جریان توسعهدهنده علمی و فرهنگی ،داشتن نگاهی جامع و
دقیق به تحوالت انتشار و پیشینهای مکتوب ،مدون ،روشن و دسترسپذیر از نشریات هر
دانشگاه ،همراه با توجه به سیاستهای ملی و بینالمللی آموزشی و پژوهشی ،برای فعالیت
در بهترین مسیرهای دانش و پژوهش ضروری است.
دانشگاه تهران کهنترین و بزرگترین مرکز آموزشی کشور است که تأسیس آن در
هشتم خرداد سال  1313شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و شعبی که هر یک،
دانشکده نامیده شد شامل علوم معقول و منقول ،علوم طبیعی و ریاضی ،ادب و فلسفه و علوم
تربیتی ،طب و شعب و فروع آن ،حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و فنی برای آن منظور
شد( .دانشسرای عالی)1312 ،
این مؤسسه با افزودن شعب دانشسراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه مانند دارالفنون،
مدرسه علوم سیاسی ،مدرسه طب ،مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی ،مدرسه فالحت
مظفر (اولین مدرسه کشاورزی در ایران) ،مدرسه صنایع و هنر (تأسیس توسط کمال
الملک) ،مدرسه عالی معماری ،مدرسه عالی حقوق و چند مرکز آموزش عالی دیگر تهران
در پردیسی در جنوب پارک الله فعلی تهران دایر گشت (دانشگاه تهران )1322 ،؛ و
هماکنون با  49دانشکده 5،پردیس و  11مرکز پژوهشی طبق آمار تولید علم سیویلیکا 1با
داشتن  48424مقاله و  17576نویسنده اول ،در رتبهبندی سازمانهای تولید علم در کشور
ایران رتبه اول را دارد(.سیویلیکا 11،مرداد )1359
هر نظر از جایگاهی رفیع بهرهمند است .درواقع اگر متغیرهایی چون سابقه و قدمت ،تدریس
استادان بنام و بلندمرتبه ،تحصیل دانشجویان ممتاز ،کثرت دانشجویان ،استادان و کارکنان،
ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن ،پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و
1. Civilica.com

سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

امروزه دانشگاه تهران در میان مؤسسات و سازمانهای وابسته به آموزش عالی کشور از
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مؤسسات و شرکتهای صنعتی ،اداری ،اجرایی و ،...داشتن کتابخانهها و آزمایشگاههای غنی
و مجهز ،تعدد رشتهها و دانشکدهها و مؤسسات پیوسته و وابسته ،واقعشدن در پایتخت و در
مرکز شهر و ...را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم ،بیگمان دانشگاه
تهران را باید معتبرترین و مهمترین دانشگاههای کشور دانست .بیجهت نیست که از این

دانشگاه با تعبیر "دانشگاه مادر" و"نماد آموزش عالی" یادشده است( .وبسایت دانشگاه
تهران 11 ،مرداد )1359
دانشگاه تهران در طول بیش از هشتاد سال فعالیت خود ،خاستگاه بسیاری از جریانهای
تاریخی ،اجتماعی و سیاسی نیز بوده و بزرگان بیشماری را در دامان خود پرورانده است و
در بسیاری از برنامههای فرهنگی همچنان پیشتاز و الگو است.
با چنین پیشینه و موقعیتی و با توجه بهجایگاه ملی و بینالمللی دانشگاه تهران،
هدفگذاری و برنامهریزی کلیه فعالیتها باید بسیار موشکافانه و ریزبینانه انجام شود .ارزیابی
کیفیت و کمیت فعالیتها و تولیدات علمی و فرهنگی و نتایج حاصل از آن ،نهتنها وسیلهای
برای سنجش کارکرد دانشگاه بهعنوان الگوی ملی است ،بلکه در حفظ اعتبار و منزلت
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی کشور در عرصه بینالمللی نیز مؤثر خواهد بود.
بررسی وضعیت نشریات دانشگاه که انتشار اولین عنوان آن به سال  1319برمیگردد ،به
دلیل قدمت و اولین بودن این مرکز هم ازنظر تاریخی و هم به لحاظ بررسی تحوالت نشریات
دانشگاهی بهعنوان یک نمونه ،اهمیت ویژهای دارد.
همچنین به نظر میرسد در دست داشتن اطالعات کاملی از وضعیت و تاریخچه مدون
نشریات دانشگاه ،برای ارزیابی فعالیتهای پیشین و کمک به کارآیی برنامهریزیهای جدید،
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بسیار مفید خواهد بود .این اطالعات میتواند برای شناخت پیشینه پژوهش کشور نیز به
تصمیمگیرندگان وزارت علوم ،مسئوالن دانشگاه ،کتابداران ،پژوهشگران و دانشجویان
کمک کند و تجزیهوتحلیل آن ،عوامل رشد و رکود نشریات را شناسایی و تقویت یا برطرف
نماید.
به دلیل وجود انواع جریانهای تاریخی و گرایشهای مختلف موضوعی و تخصصی
علمی ،آگاهی به تحوالت نشریات دانشگاه ،کمک بزرگی برای برداشتن گامهای مؤثر

١١٢

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران ...

