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بررسی میزان تأخیر در انتشار مقاالت مجالت علمی 
پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترويج کشاورزی

bb

چکيد ه 
پژوهش حاضر به بررس�ی وضعيت تأخير انتش�ار در مجالت علمی پژوهشی کشاورزی  می پردازد. تأخير در انتشار در اينجا 
به فاصله زمانی ميان ارائه نس�خه اوليه مقاله به يک مجله تا مرحله چاپ و انتش�ار آن تعريف ش�ده است. هدف از انجام اين 
پژوهش بررس�ی ميزان کهنگی يا تازگی مقاالتی اس�ت که در اين مجالت منتشر می شوند. عالوه بر آن از نتيجه اين تحقيق 
می توان به عنوان شاخصی کيفی برای ارزيابی مجالت علمی و پژوهشی اين حوزه استفاده کرد. در اين بررسی که با استفاده 
از روش پيمايش�ی صورت گرفته،  چهار متغير تاريخ دريافت مقاالت، تاريخ پذيرش آنها، تاريخ انتشار مجله، و تاريخ توزيع 
مجله مورد توجه قرار گرفته اس�ت. جامعه پژوهش ش�امل 1684 مقاله بوده اند که در 24 مجله علمی و پژوهش�ی س�ازمان 
تحقيقات، آموزش، و ترويج کش�اورزی  در سال های 1389 و 1390 به چاپ رسيده اند. نتايج اين بررسی نشان می دهد مدت 
زم�ان دريافت تا پذيرش مق�االت اين مجالت به طور ميانگين 287 روز، مدت زمان پذيرش تا انتش�ار 205 روز، مدت زمان 
پذيرش تا توزيع 333 روز، فاصله زمانی دريافت تا انتشار مقاالت 492 روز، مدت زمان دريافت مقاالت تا توزيع مجالت 621 

روز، و فاصله ميان انتشار تا توزيع مجالت 128 روز است.
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In present research, publication delay for Iranian agricultural journals has been studied. The time between delivering 
manuscript copy of paper by its author to final appearing in a target journal has been defined here as publication delay. 
Publication delay can be used as a qualitative criteria indicating freshness or oldness of papers level. In this study, we 
have considered four factors for each paper including receive date, acceptance date, magazine publication date, and 
magazine distribution date. The project target society consists of 1684 papers appearing in 24 journals published by Ag-
ricultural Research, Education, and Extension Organization during 2010-2011. All of these journals has been evaluated 
as scientific-research one by Iranian Ministry of Science, Research, and Technology. The findings show that the period 
of receive to acceptance of papers is 287 days, the period of acceptance to publish is 205 days, the period of acceptance 
to distribution is 333 days, the period of receive to publish is 492 days, the period of receive to distribution is 621 days, 
and period of publish to distribution is 128 days. 

 Key words: Publication delay, Agricultural Scientific and Research Journals, Agricultural Research,
 Education, and Extension Organization.

مقدمه 
انتقال  ابزار  تنها وسیله و  از مهمترین و گاه  از دیرباز مجالت علمی یکی 
اطالعات و یافته های علمی بوده اند. این نقش همچنان برای آنها حفظ شده 
و با وجود مطرح شدن و به میان آمدن گزینه ها و ابزارهای جایگزین دیگر 
از استیالی آنها چندان کاسته نشده است. تداوم انتشار در دوره های زمانی 
مشخص، درج نتایج تحقیقات علمی، داوری شدن مطالب و مندرجات آنها، 
و اعتبار سردبیران و اعضای هیئت تحریریه احتماالً از جمله مهمترین دالیل 
این استیال بوده است. عالوه بر آن اهمیت مجالت علمی تا حدی است که 
هم اکنون  به عنوان شاخصی بارز برای اندازه گیری میزان پیشرفت علمی یک 
کشور  مورد استفاده قرار می گیرد. بدین سان توجه به وضعیت انتشار مجالت 
علمی و کم وکیف مقاالت مندرج در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آن  به  علمی  مجالت  ارزیابی  چارچوب  در  می توان  که  مسائلی  جمله  از 
در  مندرج  مقاالت  بودن  روز  به  میزان  و  آنها  انتشار  وضعیت  کرد  توجه 
برای درج  را  مقاله خود  نویسنده ای  به طور معمول هنگامی که  آنهاست. 
بودن  مرتبط  به  مربوط  مقدماتی  بررسی های  می کند  ارسال  مجله ای  در 
یا نبودن مقاله با اهداف نشریه )توسط سردبیر یا هیئت تحریریه(، داوری، 
قرار  ادبی،  و  علمی  ویراستاری  نهایی،  بازبینی  پیشنهادی،  اصالحات  انجام 
گرفتن در نوبت چاپ، صفحه بندی و چاپ، و توزیع مجله همواره زمان هایی 
طوالنی  بسیار  زمان ها  این  اوقات  گاهی  که  می دهد  اختصاص  خود  به  را 
جدیدترین  است  قرار  که  نشریات  انتشار  وجودی  فلسفه  با  اساساً  و  بوده 

یافته های علمی را در اختیار خوانندگان خود بگذارد متناقض است. طوالنی 
انتشار نتایج تحقیقات گاه در برخی از حوزه های علمی مانند  بودن زمان 
پزشکی می تواند موجب مشکالت و مسائل عدیده ای شود. به عنوان مثال 
شیبانی نیا اشاره می کند که رشته دندانپزشکي در زمره علومي است که با 
داشتن پژوهشهاي وسیع و متعدد در زمینه هاي مختلف در فواصل زمان 
کوتاه دچار تغییرات و رشد و تکامل مي گردد و مقاالت آن نیز از این امر 
مستثني نیستند )شیبانی نیا و همکاران، 1389(. نامور و کوشا )1391( نیز 
در مقاله خود یادآور می شوند که  فرایند طوالنی شدن انتشار مقاالت در 
مجالت علمی همواره مورد انتقاد محققان و پژوهشگران بوده است. جورک 
مجالت  محک زنی  برای  خود  پیشنهادی  مدل  در   )2006( هولمستورم1  و 
علمی از حیث ارائه مقاالت توسط نویسندگان به تأخیر در نشر به عنوان 
یکی از شاخص های کیفی توجه کرده اند که بر مبنای آن مؤلفان می بایست 
هنگام تصمیم گیری برای ارسال مقاله خود به این نشریات به آن توجه کنند. 
عالوه بر آن، بی توجهی به عامل تأخیر انتشار باعث سلب اعتماد نویسندگان 
کاهش  یا  ریزش  میزان  در  و  شد  خواهد  نشریه  یک  استفاده کنندگان  و 
مراجعات به آن سهیم خواهد بود. هم از این روست که امات2 )2008( اشاره 
می کند که تاخیر در انتشار مقاالت همواره به عنوان شاخصی برای ارزیابی 
تاثیر آن بر سایر شاخص  کیفی نشریات تخصصی در نظر گرفته شده و 
های کتابسنجی روشن شده است. در بررسی دالیل مربوط به طوالنی شدن 
داوری  و  بررسی  روند  به  مربوط  که  مسائلی  جز  به  مقاالت،  انتشار  زمان 
ارسال  مانند  نکات  و  اصول  برخی  به  نویسندگان  بی  توجهی  است  مقاالت 
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که میانگین فواصل زمانی بین دریافت و پذیرش )مرحله اول( مقاالت در 
بین  زمانی  فواصل  میانگین  همچنین  و  ماه(   4( روز  نشریه 121   30 کل 
ماه(   2 )تقریباً  روز   47 نیز  دوم(  )مرحله  مقاالت  نهایی  انتشار  و  پذیرش 
به بررسی سهم هر یک  خود  مقاله  در   )1391( کوشا  و  نامور  می باشد. 
مقاالت علمی از مرحله ارسال  از مراحلی که باعث تأخیر در روند نشر 
را تعداد  آنان  جامعه مورد مطالعه  تا انتشار آنالین می شوند، پرداخته اند. 
11598 مقاله از 102  نشریه متعلق به هفت رشته علمی در حوزه هاي علوم 
و علوم اجتماعی تشکیل می دهد که در سال 2009 منتشر شده اند. نتایج 
پژوهش آنان نشان می دهد که بیشترین و کمترین میانگین زمانی از بین 
سه مرحله مورد بررسی در کل مقاالت به  ترتیب متعلق به مرحله ارسال – 
اصالح )8 ماه( و اصالح – پذیرش )1 ماه( در نشریات مورد بررسی می باشد. 
بررسی های فوق، علی رغم گوناگونی در جامعه مورد مطالعه، نشان می دهد 
مهمترین عامل تأخیر در انتشار مقاالت مربوط به دوره زمانی ارائه مقاله تا 
به جز حوزه علوم  یا در واقع همان مرحله داوری است. متأسفانه  پذیرش 
پزشکی و بهداشت، تحقیقات گسترده دیگری در سایر حوزه ها صورت نگرفته 

