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ميزان مشاركت دانشگاهيان ایران در مجله های ناشران متقلب در سال 2015

حميدرضا جمالی مهموئی| فرنگيس جشيره نژادی | داریوش عليمحمدی

چڪیده

هدف: شناسایی چگونگی مشارکت دانشگاهیان ایران به عنوان نویسنده، عضو هیأت 

تحریریه و رسدبیر در مجله های نارشان متقلب )موسوم به چپاولگر یا غارتگر( در سال 

2015 است.

انجام شد. جامعه آماری، متامی  از فنون علم سنجی  با استفاده  روش شناسی: پژوهش 

مجله های نارشان متقلب است. منونه گیری از میان نارشان و سپس از میان مجله های 

منترششده توسط هر نارش انجام شد. متام مقاله های منترششده دارای نویسنده ایرانی 

مجله های برگزیده در سال 2015 بررسی شدند.

یافته ها: 372 مقاله به قلم 973 نویسنده ایرانی وابسته به بیش از 70 دانشگاه و مؤسسه 

در مجله های منونه در سال 2015 منترش شده است. دانشگاه آزاد با 211 مقاله و 437 

نویسنده رکورددار است. نویسندگان ایرانی احتامالً مبلغی حدود 113000 دالر بابت انتشار 

این مقاله ها پرداخت کرده اند.

در  و رسدبیر  تحریریه،  هیأت  نویسنده، عضو  به عنوان  ایرانیان  مشارکت  نتیجه گیری: 

مجله های نارشان متقلب بسیار باالست. این نرشیه ها، می توانند تهدیدی بزرگ برای چرخه 

علم کشور به شامر بیایند. زیرا احتامل رجوع نویسندگان و استناد به مقاله های این مجله ها 

به سبب دسرتس پذیری سهل می تواند بیشرت باشد و به اصالت پژوهش آسیب رساند.

ڪلیدواژه ها 
نارشان متقلب، مجله های چپاولگر، مجله های غارتگر، مقاله ها، ایران، 

دانشگاهیان، ارتباط علمی

NASTINFONASTINFO
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مقدمه
سالهایبسیاراستکهکتابخانههابخشقابلتوجهیازبودجهخودراصرفتهیه
مجلههایعلمیمیکنند.مجلههایعلمی،درکنارهمایشها،یکیازدومجرایاصلی
پیوندمیانپژوهشگرانهستند؛زیرایکیازمؤثرترینمجاریاشاعهنتایجپژوهشهابهشمار
میروند)نوروزی،1385(.اینمجلههابهدلیلاهمیتزیاددرانتقالاطالعاتعلمیو
نویافتههابایدبهطورویژهموردتوجهقرارگیرند.ازاینرو،محتوایآنهاقبلازانتشارباید
بهدقتداوریوارزیابیشود.ورودمحتوایمجلههایعلمیبهجامعهدانشگاهیتنهاپس
ازرعایتبرنامههایپاالیشیقابلتوجیهاست.دراینمیان،تعدادیازمجلههایعلمیبر
اساسالگویدسترسیآزادمنتشرمیشوند.مزیتهاوفرصتهایاینشکلانتشارتوجه
دانشگاهیانراتاحدزیادیبهخودجلبکردهاست.همزمان،گرایشدانشپژوهانبهالگوی