بهسوی رشد و تعالی پژوهش در دانشگاه تهران ،سایر دانشگاهها و باالخره آموزش عالی
است.
در جستجوهای انجامشده درباره نشریات دانشگاه تهران ،تنها اطالعات اندک و
پراکندهای که بیشتر ،پیشینه مختصر یا گزارش و آرشیو تصمیمات واحدهای مختلف در
بایگانی آنها و وبسایت دانشگاه بود موجود است؛ طبق همان بررسیها ،هیچ پژوهش ویژه
و اطالعات جامع و مدونی از نشریات دانشگاه و سرنوشتشان ،تغییرات و تحوالت ایجادشده
و مصوبات و تصمیمات مربوط به آنها در مدت هشتاد سال فعالیت این نماد ملی وجود
ندارد و برای کسب اطالعات باید به حافظه افراد مراجعه کرد که بسیار محدود و ناپایدار
است و پس از بازنشستگی ،دور از دسترس و با پیشامدهای طبیعی (بیماری یا مرگ)
دستنیافتنی خواهد بود.
در صورت شناسایی و ذخیره داشتن این اطالعات و بهطورکلی داشتن یک تاریخچه
مفصل ،قوی و طبقهبندیشده از انتشارات و تغییرات نشریات ،صرفنظر از ارائه پیشینه انتشار
اولین نشریات دانشگاهی کشور ،چراغ راهی برای ادامه بهتر روند انتشار نشریات خواهد بود
و از تکرار اشتباهات ،فعالیتهای موازی و دوبارهکاریهای احتمالی جلوگیری خواهد کرد؛
و بااینکه امروزه روند انتشار علمی بسیار متفاوت شده است ،میتواند بسیاری از ابهامات و
سؤاالت را برای انجام علمی و استاندارد امور انتشار و نیل به ایجاد یک مرکز نشریات معتبر
ملی و بینالمللی در دانشگاه پاسخ گوید.
دانستن کاستیها و نقاط قوت انتشار نشریات و سیر نزولی یا صعودی هرکدام از آنها و
تالش برای از بین بردن کاستیها و تقویت نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت و بهطورکلی
اصالحشده ،بنیانی قوی برای ورود آسانتر به عرصه رقابت دانش و پژوهش در جامعه
اطالعاتی امروز فراهم خواهد کرد.
نشریات دانشجویی محل نمایش غیررسمی فعالیتهای علمی ،اجتماعی و فرهنگی
دانشجویان است که در صورت تداوم ،رشد و تکامل مییابد و چهبسا بهصورت تخصصی و
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بنا کردن ساختار نشریات بهعنوان شاهرگ حیاتی دانشگاه بر زیرساختی مشخص ،شناخته و

ارزشمند درمیآید .با توجه به پیشینه فرهنگی و سیاسی دانشگاه تهران که بخش بزرگی از
١١٣
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آن را فعالیتهای دانشجویان تشکیل میدهد ،بررسی سیر تحول نشریات دانشجویی نیز
میتواند اطالعات تاریخی و فرهنگی مفیدی در اختیار مسئوالن دانشگاه ،پژوهشگران و سایر
عالقهمندان بگذارد.
هدف اساسی :تعیین وضعیت (تعداد ،موضوع ،تغییرات ،دوره انتشار ،وبسایت ،رتبه
علمی-پژوهشی) نشریات ادواری منتشرشده در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس تا پایان سال
 1352است.
سؤالهای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
 -1نشریات ادواری منتشرشده در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس تا پایان سال  1352چند
عنوان است؟  -4قدیمیترین مجالت دانشگاه تهران کدام است؟  -3طوالنیترین مدت عمر
نشریات ادواری دانشگاه تهران مربوط به کدام عنوان است؟
 -2بیشترین عناوین انتشاریافته مربوط به کدام دوره دهساله از تقسیمبندی تاریخی مجالت
دانشگاه است؟
 -9تنوع موضوعی نشریات ادواری دانشگاه تهران به چه صورت است؟
 -6وضعیت وبسایت نشریات ادواری دانشگاه تهران چگونه است؟
 -7وضعیت نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه تهران چگونه است؟
 -8رتبه ،تنوع موضوعی ،زبانی و دوره انتشار و تعداد نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه تهران
در وبسایت نشریات مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونه است؟
 -5درصد رشد نشریات ادواری دانشگاه تهران در هشتاد سال انتشار چگونه بوده است؟
 -10سیر تحول و تبدیل و تفکیک نشریات ادواری و تغییرات عناوین آنها چگونه است؟
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پژوهشهای مختلفی در ایران و خارج از کشور ،نشریات را از دیدگاههای گوناگون

موردمطالعه قرار دادهاند .حری ( )1376با " بررسی وضعیت مجالت منتشرشده در ایران در

طول برنامه پنجساله اول توسعه ( .")74-68بیشترین درصد عناوین در علوم انسانی و سپس
فنی و مهندسی را با تفاوت چشمگیر میداند .در موضوعات علوم پایه و کشاورزی در سال
 71و  74کاهش ارقام حکایت از توقف احتمالی نشر دارد .محل نشر ،بیشتر ،تهران و دوره

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران ...

انتشار بیشتر فصلنامه و ماهنامه و زبان بیشتر مجالت ،فارسی است .توقف انتشار در سالهای
 60،61و  67باعث سیر نزولی بوده و در نشریات پسازآنقالب این کاهش به چشم میخورد.
هزینه اشتراکها بررسیشده و شمار مجله در ایران پایین تخمین زده میشود.

افشار نیا و عباسی )4006( 1در پژوهش "اساس نشریات علمی" مجالت پزشکی و

غیرپزشکی نوع آ و ب وزارت علوم در سال  4004و  4003و پوشش موضوعی و تعداد
مقاالت ،رشد و کاهش مقاالت آنها را موردبررسی قرار دادهاند .نتیجه اینکه مجالتی که
حاوی بیشترین تعداد مقاله بوده معرفیشده و مجالت نوع ب در علوم انسانی و نوع آ در
پزشکی ،در سال  4003رشد بیشتری داشته است و برای رشد علمی باید تولید و انتشار مقاالت
پژوهشی زیاد شود.