است تا وضعیت کهنگی در انتشار علم در ایران را نشان دهد.
در میان پژوهش های خارج از کشور نیز می توان از جمله به پژوهش لوئل 
و موئد3 )1998( اشاره کرد که به تأخیر نشر در مجالت علوم پرداخته اند. 
نتایج بررسی آنان حاکی است تأخیر در مجالت رشته ریاضی و علوم فنی 
بیشتر از سایر رشته های علوم است. دیوسپاتونی، هوروای، و بران4 )2001( 
نیز سرعت انتشار را در مجالت شیمی بررسی کرده اند. جامعه مورد مطالعه 
آنان 10 مجله اصلی شیمی است که در سال های 1985، 1990، 1995، و 
از مقاالت در طی  1999 منتشر شده اند. بر اساس مطالعه آنان 50 درصد 
سالهای مورد بررسی به ترتیب با یک فاصله زمانی 205، 231، 237، و 208 
روز چاپ می شوند. این بررسی نشان داده است که 25 تا 75 درصد مقاالت 
 ،)1990 سال  )در   271 تا   201  ،)1985 سال  )در  روز   249-172 فاصله  در 
منتشر  )درسال 1999(  روز  تا 252  و 173  )درسال 1995(  روز  189تا 271 
شده است. یو و لی5 )2006( نیز با استفاده از یک مدل ریاضی به بررسی 
میزان تأخیر در 3000 مقاله از  18 نشریه چینی زبان پرداخته اند. یافته های 
است  بیشتر  ریاضی  نشریه های حوزه  در  تأخیر  میزان  می دهد  نشان  آنان 
آنها  درصد   50 سال،   0/65 تا  حوزه  این  مطالب  درصد   80 که  گونه ای  به 
نمی گیرند.  قرار  تا 1/65 سال در دسترس  آنها  تا 1/02 سال و 20 درصد 
انتشاراتی )ناشران  دانگ، لو، و ماندری6 )2006( در پژوهش خود سه مدل 
سنتی، نشردسترسی آزاد، و انتشاراتی های وابسته به انجمن های حرفه ای( 
را از حیث سرعت انتشار بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که سرعت 
انتشار در مدل های نشر سنتی و دسترسی آزاد باالتر از مدل انتشاراتی های 
پژوهش  در   )2008( آمات7  کارلوس  است.  حرفه ای  انجمن های  به  وابسته 
خود تأخیر انتشار برای 14 مجله علوم غذایی را بررسی کرده است. جامعه 
مورد پژوهش وی 4836 مقاله هستند که در 14 مجله علوم غذایی در سال 
2004 منتشر شده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین میزان تأخیر 
بر  آنان  می باشد.  روز  منفی 104(  و  مثبت  )با  مزبور 348  مجله های  برای 
این باورند که فرایند داوری به شدت در موضوع تأخیر انتشار اثرگذار است. 
دانل و کوبالد )2010( وضعیت تأخیر در چهار حوزه فرعی تر زیست شناسی 
یعنی محیط زیست، رده بندی، رفتار و تحول نیز مقایسه ای از حیث سرعت 
بیشترین  زیست  محیط  حوزه  آنان  یافته های  برابر  داده اند.  انجام  انتشار 

قوانین و خط مشی های  به  ناآشنایی  مقاله،  با موضوع  نامرتبط  به مجالت 
یک مجله، اعتبار نشریه،و  ارسال به مجالت متعدد نیز مزید بر علت است. 
انتشار  زمان  طوالنی شدن  باعث  که  محدودیت هایی  برخی  بر  غلبه  برای 
شده  پیشنهاد  نیز  آنالین  ارتباطات  امکانات  از  استفاده  می شوند  مقاالت 
وجود  نیز  معتبری  علمی  مجالت  جهان  سطح  در  نیز  اکنون  هم  است. 
در  و  می شوند  منتشر  الکترونیکی  روش  با  کامل  صورت  به  که  دارند 
رتبه بندهی های جهانی هم ارزشیابی می شوند. با این حال این روش چندان 
دارد. رجحان  همچنان  مجله  انتشار  سنتی  روش  و  نکرده  پیدا  عمومیت 

با  از 100 مجله  ایران بیش  اکنون در کشور  در حوزه علوم کشاورزی، هم 
درجه علمی- پژوهشی منتشر می شود که بار اصلی انتقال یافته های علمی 
این حوزه را بر دوش می کشند. از این تعداد، 24 نشریه تنها توسط سازمان 
تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی و مجموعه های وابسته به آن منتشر 
می شود. با این حال در مورد تازگی یا کهنگی اطالعاتی که از طریق این گروه 
از نشریات در دسترس قرار می گیرد تاکنون گزارشی منتشر نشده است. از 
پژوهشی  علمی  نشریات  بررسی  با  تا  است  درصدد  حاضر  پژوهش  رو  این 
و  در سال 1389  ترویج کشاورزی  و  آموزش،  تحقیقات،  توسط سازمان  که 
1390منتشر شده اند، میزان تازگی اطالعات منتشر شده در آنها را مشخص 
به سئواالت ذیل است: به طور مشخص در پی پاسخ  این پژوهش  نماید. 