انتشاردسترسیآزادبروزآسیبهاییرانیزسببشدهاست.
جنبشانتشاردسترسیآزادعالوهبرصرفهجوییهنگفتمالیبرایپژوهشگرانو
کتابخانهها،زمینهسوءاستفادهافرادمنفعتطلبرانیزفراهمکردهاست.اینافرادباگرفتن
هزینهانتشارازنویسندگانمقالههاوصرفاًباهدفتأمینمنافعمادیخود،بسیاریازمقالهها
رابدونارزیابیوداوریصحیحمنتشرمیکنندوازاعتبارمجلههایدسترسیآزادمیکاهند.
البتهاینمجلههاناخواستهدرمعرضآسیبمورداشارهقرارگرفتهاند.بههرحال،هزینههای
انتشاربایدازمنبعیتأمینشود؛ونویسندگان،عناصراصلیحلمشکلبودجههستند.به
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اینترتیب،مجلهعلمیدسترسیآزادبهنویسندگانوابستهمیشود.اینوابستگیتهدیدی
بالقوهبرایحفظسالمتروندداوریوبهتبعآنبرایکیفیتمقالههایپذیرفتهشدهاست.
درمجموع،مجلههایعلمیبهواسطهفراهمآوردنامکاندسترسیبیشتروگستردهتربه
یافتههایعلمیپژوهشگران،یکفرصت،وازجهتخدشهبهکیفیتوانتشارمقالههای
کمیابیمحتواوپرداختهزینهازسوینویسنده،یکتهدیدبهشمارمیروند.درعینحال،
نشریههایدسترسیآزادنسبتبهنشریههایدسترسیمحدود،مورداستنادبیشتریقرار

میگیرند)شیخجباریوموسویاوحدی،1391(.
اینتهدیدبارشدقارچگونهناشرانمتقلبکهبهاسمناشرانچپاولگریاغارتگر1نیز
شناختهمیشوندبهبحرانیجدیدرعرصهنشردانشگاهیتبدیلشدهاست.مهمترین
خیانتاینناشرانبهعلم،انتشارمقالههایبیکیفیتازطریقاخذوجهازنویسندهوداوری

نکردنآثاراست.
درسالهایاخیر،انتشارمقالهبهیکیازمعیارهایامتیازدهیبهدانشجویان،پژوهشگران،
واعضایهیأتعلمی،برایمواردیازقبیلارتقاءسطحعلمی،پذیرشدردانشگاهها،و
استخدامدرنهادهایمختلفتبدیلشدهاست.ازاینرو،نویسندگانبرایرسیدنبهاهداف
خودباانگیزههایگوناگونوبدونتوجهبهشیوهداوریدرست،مقالههایخودرابهاین
ناشرانمیسپارندوبااینکارآگاهانهیاناآگاهانهممکناستکیفیتانتشاراتکشوررا
کاهشدهند.اینافراد،عالوهبراینکهپژوهشاحتماالًنامناسبخودراواردچرخهعلم
میکنند،میتوانندبرکیفیتپژوهشهایآیندهکهبااستنادبهآنهاانجاممیشوندتأثیربگذارند
)جمالیمهموئی،1392(.بهتعبیربورلین2وهمکاران)2010(،اگرچههمهباضرورت
پژوهشعلمیبرایسالمت،رفاه،وامنیتموافقهستند،امادراکثربحثهادرموردارزش
پژوهشهیچاشارهایبهایننشدهاستکهانتشاراتبایدباکیفیتباشند.دررسانههای
داخلینیزاخبارمثبتزیادیدرموردکمیّترشدعلمیایرانوتعدادمقالههایایرانیدر
مجلههایبینالمللی)نمایهشدهدرآی.اس.آییااسکوپوس3(مشاهدهمیشود.اماکمیّتبه

تنهایینمیتوانداهمیتداشتهباشد)جمالیمهموئیوجوانفر،1393(.
توجهبهکیفیتنشرمقالهمیتواندبراعتبارعلمیکشوربیافزاید.بهاینمنظور،باید
ارزیابیوانتخابمجلههایعلمیبرایانتشارمقالههاضابطهمندوسیاستگذارانعلمو
فناوریکشورازفعالیتدانشگاهیانایراندرمجلههایناشرانمتقلبمطلعشوندوازانتشار

آثاردرآنهاجلوگیریکنند.
اینپژوهشبابررسیمیزانوچگونگیمشارکتدانشگاهیانایراندرمجلههای
ناشرانمتقلبیاچپاولگردرسال2015بخشیازدادههایموردنیازسیاستگذارانعلمو

1. Predatory Publishers
2. Bauerlein
3. ISI/Scopus

میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در 
مجله های نارشان متقلب در سال 2015
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فناوریرافراهمکردهاست.امیداستیافتههایآن،وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریرادر
روزآمدسازیسیاههنشریههاینامعتبرکمککندوباافزایشآگاهیازشمارایرانیانیکهدر

اینقبیلمجلههامینویسندبکاهد.
ایرانرادرنقشنویسنده،عضوهیئت انتشارمقالههایدانشگاهیان اینپژوهش
تحریریه،وسردبیردرمجلههایناشرانمتقلبدرسال2015مشخصمیکندونشان
میدهددانشپژوهانکدامحوزههاودانشگاههابیشتردراینمجالتمقالهمنتشرکردهاند.
اینمطالعههمچنینازخسارتمالیناشیازپرداختنویسندگانایرانیبهاینمجلهها

برآوردیبهدستمیدهد.