مقاله "ادواریهای علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری رویکرد

سیستمی"علیدوستی و دیگران ( )1388نظام رسمی ارتباط علمی را برای نشر علمی ،کنترل
کیفیت مقالهها ،گردآوری مقالهها و ایجاد وجهه رسمی برای نویسندگان بررسی میکند و
با مطالعه مراحل دریافت پروانه انتشار و اعتبار علمی نویسندگان ،داوری مقاالت این مجالت،
مجلههای علمی ترویجی و پژوهشی -اشکاالت انتشار کاغذی و عدم توجه به منابع ساختار
غیر استاندارد-بی کار کردی ،ناهماهنگی با آییننامهها ،تعداد محدود عناوین و نبودن فرایند
صحیح برای نمایه شدن مجالت را باعث کژ کارکردی آنها و دور شدن از هدف اصلیشان
میداند.

پاشایی زاد و دیگران ( )1350با "مطالعه وضعیت نشر مجالت علمی در ایران" دسترسی

آزاد به مطالب مجالت از اینترنت و نقش مجالت در مجامع علمی ،مزایای اینترنت برای
علمی پژوهشی و بقیه ترویجی برآورد شده است .موضوع علوم انسانی  35/1درصد و
موضوع هنر  3/1درصد کل نشریات را به خود اختصاص میدهند .وابستگی بیشتر مجالت
دانشگاهی و زبان غالب ،زبان فارسی است.
1. Afsharnia & Abbasi
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عرضه و استفاده بهتر از مطالب مجالت را موردپژوهش قرار میدهد 87 .درصد مجالت

١١۵
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ورع ( ،)1352در"بررسی وضعیت و نرخ رشد مجالت علمی در ایران طی بازه زمانی

 "1352-1388گزارش میدهد که طی بازه ششساله رشد مجالت علمی  4/ 7درصد بوده
است ،بیشترین به موضوع علوم انسانی با بیشترین تنوع رشته و کمترین به موضوع هنر و
معماری اختصاص دارد .در اکثر موارد وابستگی سازمانی ،دانشگاهها بوده است .بیش از 55
درصد مجالت علمی وبگاه فعال دارند.

داگنی" )4004( 1آینده نشریات علمی و فناوری" را مطالعه میکند و ویژگیهای فناوری

در انتشار را برای ذخیره مقاالت ،سرعت انتشار ،امکان مشاهده نسخه چاپی قبل از نشر و...
برمیشمارد.

ماکادو" ،)4010( 4چالش برای تحکیم مجالت علمی برزیل در زمینه روزنامهنگاری و

ارتباطات" را در مدت  29سال در این کشور موردمطالعه قرار میدهد و ایجاد سیاست
عمومی برای حمایت از انتشار مجالت علمی ،تثبیت و مشخص شدن برنامههای آموزشی و
پژوهشی رشتههای موردبررسی در دوره تحصیالت تکمیلی ،ایجاد برنامه مدون ارزیابی
مجالت علمی و یکپارچهسازی کامل مجالت را راههایی برای بهبود اوضاع نشریات علمی
میداند.

دی )4011( 3در پژوهش "چگونه مالکیت بر استراتژی رشد علمی مجالت تأثیر

میگذارد؟ بررسی مجالت اقتصادی "4000-1590 :بین ناشران انتفاعی و غیرانتفاعی تفاوت
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قابلمالحظهای یافت که ناشران انتفاعی تعداد مجالت بیشتر و مقالههای کمتر و ناشران
غیرانتفاعی تعداد دوره های کمتر و عناوین مقاالت بیشتر در هر شماره را تولید میکنند و
اضافه میکند که بهتر است به جای افزایش عناوین (تعداد) مجالت ،تعداد مقاالت موجود
در هر شماره افزایش یابد.

ورانا )4014( 2با بررسی"چالشهای انتشار نشریات :یک مورد از نشریات علمی STM

در کرواسی" مشکالت انتشار مجالت علمی ،فناوری و پزشکی در کرواسی را بودجه و
1. Dagenais
2. Machado
3. Day
4. Vrana
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نیروی انسانی ناکافی ،کیفیت پایین مطالب و شکل مقاالت دستنویس دریافت شده بیان
میکند و فناوری ارتباطات و اطالعات را راهحلی برای این مشکالت میداند.

وو و دونگ فا " )4012( 1نشریات دانشگاهی در چین :گذشته ،حال و آینده" را مطالعه

و توسعه پایدار پسازآنقالب  1511را دلیل پیشرفت نشریات این کشور معرفی کردهاند و
دخالت شرکت های خصوصی فرهنگی ،تشویق به پژوهش بیشتر و کیفیت باالتر مقالهها و
ریزبینی در تهیه سرمقاله را از راههای رشد نشریات دانشگاهی بیان کردهاند .در این پژوهش،
رشد نشریات علوم انسانی و اجتماعی  49درصد ،معادل نصف نشریات علمی ،فناوری و
پزشکی ( 90درصد) برآورد شده است.
بررسی پژوهشها نشان داد ،نه در ایران و نه در خارج از کشور هیچ بررسی جامعی بر
نشریات یک دانشگاه یا سازمان آموزشی خاص انجام نگرفته است و تنها بهصورت موضوعی
یا در مورد نشریات غیرتخصصی بررسیهایی وجود دارد.
از پیشینههای موجود برمیآید که در ایران بیشترین انتشار نشریات علمی ،دانشگاهی،
زبان غالب فارسی و در موضوع علوم انسانی بوده و اوضاع اجتماعی و کمبودها یا
پیشرفتهای مربوط به صنعت چاپ و نشر ،در رشد انتشار نشریات نقش تعیینکننده داشته
است .در پژوهش های خارجی ،بررسی نشریات دانشگاهی یا علمی فقط در یک موضوع یا
عوامل مؤثر بر انتشار نشریات به چشم میخورد و همه پژوهشها ،فناوری را یکی از راههای
شکوفایی نشریات میدانند.