1- مقاله های ارائه شده به مجالت علمی پژوهشی کشاورزی 
فاصله  چه  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان 

زمانی منتشر و توزیع می شوند؟
2- کدام مجله بیشترین تاخیر و کدام مجله کمترین تاخیر را 

در انتشار مقاالت واصله دارد؟
3-  آیا در حوزه های موضوعی مختلف کشاورزی )مانند دام و 
طیور، زراعت و باغبانی، شیالت و آبزیان، جنگل و مرتع، و . . .( 

تفاوتی در تاخیر نشر مقاالت وجود دارد؟

ویژه در حوزه  به  این خصوص  و گسترده ای در  بررسی های وسیع  تاکنون 
کشاورزی در کشور ما صورت نگرفته است. بر اساس اطالعات موجود، نامور 
واطالع رسانی  کتابداری  علوم  نشریه   16 نشر  در  تأخیر   )1388( زرداری  و 
موجود در مؤسسه اطالعات علمی )آی اس آی( را بررسی کرده اند. جامعه 
مورد مطالعه 749 مقاله بوده که در سال 2008 منتشر شده اند. نتایج بررسی 
واطالع رسانی  کتابداری  در  علم  کهنگی  ماه   8 که  است  آن  از  آنان حاکی 
پژوهشی دیگر، شیباني  دارد. در  آمریکا وجود  اطالعات علمی  در مؤسسه 
زماني  فاصله  بررسي  به  خود  تحقیق  در  نیز   )1389( وی  همکاران  و  نیا 
دندانپزشکي  پژوهشي  علمي  مجالت  در  مقاالت  انتشار  تا  تحقیق  انجام 
را  مقاله   474 تعداد  و  مجله   5 پژوهش  این  در  آنان  پرداخته اند.  کشور 
مورد بررسي قرار داده اند. نتیجه تحقیق آنان حاکی است تاخیر در فاصله 
انجام تحقیق تا اعالم وصول به میزان 85 درصد،  تاخیر از اعالم وصول تا 
صدور تاییدیه57/4 درصد و  تاخیر از صدور تاییدیه تا انتشار به میزان 19 
نشریات  مقاالت  نشر  تأخیر  نیز  آذرگون )1389(  و  نامور  است.  بوده  درصد 
پژوهش  در  کرده اند.  بررسی  را  داروسازی  و  داروشناسی  بین المللی  علمی 
در  موجود  داروسازی  و  داروشناسی  نشریه   30 از  مقاله   5938 تعداد  آنان 
به صورت سرشماری  )آی اس آی( در سال 2009  علمی  اطالعات  مؤسسه 
نشان می دهد  آنان  بررسی  نتایج  است.  گرفته   قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد 
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و  محمود خسروجردی  که  بررسی  مبنای  بر  داراست.  را  انتشار  در  تأخیر 
همکاران )2011( در خصوص تأخیر در نشر 26 مجله ایرانی انگلیسی زبان 
انجام داده اند این نتیجه حاصل شده است که متوسط زمان انتشار از 86 روز 
تا 714 روز متغیر بوده است. متوسط زمان داوری نیز در بررسی آنان از 66 

روز تا 520 روز متفاوت بوده است. 

روش تحقيق
برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه 
پژوهش را کلیه مقاالت 24 نشریه علمی- پژوهشی تشکیل می دهند که در 
سال های 89 و 90 منتشر شده اند. تعداد مقاالت این مجالت 1684 فقره بوده 
است کلیه این مجالت توسط سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی 
یا مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان مزبور منتشر می شوند. در 
این بررسی 4 متغیر به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش مورد استفاده قرار 
گرفته است که عبارتند از تاریخ دریافت مقاله، تاریخ پذیرش مقاله، تاریخ 
)تاریخ  اول  متغیر  دو  جمع آوری  برای  مجله.  توزیع  تاریخ  و  مجله،  انتشار 
دریافت و تاریخ پذیرش( صفحات اول مقاالت کلیه مجالت 24 گانه از طریق 
سایت مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس www.sid.ir و نیز 
سایت بانک اطالعات نشریات کشور به آدرس www.magiran.com مشاهده 
شده و تاریخ های مذکور برای هر مقاله استخراج گردیده است. برای شناسایی 
بانک اطالعات نشریات کشور به آدرس   نیز به سایت  تاریخ توزیع مجالت، 
www.magiran.com مراجعه شده است. در موارد الزم نیز اطالعات مورد 
نیاز از طریق تماس مستقیم با دفاتر مجالت بدست آمده است. بر مبنای 
این چهار عامل )تاریخ دریافت، تاریخ پذیرش، تاریخ نشر، و تاریخ توزیع( شش 
فاصله زمانی شامل فاصله تاریخ دریافت تا پذیرش، پذیرش تا انتشار، پذیرش 
تا توزیع، دریافت تا انتشار، دریافت تا توزیع، و انتشار تا توزیع محاسبه گردید. 
با وجود آنکه ممکن است گاه تاریخ هایی که به عنوان تاریخ پذیرش و تاریخ 
دریافت در صفحه اول مجالت ذکر شده اند واقعی نباشند با این حال فرض 
فاصله  در  پژوهش  این  داده های  است.  گذاشته شده  آنها  کامل  بر صحت 
زمانی مهر تا آذر ماه 1391 جمع آوری شده اند. داده های گردآوری شده در 
نرم افزارهای MS Excel ،MS Word و SPSS سازماندهی و تحلیل شده است.

تجزيه و تحليل داده ها
همانطور که ذکر شد در این پژوهش مقاالت 24 نشریه سازمان مورد 
بررسی قرار گرفته است. چهار نشریه از 24 نشریه یاد شده به زبان انگلیسی 
منتشر می شوند. به لحاظ دوره انتشار، چهارده عنوان )58 درصد( از آنها به 
شکل فصلنامه، نه عنوان )37/5 درصد( به صورت دوفصلنامه و یک عنوان 
نیز به صورت سه بار در سال منتشر می شوند. در زمان گردآوری داده ها )مهر 
تا آذر ماه 1391(، تعداد 150 شماره )74 شماره در سال 89 و 76 شماره در 
سال 90(  از این نشریات منتشر شده بود. تعداد مقاالت مشاهده شده در 
سال 89، 805  مقاله و تعداد کل مقاالت در سال 90، 879  مقاله بوده است. 
مجموع کل این مقاالت 1684 فقره می باشد که از این میان 52 مقاله به دالیلی 
مانند عدم ذکر تاریخ دریافت یا اشتباه در ذکر آن ها  از حیطه این بررسی

خارج شده و نهایتاً 1632 مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. در جدول 1 
عناوین این نشریات و تعداد مقاالت مورد بررسی از هر نشریه ذکر شده است.