روش شناسی
پژوهشحاضربااستفادهازفنونعلمسنجیانجامشدهاست.جامعهآماریاینپژوهش
تماممجلههایناشرانمتقلباست.برایگردآوریدادهها،دردومرحلهنمونهگیریتصادفی
سادهانجامشد.درمرحلهاول،نمونهگیریازمیانناشرانودرمرحلهدوم،نمونهگیری
ازمیانمجلههایمنتشرشدههرناشرصورتپذیرفت.برایتهیهنمونه،فهرستآنهااز
سایت http://scholarlyoa.com/publishersدرتاریخ30آذر1394دریافتشد.اینسایتکه
توسطجفریبیل،کتابداردانشگاهکلورادوایجادشدهونگهداریمیشود،حاویسیاههای
ازناشرانیاستکهباالگوینشردسترسیآزادازطریقپرداختبهوسیلهنویسندهمنتشر
میشوندومعیارهاینشرعلمیمانندداوریرارعایتنمیکنند.معیارهایانتخاباین

ناشرانرویاینوبسایتقابلدسترسیاست.
برپایهتاریخآخرینبهروزرسانیسایت)15دسامبر2015مصادفبا24آذر1394(،
تعداداینناشران923بود.ابتدانمونهایتصادفیساده)حجمنمونهباحاشیهخطای5و
ضریباطمینان95درصدتعیینشد(متشکلاز273ناشرانتخابشد.ازمیانمجلههای
ناشراننمونه،تعدادیبهعلتغیرانگلیسیزبانبودن،بستهشدنوبسایت،ودالیلمشابه
حذفشدند.بادرنظرگرفتناینمالحظات،3808مجلهباقیماند.ازمیانآنها400مجله
بهطورتصادفیانتخابشدندوتماممقالههایمنتشرشدۀآنهادرسال2015کهنویسندهیا
نویسندههاییازایرانداشتندموردبررسیقرارگرفتند.اسمووابستگیسازمانیایرانیاناز
مقالههااستخراجشد.اطالعاتسالتأسیس،کشورناشر،هزینهدریافتی،وجودافرادایرانی
درهیأتتحریریهیاتیمسردبیریهرمجلهازسایتآنتهیهشد.تحلیلدادههادریکپایگاه

دادهاکسسوبااستفادهازپرسمانهایسیکوئل )SQL(انجامشد.
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یافته ها
جدول1،کشورهاییرانشانمیدهدکهبیشاز3مجلهمنشترکردهاند.امریکابا140مجله
وبعدهندبا99مجلهدررتبهاولودومقراردارند.58مجلهنیزمحلنشرخودرامشخص
نکردهبودند.شایانذکراستکهنمیتوانصرفاًادعایناشراندرموردمحلنشررامالک
قرارداد.زیراممکناستآنهاازنامکشورهاییکهاعتبارعلمیبیشتریدارند)نظیرامریکا(

نیزسوءاستفادهکنند.

جدول 1.کشورهاییکهبیشاز3مجلهمنتشرمیکنند

جدول2،سالآغازنشرمجلههارانشانمیدهد.تاریخهانشانمیدهندکهاکثرآنها
عمرچندانیندارندوطیدهسالاخیرتأسیسشدهاند.تنهاششمجلهوجوددارندکهسال

تأسیسشانبهقبلاز2006بازمیگردد.