روش پژوهش
 600عنوان) نشریه های دانشگاهی و دانشجویی انتشاریافته در دانشگاه تهران از آغاز تأسیس
( )1313تا پایان سال  1352را شامل میشود.
مراحل گردآوری دادهها با روش مطالعات کتابخانهای و سیاهه برداری ،استخراج

اطالعات نشریات منتشرشده در دانشگاه تهران از تمام مجلدات راهنمای مجلهها و
1. Wu & DongFa
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روش پژوهش حاضر ،پیمایشی توصیفی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری تمام (حدود
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روزنامههای ایران (سلطانی) و راهنمای مطبوعات ایران (صدری طباطبایی نایینی )1378 ،و
راهنمای مطبوعات ایران ( 1371-1397قاسمی )1374 ،آغاز و با استفاده از اطالعات موجود
در معاونت پژوهشی دانشگاه ،مرکز انفورماتیک دانشگاه ،بخش نشریات کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد دانشگاه و دفتر هر نشریه از طریق مصاحبه حضوری یا تلفنی و همچنین مراجعه
به اصل شمارههای نشریه ،وبسایت نشریات دانشگاه تهران ،سایت مجالت مصوب وزارت

علوم تحقیقات و فنآوری و سایت "مگیران" تکمیل شد.

اطالعات گردآوریشده در جدولی شامل عنوان ،سال آغاز ]و پایان[ انتشار ،دوره
انتشار ،موضوع ،وابستگی ،زبان ،آدرس وبسایت ،محل نمایه شدن و توضیحات دیگر قرار
گرفت.
نشریات حوزه پزشکی منتشرشده تحت نام دانشگاه تهران تا سال  1362که دانشگاه تهران
و علوم پزشکی از هم تفکیک شدند ،جزء نشریات دانشگاه تهران و از سال  1362پایانیافته
تلقی شدند.
هر نشریه از زمان تفکیک به چند نشریه دیگر ،پایانیافته در نظر گرفته شد و برای نشریات
جداشده ،سال انتشار جدید ثبت گردید.
روز آخر گردآوری اطالعات در قفسه بایگانی متفرقه بخش نشریات کتابخانه مرکزی،
حدود  30عنوان نشریه تکنسخهای مشاهده و صورتبرداری گردید که بررسی وضعیت
آنها به فرصت دیگری موکول شد.

تفکیک موضوعی –حتی نشریات قدیمی بهصورت کلی -بر اساس تقسیمبندی
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موضوعی وبسایت نشریات علمی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که با اندک
تغییراتی در وبسایت نشریات دانشگاه و سایت مگیران 1هم استفاده میشود ،انجام گرفت.
موضوعات پزشکی (پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی ،بهداشت و )...و عمومی (خبری-
متفرقه) نیز به این تقسیمبندی اضافه شد.

1. Magiran.com
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تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و نرمافزار  SPSSانجامگرفته و در قالب
جدول و نمودارهایی ارائه شده است.

یافتههای پژوهش
از زمان انتشار اولین نشریه ادواری در دانشگاه یعنی سال  1319تا پایان سال 496 ،1352
عنوان نشریه در دانشگاه تهران شناسایی شد که از این تعداد 189 ،عنوان در حال انتشار است
و بقیه یا تغییر عنوان داده یا به چند عنوان تفکیکشده یا متوقفشدهاند.

طبق مدارک موجود و اظهار افراد آگاه ،قدیمیترین نشریه دانشگاه تهران ،مجله
دانشکده دامپزشکی است که از سال  1319بهصورت ماهنامه منتشر میشده و از شماره 1

دوره  64سال  1386به "مجله تحقیقات دامپزشکی"Journal of Veterinary " ،

 ،"Researchبا اختصار " "J.Vet.Resتغییر نام یافته است و بهصورت فصلنامه انتشار

مییابد .پسازآن در سال  1343انتشار نشریه دانشکده پزشکی بهصورت ماهانه و در سال
 1348انتشار نشریه دانشکده فنی آغاز شد.

طوالنیترین عمر نشریات دانشگاه تهران (بدون تغییر نام) مربوط به نشریات فیزیک زمین
و فضا (از سال  ،)1390محیطشناسی (از سال  ،)1393تاریخ (از سال  )1396است که انتشار
آنها هنوز ادامه دارد.
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نمودار  .1تقسیمبندی دورههای دهساله انتشار نشریات دانشگاه تهران

١١٩

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

از فعالیت دانشگاه تهران حدود هشتاد سال میگذرد .این بازه ،برای بررسی بهتر ،در
نمودار  1از زمان انتشار اولین نشریه در دانشگاه تهران در سال  1319تا پایان سال  ،1352به
هشت دوره دهساله تقسیم شده است.
بیشترین تعداد عناوین انتشاریافته به بازه  1352-1389و کمترین تعداد عناوین به بازه
 1342-1319اختصاص دارد .در بازه  1362-1399و  1372-1369رشد منفی مشاهده
میشود.