با وجود آنکه بیش از 25 مؤسسه و مرکز ملی در زیرمجموعه سازمان مشغول 
به فعالیت هستند تنها حدود یک سوم آن ها )حدود 10 مؤسسه( مبادرت 
به انتشار مجله علمی پژوهشی کرده اند. تعداد مجالتی که هریک از این ده 
مؤسسه منتشر می کنند نیز توزیع یکسانی ندارد به گونه ای که مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور به تنهایی مسئولیت انتشار 7 عنوان )29 
درصد( از این نشریات را برعهده دارد. براساس اطالعات جدول 2 حدود 20 

عنوان از این نشریات )86 درصد( تنها توسط 6 مؤسسه منتشر می شوند.
کلیه  برای  متغیر  شش  قالب  در  نشر  در  تأخیر  موضوع  پژوهش  این  در 
مجالت بررسی شده است. این شش متغیر عبارتند از فاصله زمانی میان 
ارائه نسخه اولیه مقاله تا بررسی آن توسط داور یا داوران و اعالم پذیرش یا 
رد آن )فاصله زمانی دریافت تا پذیرش مقاله(؛ فاصله زمانی میان پذیرش تا 
مرحله نشر مجله )پذیرش تا انتشار(؛ فاصله زمانی میان دریافت تا انتشار 
مجله، فاصله زمانی میان دریافت تا توزیع مجله؛ فاصله زمانی میان پذیرش 
تا توزیع مجله؛ و فاصله زمانی میان انتشار تا توزیع مجله. باید یادآور شد 
است  تاریخی است که روی مجله ذکر شده  انتشار مجله  تاریخ  از  منظور 
مانند )بهار 90 یا اسفند 89( و منظور از تاریخ توزیع تاریخی است که مجله 
می گیرد.  قرار  خوانندگان  اختیار  در  و  شده  خارج  چاپ  از  عینی  طور  به 
ماه  از  پانزدهم  روز  فصلنامه ها،  برای  مجالت  انتشار  تاریخ  بررسی  این  در 
دوم هر فصل و برای دوفصلنامه ها نیز روز پانزدهم از ماه دوم و ماه هفتم 
بررسی  مورد  نشریات  از  یک  هر  وضعیت  است.  گرفته شده  نظر  در  سال 
میانگین  جدول  این  است.  آمده   3 جدول   در  باال  متغیرهای  لحاظ  از 
می کند. بیان  روز  بر حسب  مراحل  از  یک  هر  در  شده  زمان طی  میزان 

و  قند  دو مجله چغندر  است  اطالعات جدول 3 مشخص  از  که  همچنان 
مرحله  در  را  تأخیر  بیشترین  ماه(   18( روز   530 از  بیش  با  زراعت  نشریه 
 Crop و  کشاورزی  آموزش  مدیریت  پژوهش  مجالت  و  پذیرش  تا  دریافت 
Breeding Journal با کمتر از 95 روز )حدود 3 ماه( کمترین تأخیر را در 
این مرحله دارند. در مرحله پذیرش تا انتشار، نشریه زراعت با 624 روز )بیش 
میان  این  در  است.  داده  اختصاص  به خود  را  تأخیر  بیشترین  ماه(   20 از 
مجالتی که مقاالت آنها با حداقل تأخیر نسبت به تاریخ انتشار منتشر شده 
مجالت پژوهش آب در کشاورزی، به زراعی نهال و بذر، و رستنیها هستند. 
مجالت پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی و تحقیقات حمایت و حفاظت 
جنگل ها و مراتع از جمله مجالتی بوده اند که تاریخ پذیرش مقاالت آنها 
اساساً بعد از تاریخ انتشار مقاله بوده است ) اعداد منفی جدول بدان معنی 
است که تاریخ درج شده به عنوان تاریخ دریافت دیرتر از تاریخ انتشار یا توزیع 
مجله بوده اند.(. بر حسب فاصله زمانی میان تاریخ پذیرش مقاالت تا توزیع 
مجله دوباره نشریه زراعت دارای با 922 روز )حدود 31 ماه( بیشترین تأخیر 
 Archives of را داشته است و در مقابل مجالت پژوهش آب در کشاورزی و
Razi سریعتر عمل کرده اند. با درنظر گرفتن فاصله زمانی دریافت مقاالت تا 
انتشار مجله باید گفت نشریه زراعت با 1156 روز )بیش از سه سال( بیشترین 
تأخیر را داراست در عین حال مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی با 55 
روز )نزدیک به دو ماه( از کمترین تأخیر برخوردار بوده است. چنانچه فاصله 
زمانی که نویسنده ای مقاله خود را به یکی از مجالت سازمان تحویل می دهد 
تا زمانی که نسخه چاپ شده مقاله خود را مالحظه می کند را در نظر بگیریم 
نشریه زراعت با 1455 روز )اندکی بیش از 4 سال( جزو مجالت بسیار کند و 
با تأخیر محسوب خواهد شد و برعکس مجالت Crop Breeding Journal و 
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جدول  1- فهرست مجالت مورد بررسی به تفکيک تعداد مقاالت

عنوانرديف

تعداد مقاالت
مجموع 

)کارشده ها(
مجموع مقاالت هر نشريه 13901389

حذفی  هاحذفی  ها

1461733140آفات و بیماریهاي گیاهي1

18772532پژوهش آب در کشاورزي )علوم خاک و آب(2

221285051پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي3

42408282پژوهش هاي آبخیزداري )پژوهش و سازندگي(4

3322515861پژوهش هاي خاک )علوم خاک و آب(5

5855113113تحقیقات جنگل و صنوبر ایران6

9172626تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران7

282715556تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعي و جنگلي ایران8

602718788تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران9

61521113114تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران10

50489898تحقیقات مرتع و بیابان ایران11

24234747رستنیها12

64622126128فصل نامه علمي شیالت ایران13

5446100100فصل نامه نشریه زراعت )پژوهش و سازندگي(14

31306161مجله به زراعي نهال و بذر )نهال و بذر(15

43408383مجله به نژادي نهال و بذر )نهال و بذر(16

3112715860مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي17

16163232مجله چغندرقند18

30366666نشریه دامپزشکي )پژوهش و سازندگي(19

32407272نشریه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(20

21Archives Of Razi Institute138162937

22Crop Breeding Journal0167723

23Iranian Journal Of Fisheries Sciences71160131132

24The Iranian Journal Of Botany40428282

8443578817مجموع کل مقاالت به تفکیک سال و حذفی ها

879805مجموع کل مقاالت به تفکیک سال

1632مجموع کل مقاالت بدون حذف شده ها

1684مجموع کل مقاالت
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Archives of Razi با بیش از 210 روز )حدود 7 ماه( جزو سریعترین نشریات 
به حساب خواهند آمد. در نهایت با محاسبه تفاوت تاریخ انتشار وعده داده 
یک مجله با تاریخی که واقعا آن نشریه منتشر و در اختیار خوانندگان قرار 
می گیرد به این نتیجه خواهیم رسید که مجله تحقیقات حمایت و حفاظت 
جنگلها و مراتع با 394 روز )حدود 13 ماه( فاصله از تاریخ انتشار وعده داده 
شده خود عقب است و در مقابل نشریه Crop Breeding Journal دوازده 
این  در  البته  است.  کرده  داده شده خود عمل  وعده  تاریخ  از  روز سریعتر 
و  جنگلها  حفاظت  و  حمایت  تحقیقات  مجله  داشت  نظر  در  باید  میان 
مراتع تقریبا به تازگی به جمع مجالت علمی و پژوهشی پیوسته و احتماالً 
تأخیر عرضه شده است. این  با  به خاطر کم بودن حجم مقاالت دریافتی 