جدول 2. سالتأسیسمجله

تعداد مجلهکشور محل نرش

140امریکا

99هند

58نامشخص

30انگلستان

23پاکستان

8نیجریه

8کانادا

5اسرتالیا

5امارات متحده عربی

3بوسنی و هرزگوین

3چین

تعداد مجلهسال تأسیس
20065
20072
20089
200910
201021
201126
201232
201346
201436
201545
20165

میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در 
مجله های نارشان متقلب در سال 2015
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جدول3،دهعنوانمجلهایرانشانمیدهدکهبیشترینمقالهازایراندرآنهامنتشر
شدهاست.

جدول 3. مجلههاییکهبیشترینمقالهایرانیدرآنهامنتشرشدهاست

مشاركت دانشگاهيان ایرانی در این مجالت
درمجموع،372مقالهبهقلم973نویسندهایرانیوابستهبهبیشاز70دانشگاهومؤسسه
داخلیدرنمونهموردبررسی)400مجله(درسال2015منتشرشدهاست.اگراینتعداد
رامیانگینانتشارمقالهتوسطایرانیاندرکل3808مجلهتلقیکنیم،احتماالًدرسال2015
حدود9263نویسندهایرانیبااینمجالتبایدهمکاریکردهوچیزیبیشاز3540مقاله
ایرانیدراینمجلههابایدمنتشرشدهباشد.البتهاینتخمینخیلیدقیقنیست.ضمناین
کهمنظورازتعدادنویسندهدراینجانویسندهبدونتکرار)یگانه(نیستوهرنویسندهدرهر

مقالهیکبارشمردهمیشود.
جز12مقاله،سایرمقالههایموردبررسیبدونمشارکتنویسندگانغیرایرانینوشته
شدهاند.ازمالزیسهنویسنده،ازسوئدوامریکاهریکدونویسنده،ازترکیه،ایتالیا،فرانسه،
کانادا،بنگالدش،واسترالیاهرکدامیکنویسنده)درمجموع13نویسندهاز9کشور(

شرکایخارجیاین12مقالهبودهاند.
جدول4،نشانمیدهددانشگاهآزاداسالمی)تمامواحدها(با211مقالهو437

تعداد مقاله ایرانیمجله

International Journal of Economy, Management and Social Sciences79

Australian Journal of International Social Research53

Advances in Language and Literary Studies47

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and 

Manufacturing Engineering
42

Acta Informatica Medica30

aeuso14

European Journal of Experimental Biology9

Environmental Science : An Indian Journal8

Universal Journal of Management and Social Sciences )UJMSS(6

International Journal of English Language, Literature & Translational Studies 

)IJELR(
5

حمیدرضا جاملی مهموئی 
فرنگیس جشیره نژادی 
داریوش علیمحمدی
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نویسندهبیشترینتعدادمقالهونویسندهرادراینمجلههاداشتهاست.برایثبتوابستگی
سازمانینویسندگان،فقطمواردیثبتشدکهنامدانشگاهدرفهرسترتبهبندیدانشگاههاو
مؤسساتپژوهشیایران)شاملدانشگاههایجامع،صنعتی،هنر،علومپزشکی،ومؤسسات
پژوهشی(متعلقبهنمایهاستنادیجهاناسالم)http://ur.isc.gov.ir(وجودداشت.اگرنام
دانشگاهیامؤسسهدرسیاههوجودنداشته،تحتعنونسایردانشگاههاثبتشدهاست.
لذا109نویسندهمتعلقبهسایردانشگاهها،عموماًنویسندگانمؤسسههایآموزشعالیای

هستندکهتعدادآنهابهچندصدمیرسد.

جدول 4. تعدادنویسندهبرحسبدانشگاه

تعداد نویسندهتعداد مقالهدانشگاه

211437آزاد اسالمی

55109سایر  دانشگاه ها

2156پيام نور

1734علوم پزشکی تهران

1429تهران

1217اصفهان

914فردوسی مشهد

78تربيز

712شهيد بهشتی

78عالمه طباطبایی

712 گيالن

68 سمنان

68 صنعتی امري کبري

619 علوم پزشکی اصفهان

612 علوم پزشکی ايران

58 تربيت مدرس

517 صنعتی اصفهان

511 علوم پزشکی تربيز

512 علوم پزشکی شهيد بهشتي

515 علوم پزشکی هرمزگان

420 علوم پزشکی کردستان
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191ایرانینیزعضوهیئتتحریریهدر91مجلهفعالهستند)جدول5(.