نمودار  .2موضوع نشریات دانشگاه تهران

همانگونه که در نمودار  4مشاهده میشود ،از  496عنوان نشریه دانشگاهی شناساییشده
تا پایان سال  149 ،1352عنوان در موضوع علوم انسانی 30 ،عنوان کشاورزی 13 ،عنوان فنی،
 40عنوان علوم پایه 5 ،عنوان دامپزشکی 9 ،عنوان هنر و معماری 11 ،عنوان علوم پزشکی و
 23عنوان نشریه عمومی (خبری) است .باالترین درصد عناوین به موضوع علوم انسانی و
کمترین آن به موضوع هنر و معماری اختصاص دارد.
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

١٢٠

در حال حاضر از  189عنوان نشریه در حال انتشار 120 ،عنوان ،اطالعاتشان را از طریق
وبسایت ارائه میکنند .آدرس این وبسایتها در سامانه نشریات دانشگاه تهران موجود
است.
از  1166عنوان مجله علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری57 ،
عنوان ( 8/34درصد) به دانشگاه تهران اختصاص دارد .زبان  84/9درصد نشریات ،فارسی و

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران ...

زبان  16/9درصد آنها انگلیسی و یک درصد عربی است 27.عنوان از نشریات بهصورت
دو فصلنامه 23،عنوان به شکل فصلنامه و یک عنوان بهصورت دوماهنامه منتشر میشود.

3.2

100%

6

9.2

10

11.3

95%

17.6
90%

نشریات مصوب وزارت علوم
85%

دانشگاه تهران
سایر نشریات مصوب وزارت علوم

80%
75%

نمودار  .3نسبت نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران در کل نشریات مصوب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

بر اساس طبقهبندی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طبق اطالعات نمودار  ،3از 57
نشریه دانشگاه تهران 3 ،عنوان با موضوع دامپزشکی 15،عنوان کشاورزی و منابع طبیعی3 ،
عنوان هنر و معماری 95 ،عنوان علوم انسانی 7 ،عنوان علوم پایه و  6عنوان فنی و مهندسی را
در هر موضوع را در برمیگیرد.
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نمودار  .4رتبهبندی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران
در سال  1353وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

١٢١

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

نمودار  ،2رتبهبندی سال  1353که با توجه به شاخصهای وضعیت انتشار ،نمایه شدن
در پایگاههای اطالعات علمی ،دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطالعات نشریه در سامانه
ارزیابی نشریات انجام شده است (جدول  ،)1نشان میدهد که  4عنوان از نشریات علمی
پژوهشی دانشگاه تهران ،رتبه  20،A+عنوان رتبه  40 ،Aعنوان رتبه  Bو  47عنوان رتبه C
دارند و برای  8عنوان رتبه نامشخص است.
جدول  .1شاخصهای ارزیابی رتبهبندی نشریات علمی -پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بدون تأخیر تا قبل از انتهای فصل  30امتیاز
انتشار بهموقع

یک شماره تأخیر  10امتیاز

 30امتیاز

(نشریاتی که در بیش از سه شماره تأخیر داشتهاند ،رتبه  Cشناختهشده و پس از
دو اخطار ،اعتبار علمی آنها ابطال میشود).

نمایهسازی در پایگاههای
علمی
 30امتیاز

 30 Scopus,ISI, web of scienceامتیاز
نمایه تخصصی بینالمللی  40امتیاز
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  10امتیاز
سایر پایگاهها مثل  9 Google scholar, Doaj, SID, Noormagsامتیاز

سایت و نرمافزار استاندارد

سایت استاندارد و ناقص  19امتیاز

 49امتیاز

سایت اطالعرسانی  10امتیاز

تکمیل اطالعات در سامانه

اطالعات کامل هیأت تحریریه  10امتیاز

ارزیابی نشریات  19امتیاز

اطالعات نشریه  9امتیاز

جمع کل امتیاز

 100امتیاز

بر اساس آمار خانه نشریات دانشگاهی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
 306نشریه دانشجویی در آبان سال  1352در دانشگاه فعالیت میکنند که بیشتر بهصورت
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گاهنامه منتشر میشوند.
نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران آیین دانشجویان نام داشت که در سال 1343

منتشر شد .محمدرحیم متقی ایروانی ( 1455ـ  1382ش ،).همراه با عباس اردوبادی «آئین
دانشجویان» نخستین نشریۀ دانشجویی دانشگاه تهران را بنیاد گذاشت .ایروانی و اردوبادی
هر دو کمتر از سی سال داشتند و از شرایط الزم برای کسب اجازۀ رسمی برای انتشار نشریه

برخوردار نبودند؛ اما با یاری دایی اردوبادی ـ محمدتقی مقتدری که صاحبامتیاز روزنامۀ
١٢٢

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران ...

آئین بود ـ آئین دانشجویان به عنوان ضمیمۀ دانشجویی آئین منتشر شد .ایروانی و اردوبادی
در چهار شماره از آئین دانشجویان کوشیدند همزمان با طرح مشکالت روزمرۀ دانشجویان،
با روشی خردهگیر ،آزادمنش و قدرشناس دانشگاه تهران را که نهادی نوبنیاد و نیمهساخته
بود به حریمی برای آشنایی ،گفتگو و آمیزش نگرشهای متفاوت بدل سازند( .توکلی
طرقی)1359،
با رشد روزافزون و پرسرعت دانش ،نشریات جدید و تخصصی مختلفی در دانشگاه
تهران در حال تأسیس و تفکیک هستند .چهارده عنوان در سالهای  1389تا  1388به دو تا
هفت عنوان تفکیکشدهاند و  14نشریه ،بدون تفکیک ،تغییر عنوان یافتهاند.