با این حال اگر اطالعات کلیه مقاالت را در مجموع بخواهیم بررسی کنیم به 
این نتیجه خواهیم رسید که میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقاالت 287 
روز )حدود 9/5 ماه( با انحراف استاندارد 222 روز است )جدول  4(. فاصله 
زمانی پذیرش تا انتشار مقاالت نیز 205 روز محاسبه شده است. میانگین 
زمان پذیرش مقاالت تا توزیع مجله حدود 333 روز یا 11 ماه می باشد. این 
عدد نشان می دهد که احتماالً یکی از عوامل مهم در دیرکرد زمان انتشار 
مقاالت، مشکالت احتمالی ناشی از چاپ و نشر است نه مشکالت ناشی از 
فرایند داوری و پذیرش مقاالت. بر مبنای اطالعات جدول  4 میانگین زمان 

دریافت تا توزیع مقاالت نیز حدود 621 روز یا 20 ماه محاسبه شده است. 
برابر اطالعات جدول مزبور زمان طی شده برای دریافت تا پذیرش مقاالت 
زمان  ماه،   8 حدود  یا  روز   233 مجالت  این  مقاالت  از  نیمی  حدود  برای 
پذیرش تا توزیع 293 روز یا 10 ماه، و زمان کلی دریافت تا توزیع برای 50 
درصد مقاالت 535 روز یا حدود 18 ماه می باشد. بر این اساس یک چهارم 
یا  روز  درصد( 754   75( آنها  از  عمده ای  بخش  و  یک سال  مقاالت حدود 
اساس  بر  می مانند.  باقی  انتشار  و  چاپ  نوبت  انتظار  در  سال  دو  حدود 
داده های جدول مزبور همچنین کمترین زمان مربوط به فاصله دریافت تا 
انتشار مقاالت 40 روز می باشد که مربوط به مجله رستنیهاست و بیشترین 
زمان طی شده برای چاپ مقاالت مربوط به نشریه زراعت می باشد که حدود 

2386 روز یا 6 سال است. حداقل زمان پردازش مقاالت در قسمت پذیرش تا 
انتشار و همچنین از دریافت تا انتشار در این جدول عددی منفی است. این 
بدان معنی است که تاریخ پذیرش مقاله 307 روز )تقریباً 10 ماه( بعد از زمان 
انتشار مجله بوده است. به عبارت دیگر مجله یا مجالتی احتماالً به خاطر 
کمبود مقاله مجبور بوده اند زمان انتشار واقعی مجله را نسبت به تاریخ مقرر 

انتشار،10 ماه به تأخیر بیندازند.
با این حال برای بدست آوردن تصویری دقیقتر از روند تغییرات شاخص های 
آماری در طول سال های مورد بررسی توجه به جدول  5 ضروری است. بر 
اساس اطالعات این جدول تعداد مقاالت منتشر شده در سال 90 بیشتر از 
سال 89 بوده است. این موضوع هر چند باعث شده است تا میانگین زمان 
پردازش در کلیه مراحل افزایش داشته باشد، با وجود این میزان افزایش در 
برخی مراحل از جمله زمان دریافت تا پردازش یا زمان انتشار تا توزیع کمتر 
از مراحل دیگر بوده است. این موضوع احتماالً نشان دهنده آن است که در 
این مراحل تعداد متغیرهایی که باعث تأخیر در انتشار می شوند کمتر از 
مراحل دیگر یا دست کم بیشتر قابل کنترل هستند. به عنوان مثال زمان 
چاپ مجالت از جمله متغیرهایی است که ممکن است چندان قابل کنترل 
نبوده و بر عکس روال تعیین داور ممکن است کنترل پذیرتر بوده و به اندازه 

متغیر قبلی باعث تأخیر در نشر نگردد.
جدول  6 نیز وضعیت نشر مقاالت را بر حسب دوره انتشار نشریات در اختیار 
می گذارد. بر این مبنا فصلنامه ها هم از یک سو تعداد مقاالت بیشتری را به 
چاپ می رسانند و هم کلیه متغیرهای مربوط به زمان تأخیر در آنها باالتر 
است. با این حال اگر به صورت نسبتی بخواهیم اعداد این جدول را مالحظه 
کنیم می توان گفت در حالیکه تعداد مقاالت مندرج در فصلنامه ها حدود 
سه برابر مقاالت مندرج در دوفصلنامه هاست با این حال زمان کلی دریافت 

مقاالت تا توزیع مجله در فصلنامه ها تقریباً 1/5 برابر از آنها کمتر است. 
انتشار  گرفته وضعیت  قرار  توجه  مورد  مطالعه  این  در  که  دیگری  موضوع 
مقاالت بر حسب گروه های موضوعی آنها است. برای این منظور مجالت در 
هفت گروه موضوعی طبقه  بندی شده اند. الزم به ذکر است دست یافتن به 

جدول  2- فراوانی مجالت منتشر شده در سازمان بر حسب ناشران

سهم هريک از مؤسسات در انتشار مجالتتعداد مجالتنام ناشررديف
29%7مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور1

17%4سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی2

13%3موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر3

8%2موسسه تحقیقات خاک و آب4

8%2موسسه تحقیقات شیالت ایران5

8%2موسسه تحقیقات گیاهپزشکي کشور6

4%1موسسه آموزش عالي علمي کاربردي وزارت جهاد کشاورزي7

4%1موسسه تحقیقات چغندرقند8

4%1موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي9

4%1مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی10
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جدول 3 مقايسه  مجالت بر حسب تأخير در مراحل مختلف نشر

دريافت تا پذيرشعنوانرديف

543مجله چغندرقند1

532نشریه زراعت2

480پژوهش هاي خاک3

463نشریه علوم دامي4

380نشریه دامپزشکي5

379پژوهش هاي آبخیزداري6

332آفات و بیماری های گیاهی7

322پژوهش آب در کشاورزي8

312مجله به زراعي نهال و بذر9

301تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران10

301مجله علمي شیالت ایران )فارسي(11

296تحقیقات مرتع و بیابان ایران12

269تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان13

261مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي14

237تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع15

226تحقیقات جنگل و صنوبر ایران16

209تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران17

18Fisheries Science190

177مجله به نژادي نهال و بذر19

20The Iranian Journal of Botany151

21Archives Of Razi Institute132

106رستنیها22

23Crop Breeding Journal94

87پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي24

پذيرش تا انتشارعنوانرديف

624نشریه زراعت1

371تحقیقات مرتع و بیابان ایران2

339پژوهش هاي آبخیزداري3

316تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران4

295تحقیقات جنگل و صنوبر ایران5

6Fisheries Science293

235آفات و بیماری های گیاهی7

186مجله به نژادي نهال و بذر8

183تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران9

174نشریه علوم دامي10

151مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي11

12Crop Breeding Journal130

101نشریه دامپزشکي13

98مجله علمي شیالت ایران )فارسي(14

15The Iranian Journal of Botany98

93پژوهش هاي خاک16

90تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان17

18Archives Of Razi Institute79

66مجله چغندرقند19

37پژوهش آب در کشاورزي20

28مجله به زراعي نهال و بذر21

6رستنیها22

8-پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي23

132-تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع24

طبقه  بندی موضوعی واحد و شناخته شده در حوزه کشاورزی – احتماالً به 
دلیل گستردگی موضوعات و زیربخش هایی که ذیل موضوع کشاورزی جای 
می گیرند – عماًل کار آسانی نیست و تقریباً توافق یکپارچه ای در مورد هرگونه 
طبقه بندی هایی از این دست وجود ندارد. با این حال نگارنده سعی کرده است 
با مراجعه به برخی مراجع از جمله تشکیالت وزارت جهاد کشاورزی )از بعد 
عملی و اجرایی( و رده بندی دیویی و اصطالحنامه کشاوررزی کتابخانه ملی 
کشاورزی آمریکا )از لحاظ علمی(، طبقات موضوعی جدول  7 را شکل دهد.