جدول 5.تعدادهیئتتحریریهایرانیبرحسبتعدادمجله

14ایرانینیزسردبیر7مجلهاز7ناشرهستند)جدول6(.5عنوانازمجالتاخیردر
هندمنتشرمیشوند.

45 علوم پزشکی کرمان

44 گلستان

35 رازی

35 سيستان و بلوچستان

37 شهيد با هرن کرمان

34 شرياز

34 صنعتی خواجه نصري الدين طوسی

33 صنعتی رشيف

33 هرمزگان

تعداد نویسندهتعداد مقالهدانشگاه

تعداد مجلهتعداد عضو هیئت تحریریه ایرانی

71

63

55

44

313

221

144

حمیدرضا جاملی مهموئی 
فرنگیس جشیره نژادی 
داریوش علیمحمدی



89
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 3 )پائیز 1396(

جدول 6. تعدادسردبیر/معاونسردبیرفعالایرانیبرحسبمجله

حوزه موضوعی مقاله های منتشر شده
جدول7توزیعموضوعیمقالههارانشانمیدهد.بهترتیب،علومانسانی،علومپزشکی،
فنیومهندسی،علوماجتماعی،علومپایهوکشاورزیبیشترینمقالههایایرانیچاپشده
درمجلههایموردبررسیراداشتهاند.درفهرستزیرموضوعمقالهبراساسگروهآموزشی
محلخدمتشخصتعیینشدهاست.ازاینرواگردونویسندهیکمقالهدردوگروه

آموزشیکارمیکردهاند،بهمقالهدوموضوعدادهشدهاست.

جدول 7. تعدادمقالهبرحسبموضوع

اسم مجله نارش سال تأسیس کشور مجله تعداد ایرانی

Advances in Dentistry & Oral Health Juniper Publishers 2015 امریکا 1

ASIAN JOURNAL OF 
MANAGEMENT RESEARCH

Integrated Publishing 
Association

2010 هند 4

Food Biology Scienceflora 2011 هند 1

Journal of Environmental Science and 
Technology

ansinet )Asian Network 
for Scientific Information(

2008 امارات متحده عربی 2

Journal of Interpolation and 
Approximation in Scientific 

Computing

ISPACS )International 
Scientific Publications and 

Consulting Ser
2012 نامشخص 1

Journal of Petroleum and Gas 
Engineering

Academic Journals 2010 نیجریه 2

Sci-Afric Research Journal of 
Accounting and Monetary Policy

Sci-Afric Publishers 2015 نامشخص 3

تعداد مقالهحوزه موضوعی

233علوم انسانی

231علوم پزشکی

212فنی و مهندسی

میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در 
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خسارت مالی
نبودشفافیتیکیازویژگیهایمجلههایچپاولگراست.بسیاریازاینمجلههابرروی
سایتخودمقدارپولیراکهازنویسندهبرایچاپمقالهاشمیگیرند،اعالمنمیکنند.از
اینرونرخمیانگین305دالر)باالترینرقماعالمشده789وپایینترین50دالربود(مبنا
قراردادهشد.برآوردمیشودکهدرسال2015دانشگاهیانایرانیبابت372مقالهکمیبیش

از113000دالربهمجلههایناشرانچپاولگرپرداختکردهاند.

نتيجه گيری
یافتههانشاندهندهمشارکتایرانیانبهعنواننویسنده،عضوهیئتتحریریهوسردبیردر
مجلههایناشرانمتقلبیاچپاولگراست.ضمناینکهسیاههدیگریازمجالتمنفرد
متقلبیاچپاولگروجودداردکهدراینتحقیقموردبررسیقرارنگرفتهاست.بررسیآن
سیاههاحتماالًگستردگیبیشترانتشارمقالههایایرانیاندرایننوعمجلههایبیکیفیترا