بحث و نتیجهگیری
200%
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نمودار  .5درصد رشد انتشار نشریات دانشگاه تهران در هشت دوره دهساله

 1342-1319که مقارن با تأسیس و آغاز به کار دانشگاه تهران و شکلگیری دانشکدهها و
جایگیری گروههای علمی دانشسرای عالی در محیط دانشگاه است ،شاهد چاپ نخستین
نشریههای دانشگاهی ،مثل مجلههای دامپزشکی و پزشکی و کشاورزی بهعنوان اولین
نشریههای دانشگاهی هستیم .در این دوره تعداد تحصیل کنندگان و فارغالتحصیالن
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نمودار  ،9رشد نشریات دانشگاه را در هشت دوره دهساله نشان میدهد .در سالهای

دانشگاهی بیشتر شد و انتشار نشریات علمی و دانشگاهی موردتوجه و اهتمام قرار گرفت.
١٢٣

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

با آغاز فعالیت مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال  1349خورشیدی بهصورت
مستقل و رسمی که انتشار نشریات واحدهای مختلف دانشگاه ،یکی از وظایف آن بود،
چهارچوب علمی و ضوابط خاصی برای انتشار نشریات تعریف شد و تمرکز انتشار ،یکدستی
و پرهیز از دوبارهکاریها و ادامه موفق روند رو به رشد نشریات را سبب شد.
سالهای  1332-1349بهویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم ( )1342و با ایجاد آزادی
نسبی در کشور که بر محیط دانشگاه هم تأثیر بسزایی داشت ،افزایش تعداد و تنوع نشریات
را مشاهده میکنیم .در سال  1345با ملی شدن صنعت نفت ،نشریات علمی کشور رشد
قابلمالحظهای یافت؛ اما کودتای  48مرداد  1334و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن مانند
اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات ،تعداد نشریات بهسرعت کاهش یافت .در این دوره تا
پایان پهلوی ( )1397همه مجالت و روزنامهها زیر سانسور و نظارت شدید سیاسی و اجتماعی
بود .هرچند در این دوران به دلیل افزایش تعداد دانشگاهها و مؤسسات دولتی ،رشد شمار
مجلههای علمی و دولتی به چشم میخورد.
درصد رشد تعداد نشریات در سالهای  1392-1329از دورههای قبل بیشتر به نظر
میرسد .تحول واقعی در انتشار نشریات علمی از سالهای  1322به بعد انجام گرفت .افزایش
تعداد باسوادان ،توسعه دانشگاهها و افزایش فارغالتحصیالن دانشگاهی را میتوان از عوامل
تأثیرگذار در وسعت بازار بالقوه نشریات علمی محسوب کرد (زارع.)1378 ،
در سال  1390با تأسیس معاونت پژوهشی دانشگاه و الزام دریافت اجازه تمام نشریات
برای ایجاد و انتشار ،انتشار نشریات انسجام و یکدستی بیشتری یافت و نظارت و ارزیابی این
معاونت از کلیه مراحل چ اپ و نشر مجالت ،سبب شد که علیرغم مسائل اجتماعی موجود
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آن زمان ،در دهه  90روند رو به رشد نشریات را مالحظه کنیم.
سالهای  1362-1399که با آغاز انقالب و باز شدن فضای سیاسی مقارن بود ،تعداد
مجالت و روزنامههای کشور و به طبع دانشگاه بهسرعت افزایش یافت؛ اما در سال  1397به
دلیل وقوع انقالب اسالمی ایران انتشار بسیاری از نشریات علمی متوقف شد .همچنین به
خاطر ظهور انواع احزاب سیاسی و رواج افشاگری و تهمت در مطبوعات حزبی و جناحی
در سالهای  ،1360-1398جو نامناسبی در کشور برقرار بود که بهطورقطع میتوانیم آن را

١٢۴

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران �...

یکی از دالیل کاهش انتشار نشریات دانشگاهی بدانیم .دانشگاهها به دلیل انقالب فرهنگی
در سالهای  1395تا  1361تعطیل شد و انتشار نشریات آنها را دچار وقفه کرد و مجموع
عوامل یادشده سبب شد که شاهد رشد منفی نشریات در این ده سال باشیم.
در دهه  1360به دلیل محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کاغذ و
ماشینآالت چاپ ،انتشار مطبوعات رشد قابلتوجهی نداشت و بعضی از نشریات کشور
تعطیل شد .شرایط خاص حاکم بر دانشگاه ،عزیمت بسیاری از دانشگاهیان به نقاط مرزی
برای جنگ یا بازسازی مناطق جنگی و تصویب قانون تفکیک دانشکدههای علوم پزشکی
از دانشگاه تهران در سال  1362و جدا شدن رسمی آنها در سال  1371از دانشگاه تهران،
کاهش تعداد عناوین مجالت را در پی داشت .به دالیل ذکرشده کاهش قابلمالحظهای در
تعداد عناوین انتشاریافته در سالهای  1372-1369دیده میشود.
افزایش انتشار نشریات در دهه  70را میتوانیم به یکی از نتایج افزایش فعالیتهای
اقتصادی و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و استقبال جامعه از مطبوعات در این
دوران بشماریم .چنین نتایجی در پژوهش وو و دونگ فا ( )4012مشاهده میشود .از نیمه
دوم دهه  ،70این افزایش محسوستر است .در دوره اخیر به علت پیشرفت و تخصصی شدن
علوم ،بسیاری از رشتههای تخصصی شکل گرفت ،نشریات هر رشته نیز بهصورت جداگانه
منتشر شد و نشریات به عناوین تخصصیتر ،تفکیک شدند.
همچنین سهولت ایجاد وبسایت و کاهش دردسرهای انتشار کاغذی ،بسیاری از موانع
تولید نشریات تخصصی را بیشتر برطرف کرد و راه را برای افزایش انتشار نشریات هموار
نمود بهاینترتیب در سالهای  ،1382-1379شاهد انتشار عناوین بیشتری هستیم .ورانا ()4014
در این دوره مجالت تحت نظر معاونت پژوهشی ،ولی بهصورت جزیرهای اداره میشدند.
از زیرشاخههای این معاونت ،معاونت علمسنجی است که ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات
علمی  -تخصصی دانشگاه و ارائه گزارشهای الزم و ارائه آخرین اطالعات مربوط به
نشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بینالمللی از وظایف آن به شمار میآید.
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نیز در نتایج پژوهش خود به تأثیر مثبت فناوری در رشد نشریات اشاره میکند.