تا  دریافت  زمان  کلی  به طور  برمی آید   7 داده های جدول  از  که  همانطور 
تا  ماه   9/5 گستره  از  کشاورزی  حوزه  مختلف  حوزه های  در  مقاالت  توزیع 

گروه  به  مربوط  انتشار  زمانی  فاصله  بیشترین  متغیرند.  سال  دو  حدود 
به  مربوط  زمانی  فاصله  کمترین  و  طبیعی  منابع  و  جنگل ها  مجالت 
مجالت یا در واقع مجله گروه آموزش مدیریت کشاورزی است. با این حال 
از  هریک  مقاالت  پذیرش  تا  دریافت  زمان  متغیر  حسب  بر  بخواهیم  اگر 
به  را  پایه  منابع  گروه  باید مجالت  کنیم  رتبه بندی  را  موضوعی  گروه های 
این حوزه  در  دهیم.  قرار  در صدر  تأخیر  زمان  بیشترین  با  عنوان مجالت 
تنها دو مجله منتشر می شود که تعداد مقاالت این دو نشریه در سال های 
مورد بررسی مجموعاً 83 مقاله بوده است. میانگین زمان دریافت تا پذیرش 
مقاالت در مجالت این حوزه 401 روز )حدود 13 ماه( و فاصله زمانی دریافت 

بررسی ميزان تأخير در انتشار مقاالت...
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جدول 3 مقايسه  مجالت بر حسب تأخير در مراحل مختلف نشر

پذيرش تا توزيععنوانرديف

922نشر یه زراعت1

672پژوهش هاي آبخیزداري2

489نشریه علوم دامي3

456تحقیقات مرتع و بیابان ایران4

389تحقیقات جنگل و صنوبر ایران5

358نشریه دامپزشکي6

354تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران7

8Fisheries Science334

262تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع9

258تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران10

256مجله چغندرقند11

252رستنیها12

237تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان13

233آفات و بیماری های گیاهی14

222مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي15

197پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي16

193مجله علمي شیالت ایران )فارسي(17

184پژوهش هاي خاک18

178مجله به نژادي نهال و بذر19

128مجله به زراعي نهال و بذر20

21Crop Breeding Journal118

22The Iranian Journal of Botany116

23Archives Of Razi Institute96

88پژوهش آب در کشاورزي24

دريافت تا انتشارعنوانرديف

1156نشریه زراعت1

718پژوهش هاي آبخیزداري2

667تحقیقات مرتع و بیابان ایران3

637نشریه علوم دامي4

609مجله چغندرقند5

573پژوهش هاي خاک6

567آفات و بیماری های گیاهی7

525تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران8

522تحقیقات جنگل و صنوبر ایران9

484تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران10

11Fisheries Science483

481نشریه دامپزشکي12

412مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي13

399مجله علمي شیالت ایران )فارسي(14

363مجله به نژادي نهال و بذر15

359پژوهش آب در کشاورزي16

359تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان17

340مجله به زراعي نهال و بذر18

19The Iranian Journal of Botany249

20Crop Breeding Journal224

21Archives Of Razi Institute212

112رستنیها22

105تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع23

55پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي24

تا توزیع مقاالت 538 روز )حدود 17 ماه( می باشد. بر اساس داده های این 
هر   – کشاورزی  مهندسی  و  کشاورزی  آموزش  حوزه های  نشریات  جدول 
تا  دریافت  میان  زمانی  فاصله  کمترین  دارای   – نشریه  عنوان  یک  با  یک 
که  گیاهی،  محصوالت  و  علوم  موضوعی  گروه  در  هستند.  مقاله  پذیرش 
بیشترین تعداد مجله را در خود جای داده است،  میانگین زمان دریافت 
 تا پذیرش مقاالت حدود 8/5 ماه می باشد. این میانگین برای مجالت گروه
ماه  9 حدود  طیور  و  دام  گروه  مجالت  نیز  و  طبیعی  منابع  و   جنگل ها 

بوده است.
 

بحث و نتيجه گيری

تأخیر یا تسریع  در نشر می تواند به عنوان یکی از مالک های ارزیابی 
کیفی در انتشار مجالت علمی پژوهشی به شمار آید. بر این اساس مجالتی 
فاصله  آن  انتشار  لحظه  تا  مقاله  یک  اولیه  نسخه  دریافت  هنگام  از  که 
زمانی کوتاه تری را سپری می کنند می توانند در شمار مجالت با کیفیت به 
شمار آیند. در پژوهش حاضر وضعیت 24 مجله علمی و پژوهشی سازمان 
طی  مجالت  این  است.  شده  بررسی  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات 
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جدول 3 مقايسه  مجالت بر حسب تأخير در مراحل مختلف نشر

دريافت تا توزيععنوانرديف

1455نشریه زراعت1

1051پژوهش هاي آبخیزداري2

953نشریه علوم دامي3

799مجله چغندرقند4

752تحقیقات مرتع و بیابان ایران5

738نشریه دامپزشکي6

665پژوهش هاي خاک7

615تحقیقات جنگل و صنوبر ایران8

565آفات و بیماری های گیاهی9

563تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران10

559تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران11

12Fisheries Science525

505تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان13

499تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع14

494مجله علمي شیالت ایران )فارسي(15

483مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي16

441مجله به زراعي نهال و بذر17

411پژوهش آب در کشاورزي18

358رستنیها19

355مجله به نژادي نهال و بذر20

284پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي21

22The Iranian Journal of Botany267

23Archives Of Razi Institute229

24Crop Breeding Journal212

انتشار تا توزيععنوانرديف

394تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع1

333پژوهش هاي آبخیزداري2

315نشریه علوم دامي3

299نشریه زراعت4

257نشریه دامپزشکي5

246رستنیها6

206پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي7

190مجله چغندرقند8

147تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان9

100مجله به زراعي نهال و بذر10

95مجله علمي شیالت ایران )فارسي(11

93تحقیقات جنگل و صنوبر ایران12

92پژوهش هاي خاک13

86تحقیقات مرتع و بیابان ایران14

75تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران15

71مجله تحقیقات مهندسي کشاورزي16

52پژوهش آب در کشاورزي17

18Fisheries Science41

38تحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران19

20The Iranian Journal of Botany19

21Archives Of Razi Institute17

8-مجله به نژادي نهال و بذر22

2-آفات و بیماری های گیاهی23

24Crop Breeding Journal-12

این  در  که  کرده اند  منتشر  مقاله   1684 حدود   1390 تا   1389 سال های 
پژوهش 1632 فقره از آنها واجد شرایط بررسی شناخته شده است.