١٢۵

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

همین نظارت و ارزیابی منظم و اعالم نتایج و بازخورد آن ،قوام فعالیت انتشار نشریات را
سبب میشود.
از سال  ،1389به دنبال تصمیم این معاونت ،ایجاد وبسایت برای نشریات از طریق
انتشارات دانشگاه آغاز شد.
این مهم بـدون یـاری اعضـای هیئتعلمی و مدیران مسـئول و سردبیران و همکاران فعال
در هر مجله ناممکن بود  .سـهولت بخشـیدن به این امر و ارائه خدماتی که مسئوالن مجالت
را از دغدغه امـور جـاری و مالی مجالت فارغ سازد و همت خود را صرف جذب مقاالت
باکیفیتتر و ارتقای کیفی مجالت کنند از ضروریات مهم تشخیص داده شد.
از طرفـی حرکت ناشـران علمـی معتبـر در سراسـر جهـان نشـان از تمرکـز انتشـار مجالت
در سامانههایی است که پژوهشگران و جامعه علمی با بهرهگیری از خدمات آنها از دغدغه
دستیابی به منابع غنی علمی ازجمله مقـاالت رهایی یابند .ازاینرو ،رسالت جدیدی به
انتشارات دانشگاه محول شد تـا با راهاندازی سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمـی
دانشـگاه هـمگـام بـا تحوالت جهانی به خدماترسانی به جامعه علمی بپردازد (جالل زاده،
)1351
جایگاه علمی و بینالمللی دانشگاه تهران ایجاب میکرد با توجه به مشکالت و کمبود
بودجه مجالت درروند انتشار و داوری ،همچنین ارتقا مجالت ،با مدیریتی یکپارچه ،ضمن
خارج کردن مجالت از قالب جزیرهای ،با کاهش مشکالت و بار جانبی مجالت ،به تمرکز
آنها بر ارتقا همت گمارد؛ این مسئله هم با دستاورد بررسی ماکادو ( )4010مشابه بود.
از سوی دیگر تحوالت و فناوریهای روز ،خاصه در حوزه نشر ،امکان دسترسی آسان
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و فرا زمان و فرا مکان را برای همگان و بهخصوص محققان در محیط وب فراهم آورده
است؛ همچنین استقرار نظام عرضه و تقاضا ،نظام نوآوری و تالش برای تجاریسازی
دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشگاه ،ازجمله فعالیتهایی است که اخیراً در جهت
اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه شکل گرفته است.
مدیریت یکپارچه در کنار امکانات محیط وب ،دانشگاه را بر آن داشت تا به طراحی و
پیادهسازی سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمی دانشگاه تهران بیندیشد ،با دو رویکرد:
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. 1تسهیل عرضه مجله به مخاطب ،بهصورت نسخه الکترونیکی که ضمن کاهش
هزینههای تکثیر و ارسال ،مالحظات زیستمحیطی و افزایش رؤیت مقاالت را در پی داشته
باشد. 4 .اجرای کامل فرایندهای ارسال ،دریافت ،داوری ،خدمات چاپ (ویرایش زبانی و
صفحهآرایی) ،نمایهسازی و انتشار از طریق سامانه که امکان بهرهمندی از نیروهای متخصص
و علمی را فارغ از زمان و مکان فراهم آورد.
با توجه به این دو رویکرد ،سامانه مدیریت یکپارچه مجالت علمی دانشگاه تهران از
تاریخ  1خرداد  1351در پنج مرحله دنبال شد (وبسایت دانشگاه 11 ،مرداد  )1359و با
همکاری مرکز انفورماتیک دانشگاه آغاز به کار نمود .تسهیالت یادشده ،تفکیک و تأسیس
بسیار چشمگیر عناوین جدید و تخصصی نشریات در سالهای  1352-1389را به دنبال
داشت .با رشد روزافزون و پرسرعت دانش ،نشریات جدید و تخصصی مختلفی در حال
تأسیس هستند.
برای مثال آنچه امروز تحت عناوین مجلههای تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بااعتبار علمی  -پژوهشی منتشر میگردد در
طول سالهای گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.
دوره انتشار اول آن بین سالهای  1311تا  1330تحت عنوان مجله مدرسه عالی فالحت،
دوره انتشار دوم آن بین سالهای  1330تا  1328تحت عنوان نشریه دانشکده کشاورزی،

دوره انتشار سوم آن بین سالهای  1328تا  1396تحت عنوان نشریه رسمی دانشکده
کشاورزی ،دوره انتشار چهارم آن بین سالهای  1396تا  1387تحت عنوان مجله علوم
کشاورزی ایران ،منتشرشده و دوره انتشار پنجم آن شامل هفت مجله تخصصی دانش
آبوخاک ایران ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،علوم گیاهان زراعی ایران است
که به پیشنهاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه از سال  87منتشر میشود.
نشریات ،بهعنوان مجرای انتشار اطالعات علمی ،فرهنگی و اجتماعی ،نقشی مهم در
پیشبرد اهداف دانشگاه ها دارند؛ و تعداد عناوین و مقاالت و مطالب انتشاریافته در آنها
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گیاهپزشکی ،علوم باغبانی ایران ،علوم دامی ایران ،مهندسی بیوسیستم ایران ،تحقیقات