در چارچوب اهداف این پژوهش و در پاسخ به سئوال اول این پژوهش مبنی 
ارائه شده به مجالت علمی پژوهشی کشاورزی با چه  بر اینکه مقاله های 
تحقیق  این  یافته های  براساس  گفت  باید  می شوند؟  منتشر  زمانی  فاصله 
میانگین زمان پردازش مقاالت از زمان دریافت آنها تا زمان انتشار آنها 492 
بر زمانی  ناظر  این فاصله زمانی،  این حال،  با  روز )حدود 16/5 ماه( است. 
نیست که مجله واقعاً به دست استفاده کنندگان می رسد. اگر زمان واقعی در 
دسترس قرارگرفتن مجالت را در این خصوص در نظر بگیریم میانگین زمان 

طی شده به 631 روز )یا حدود 21 ماه( خواهد رسید. در واقع به یک تعبیر 
می توان گفت مجالت سازمان تحقیقات کشاورزی به طور میانگین با حدود 
4 ماه تأخیر نسبت به زمان وعده داده شده در روی جلد منتشر می شوند. 
از سوی دیگر در مقایسه با مطالعات مشابه )و نه لزوماً در حوزه کشاورزی( 
می توان گفت اگرچه زمان متعارفی برای میزان تأخیر در سطح جهان وجود 
ندارد با این حال میانگین زمان تأخیر مجالت مورد بررسی در این پژوهش 
بسیار بیشتر از میانگین زمان تأخیر در مطالعات مشابه است. همچنین 
)حدود  روز   287 مقاالت  پذیرش  تا  دریافت  زمان  میانگین  بررسی  این  در 
بررسی مقدماتی  این زمان شامل زمان های  ماه( محاسبه شده است.   9/5

بررسی ميزان تأخير در انتشار مقاالت...
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این  باید گفت  نهایی مقاله می باشد. مجدداً  تأیید  مقاله، داوری، اصالح، و 
زمان در مقایسه با متوسط زمان داوری در مجالت بین المللی کتابداری و 
اطالع رسانی )نامور و زرداری، 1388( و نیز در مجالت بین المللی داروسازی 

)نامور وآذرگون، 1389( تقریباً دو برابر است. 
با وجود آنکه شناخت دالیل این تأخیرها مستلزم انجام تحقیقات جداگانه ای 
آمات  جمله  )از  گذشته  تحقیقات  نتایج  اساس  بر  هم  حال  این  با  است 
در  تأخیر  مهمترین دالیل  از  یکی  داوری  فرایند  کرد  بیان  می توان   )2008

انتشار است. به جز آن سیاست های خاص هر نشریه، سیاست های مبهم 
تحریریه،  هیئت های  اعضای  سلیقه های  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزارت 
منابع مالی و منابع انسانی به شدت در طوالنی شدن روند انتشار مقاالت 

اثرگذار است. 
سئوال دوم این پژوهش ناظر بر مجالتی است که بیشترین و کمترین تأخیر 
را در انتشار مقاالت دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد اگر زمان کلی 
دریافت تا توزیع را مبنا قرار دهیم، نشریه زراعت با 1455 روز )حدود 4 سال( 

جدول  4- وضعيت آماری مجالت مورد بررسی

از انتشار تا توزيعاز دريافت تا انتشاراز دريافت تا انتشاراز پذيرش تا توزيعاز پذيرش تا انتشاراز دريافت تا پذيرش

163216321632163216321632تعداد مقاالت

287205333492621128میانگین زمان پردازش

233187293436535100میانه

-904430537942726نما

222195240314364130انحراف استاندارد

-40134-2235-13307حداقل زمان پردازش

16141170146120532386584حداکثرزمان پردازش

1386615228937538درصدها            %25

%50                     233187293436535100

%75                     365298418620754214

جدول 5 - مقايسه شاخص های آماری مجالت در سال های 1389 و 1390

از انتشار تا توزيعاز دريافت تا توزيعاز دريافت تا انتشاراز پذيرش تا توزيعاز پذيرش تا انتشاراز دريافت تا پذيرش

138913901389139013891390138913901389139013891390

788844788844788844788844788844788844تعداد مقاالت

286289192217319347476506604636127129میانگین زمان پردازش

23123616419427130041144049656076110میانه

285-90365744430514537937911442726نما

23321118820026121932130839433415799انحراف استاندارد

-59-40109134-48-229235-106-1913307حداقل زمان پردازش

1614143210801170146112802053190023862114584355حداکثرزمان پردازش

1331435675110204267314334413450درصدها            %25

%5023123616419427130041144049656076110

%75353365289306406421614624763751152214
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جدول 6- وضعيت تأخير نشر مقاالت بر حسب دوره انتشار

دوره انتشار
تعداد 
مقاالت

از انتشار تا توزيعاز دريافت تا توزيعاز دريافت تا انتشاراز پذيرش تا توزيعاز پذيرش تا انتشاراز دريافت تا پذيرش

24016513646653872دو فصل نامه

5276102238379515135فصل نامه

6280266394546674129سه بار درسال

جدول  7- ميانگين تأخير درانتشار مقاالت بر حسب موضوعات مجالت

موضوع
تعداد 
مجالت

تعداد مقاالت 
هر گروه

دريافت تا 
پذيرش

پذيرش تا 
انتشار

پذيرش تا 
توزيع

دريافت تا 
انتشار

دريافت تا 
توزيع

انتشار تا توزيع

2834016513646653872منابع پایه

5424276102238379515135دام و طیور

6452280266394546674129جنگل ها و منابع طبیعی

9556254173301427556128علوم و محصوالت گیاهی

15854366256609799190مهندسی کشاورزی

19755284206-150878آموزش کشاورزی

بیشترین تأخیر و مجله Crop Breeding Journal با 212 روز )حدود 7 ماه( 
تا  دریافت  زمان  درنظرگرفتن  با  دارند.  مقاالت  انتشار  در  را  تأخیر  کمترین 
پذیرش مقاالت در نشریه زراعت نیز متوجه خواهیم شد مقاالت این نشریه با 
سپری کردن 532 روز )حدود 17 ماه( در این مرحله همچنان روندی طوالنی 
را در انتظار به چاپ رسیدن به سر می برند. این رقم تقریباً دو برابر میانگین 
کلیه مجله های سازمان در مرحله دریافت تا پذیرش است. میانگین فاصله 
زمانی دریافت تا توزیع برای کلیه مجالت سازمان حدود 621 روز است که 
نشریه زراعت با طی بیش از دو برابر این حد میانگین زمان بسیار زیادی را 
برای داوری و انتشار مقاالت صرف می کند. چنانچه به مجالت دیگری که 
تا توزیع  برابر اطالعات جدول 4، فاصله زمانی زیادی را در مرحله دریافت 
طی می کنند نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد اساساً سه نشریه اول این 
فهرست از خانواده مجالت پژوهش و سازندگی هستند که توسط سازمان 
منتشر می شوند. اعتبار و قدمت این نشریات، حجم زیاد مقاله های واصله 
به این مجالت، سلیقه های سخت گیرانه هیئت تحریریه، مشکالت مالی و 
نیروی انسانی، و مسائل مربوط به چاپ و نشر می توانند از دالئل احتمالی 

این تأخیر زیاد باشند. 
سومین سئوال این پژوهش نیز مربوط به تفاوت تأخیر نشر در حوزه های 
موضوعی مختلف کشاورزی )مانند دام و طیور، زراعت و باغبانی، شیالت و 
آبزیان، جنگل و مرتع، و . . .( است. با وجود مشکالت خاصی که برای ایجاد 
یک دسته بندی مناسب برای حوزه گسترده ای همجون کشاورزی وجود دارد، 
با این حال بر اساس دسته بندی انجام شده در این تحقیق باید گفت چنین 
تفاوتی در تأخیر برای حوزه های موضوعی مختلف کشاورزی وجود دارد و 

میزان آن از 284 روز )حدود 9/5 ماه( تا 799 روز )حدود 26/5 ماه( در متغیر 
تا  543 روز )حدود 18 ماه(  از 87 روز )حدود سه ماه(  تا توزیع و  دریافت 
در متغیر دریافت تا پذیرش متفاوت است. اینکه آیا تعداد مجالت هرگروه 
یا تعداد مقاالتی که در هر گروه به چاپ می رسند در طوالنی شدن زمان 
انتشار آنها نیز تأثیر دارد یا خیر نیز می توان ادعا کرد وجود چنین رابطه ای 
منتفی است زیرا در حالیکه مجالت گروه مهندسی کشاورزی با یک عنوان 
نشریه و حدود 58 مقاله 543 روز در مرحله دریافت تا پذیرش را طی کرده و 
کل زمان دریافت تا توزیع آن 799 روز است، مجالت گروه علوم و محصوالت 
کشاورزی با 9 عنوان نشریه و 556 مقاله مندرج در آنها، 254 روز در مرحله 
دریافت تا پذیرش که حدود نصف زمان گروه مهندسی است، و 556 روز را در 
مرحله دریافت تا توزیع طی می کنند که حدود دو سوم زمان گروه مهندسی 
در  مطالعه  است  دقیقتر الزم  نتایج  آوردن  بدست  برای  این حال  با  است. 

سطحی وسیعتر و با تعداد مقاالت و مجله های بیشتری صورت بگیرد.

پيشنهادات
پژوهش حاضر برای طیف نس��بتاً محدودی از مجالت علمی پژوهش��ی 
کش��اورزی ایران صورت گرفته اس��ت. بدین لحاظ پیش��نهاد می شود برای 
بدس��ت آوردن اطالعات دقیقتر، پژوهش��ی مش��ابهی با طیف وسیعتری از 
مجالت این حوزه انجام ش��ود. عالوه ب��ر آن این پژوهش به دنبال علت یابی 
موضوع تأخیر در نش��ر نبوده است. لذا ضروری است بررسی علمی و دقیقی 

برای اطالع از دالیل متداول این تأخیر طراحی و اجرا شود.

بررسی ميزان تأخير در انتشار مقاالت...



شماره 108، نشريه د امپزشکی، پاييز 1394

13
در

پژوهشوسازندگی

پاورقی ها
1- Bjork and Holmstorm
2- Amat
3 - M. Luwel, H. F. Moed
4 - Dio´spatonyi, G. Horvai, and T. Braun
5 - Guang Yu and Yi-Jun Li
6 - Peng Dong, Marie Loh, Adrian Mondry
7 - Carlos B. Amat
8 - Donnell And Cobbold

منابع مورد استفاده
1 - بهمن آبادی، علیرضا. 1385. امکان سنجی ایجاد شبکه اطالعاتی مقاالت فارسی 
در دس��ت انتشار حوزه کشاورزی ایران. تهران: معاونت تحقیقات سازمان تحقیقات، 

آموزش، و ترویج کشاورزی،2-200-510000-01-0000-84004
2 - ش��یباني نیا، احمد و همکاران. 1389. بررس��ي فاصل��ه زماني انجام تحقیق تا 
انتش��ار مقاالت در مجالت علمي پژوهش��ي دندانپزش��کي کش��ور. پژوهنده )مجله 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي(. 15 )2(، 76 ، ص 76-72
3 - نامور، زهرا و کیوان کوش��ا. 1391. ]زودآیند[. تاخیر در نش��رمقاالت نش��ریات 
علمی بین المللی: مطالعه مقایسه ای چند رشته ای. پژوهشنامه پردازش و مدیریت 

اطالعات. در http//jist.irandoc.ac.ir )دسترسي در  تاریخ 91/6/2(
4 - نامور، زهرا و مریم آذرگون. 1389. بررس��ی تاخیر نش��ر مقاالت نشریات علمی 
بین المللی داروشناس��ی و داروس��ازي. در: مجموعه مق��االت دومین همایش ملی 
پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی، آذر1389، بابل. تهران: نشرکتابدار، 1389.

5 - نامور، زهرا، و س��ولماز زرداري. 1388. " تأخیر نش��ر: مطالعه موردي نشریات 
علوم کتابداري و اطالع رس��انی موجود در. مؤسسه اطالعات علمی ) آي. اس. آي(". 

اطالع شناسی. 7 )26(: 52-41. 
6 -Amat, Carlos B. 2008. Editorial and publication delay of papers 
submitted to 14 selected Food Research journals:Influence of on-
line posting. Scientometrics, 74 (3): 379–389
7 -Björk, Bo-Christian and Jonas Holmström, 2006. Benchmark-
ing Scientific Journals from the Submitting Author's Viewpoint. 
Learned Publishing. 19: 47–55.
8 - Dio´spatonyi, I.; G. Horvai, and T. Braun. 2001. Publication 
Speed in Analytical Chemistry Journals. Journal of Chemistry In-
formation and Computer Science. 41: 1452-1456
9 - Dong, Peng, Marie Loh, Adrian Mondry. 2006. Publication lag 
in biomedical journals varies due to the periodical’s publishing 
model. Scientometrics, 69 (2): 271–286
10 - Khosrowjerdi, Mahmood; Neda Zeraatkar and Narjes Vara. 
2011. Publication Delay in Iranian Scholarly Journals. Serials Re-
view. 37(4): 262–266.
11- Luwel, M. and H.F. Moed. 1998. “Publication Delays in the 
Science Fields and Their Relationship to the Ageing of Scientific 
Literature,” Scientometrics, 41(1–2): 29–40.
12 - O’donnell, Ryan P.; Sarah R. Supp, Stephanie M. Cobbold. 
2010. Hindrance of Conservation Biology by Delays in the Sub-
mission of Manuscripts. Journal: of Conservation Biology. 24,(2): 
615-620,
13 - Yu, Guang and Yi-Jun Li. 2006. A scientometric assessment of 
the information loss caused by the delays in publication of Chinese 
science journals. Journal of Information Science, 32 (1): 78–87.