شاخصی از رشد علمی ،پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و اجتماع است.
١٢٧
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در دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس ،حدود  490نشریه دانشگاهی و  300نشریه دانشجویی
منتشرشده است 28/8 .درصد از  189عنوان نشریه در حال انتشار ،در موضوع علوم انسانی
است و  1/5درصد به هنر و معماری اختصاص دارد که با نتایج افشار نیا و عباسی ،ورع و
پاشایی زاد و همکاران مطابقت دارد .با تفاوت چشمگیری ،موضوع کشاورزی در رتبه دوم
قرار دارد که با یافتههای پاشایی زاد و همکاران ( )1350شبیه است.
تعداد نشریات علوم انسانی با تعداد کل نشریات در بقیه حوزهها بهطور تقریبی برابر است
که مخالف نتایج وو و دونگ فا ( )4012است .این مسئله میتواند به دلیل شاخههای
گستردهتر علوم انسانی یا فعالیت پژوهشی کمتر در بقیه رشتهها و شاید تمایل پژوهشگران
رشتههای دیگر برای انتشار آثارشان در نشریات بینالمللی باشد .نتایج علیدوستی و دیگران
( )1388هم این مسئله را تأیید میکند .بههرحال برای همگامی با رشد سریع دانش در دنیا و
حفظ و ارتقاء سطح علمی کشور ،افزایش تعداد مقاالت و نشریات معتبر پژوهشی ضروری
است.
همانند نتایج حری ( ،)1376ورع ( )1352و علیدوستی و دیگران ( ،)1388انتشار تقریباً
تمام نشریات علمی-پژوهشی به صورت دو فصلنامه یا فصلنامه نشان از تأکید و ریزبینی
مسئوالن بر بررسی و گزینش دقیق مقاالت انتشاریافته برای باال بردن غنای علمی نشریات
دارد و با نتایج ورانا ( )4014در تضاد است.
بیش از  94درصد نشریات در حال انتشار دانشگاه رتبه علمی -پژوهشی دارد و 8 /34
درصد نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری را تشکیل میدهد
که نشانگر اعتبار علمی باالی این مجالت است .نشریات با موضوع علوم انسانی بیش از نیمی
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از مجالت علمی-پژوهشی دانشگاه را تشکیل میدهد و  15درصد به علوم کشاورزی و منابع
طبیعی اختصاص دارد .بقیه موضوعات درصد اندکی را به خود اختصاص میدهند.
زبان غالب نشریات ،فارسی است این نتیجه در پژوهش پاشایی زاد ( )1350و ورع
( )1352نیز به دست آمد و فقط  16/9درصد نشریات به زبان انگلیسی منتشر میشوند .برای
معرفی تولیدات علمی و فرهنگی کشور در سطح بینالمللی توجه به انتشار نشریات به زبان
انگلیسی مهم به نظر میرسد.
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در طول حدود هشتاد سال فعالیت علمی دانشگاه تهران ،دهساله اول از انتشار نشریات
کمترین رشد را داشت ،بین سالهای  1372-1399رشد نشریات منفی بود که با نتایج حری
( )1376همخوانی داشت و دهساله هشتم به دلیل فناوریهای جدید و سهولت ایجاد و انتشار
اینترنتی ،همانند نتایج ورانا ( )4014رشد چشمگیری نشان میدهد 76.درصد نشریات در حال
انتشار ،اطالعاتشان را از طریق وبسایت ارائه میکنند .این عدد از نتایج تمام پژوهشهای
انجام شده قبلی ،ورع ( ،)1352پاشایی زاد ( )1350و حری ( ،)1376بیشتر است که میتوان
علت آن را رشد فناوری و امکانات بیشتر در گذر زمان دانست.

پیشنهادها

 −ایجاد بانک اطالعات نشریات جاری و گذشتهنگر و اضافه کردن مداوم اطالعات بهدستآمده
از پیشینه نشریات و روزآمد کردن اطالعات

 −تعامل مداوم با معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای تعیین اولویتهای نشریات
 −اعالم ویژگیهای و شرایط الزم برای نشریات علمی و ارزیابی دقیق و ریزبینانه و ردهبندی آنها
 −شرکت در بازار یکپارچه نشریات و ایجاد سیاست عمومی و قوانین یکپارچه و نظارت بر
هماهنگی هر نشریه با استانداردهای تعریفشده
 −برقراری جلسات منظم برای تبادل اطالعات نشریات مختلف دانشگاه و نشریات هم دامنه در
داخل و خارج دانشگاه
 −بررسی تاریخی و موضوعی نشریات در دورهها و موضوعات مختلف
 −ایجاد بانک اطالعات برای نشریات دانشجویی و برقراری امکانات الزم برای تکامل و پیشرفت
بهسوی انتشار علمی
 −بررسی قدرت نفوذ و میزان استناد نشریات

 −نظارت دقیق بر قوانین ایجاد عناوین جدید نشریات هم سو و ادغام نشریات موازی در صورت
وجود
 −جلب حمایت مادی و معنوی مؤسسات دانشبنیان ،نیکوکاران دانشگاه و سایر عالقهمندان برای
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 −تأکید بر ارسال برخی از بخشهای مقاله (مانند چکیده ،نتیجهگیری و  )...به زبان انگلیسی

حمایت و همکاری در نشر استاندارد
.٢٩
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 −با توجه به امکان استفاده از تسهیالت مؤسسات دانشگاهی و بودجه عمومی و به خاطر اهمیت
انتشار نتایج علمی برای پژوهشگران ،توجه خاص به ایجاد وبسایت برای تمام نشریات ضروری
است.
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