نشانخواهدداد.
اینواقعیتوجودداردکهممکناستدرمجالتمعتبرنیزخطادرداوریرخدهد
)سوکال1996،1(.اماخسارتناشیازوجودگاهوبیگاهخطایانسانیدرداوریرانباید
باخسارتناشیازنبودداورییکسانتلقیکرد.آزمایشبوهانون)2013(نشاندادکه
60درصدازنشریههایدسترسیآزادروندداوریدرستیندارند.داوریمهمترینسازو
کارکنترلکیفیتدرنشرعلمیاستواگرنادیدهگرفتهشودارتباطاتعلمیدچارصدمه

جبرانناپذیرمیشود.
پژوهشجمالیمهموئیوجوانفر)1393(نشاندادهاستکهانگیزهاصلینویسندگان
ایرانیازانتشارمقالهدرمجلههاینامعتبر،رفتارآییننامهای)مثلگرفتنمجوزدفاعوترفیع
وغیره(است.ایندوپژوهشگربراینباورهستندکهبسیاریازاینقبیلنویسندگانکم
تجربهوجوانهستندوبهتوصیههمکارواستادشانبهاینمجلههارومیآورند.لذاعالوه
برآگاهیرسانیدرجامعهعلمیدرموردایننوعمجلهها،برایاصالحآییننامههانیزباید
اقدامکرد.بهعنوانمثال،الزامدانشجویدکتریبهنشرمقالهبرایگرفتنمجوزدفاعیامنوط

169علوم اجتامعی

95علوم پایه

32کشاورزی

تعداد مقالهحوزه موضوعی

1. Sokal
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کردنبخشیازنمرهپایاننامهارشدبهانتشارمقالهازمواردیاستکهجایبازنگری
دارند.اینمسئلهرابایدبهپژوهشگرانیادآوریکردکهوقتیمیخواهندمجلهایبرای

انتشارمقالههایشانانتخابکنندبااحتیاطتردستبهانتخاببزنند.
نکتهبعدیکهبایدموردتوجهقراربگیردمشارکتدانشگاهآزاداسالمیدراین
مجلههاستکهدراینموردنسبتبهدیگردانشگاههایایرانمشارکتبیشتریداشته
است.البتهبایددرنظرگرفتکهدرپژوهشحاضرهمهواحدهایدانشگاهآزادیکی
درنظرگرفتهشدند.امادرهرصورتقوانینداخلیدانشگاهآزاد)مثلدرخواستمقاله
خارجیازدانشجویدکتریبهعنوانشرطصدورمجوزدفاع(احتماالًزمینهسازاین
وضعیتبودهاست.دراولیناجالسبررسیعملکردوخدماتدانشگاهآزاداسالمی،
اشاعهعلمبهعنواندومینعملکردقویدانشگاهآزادمعرفیشد؛ومدیرانایندانشگاه
باورداشتندعملکردسازمانتا70درصدمؤفقیتآمیزبودهاست)ظروفی،بیتا(.باوجود
تالشبرخیافرادکهبهسیاستگذاریانتشارمجلههایعلميوتشکیلکمیسیونبررسی
وتاییدمجلههایدانشگاهآزاداسالمیمنجرشد،نتایجپژوهشحاضرنشانمیدهدکه

ایندانشگاهنیازداردکیفیتمقالههایشراکنترلکند.

پيشنهادهای پژوهش 
درمجموعدوپیشنهادرامیتوانطرحکرد:

وزارتخانههایعلوموبهداشتمجلههایناشرانمتقلبموسومبهچپاولگریاغارتگررادر
فهرستسیاهخودقراردهندتانویسندگاندراینمجلههامقالهمنتشروبهصورتهایدیگر
باآنهاهمکارینکنند.بهعنوانمثال،دانشگاهخوارزمیبرایمقالههایمنتشرشدهدراینگونه
مجلههاامتیازمجوزدفاع،ترفیع،ارتقاء،وپژوهانهدرنظرنمیگیرند)دانشگاهخوارزمی،1394(.
باتوجهبهمسائلیمانندسرعتخیلیپایینداوریدرنشریههایداخلیواهمیت
دادندانشگاههاوپژوهشگاههابهمقالههاییکهبهزبانانگلیسیودرمجلههایخارجی
چاپمیشوندبایدتمهیداتیاندیشیدهشودتامقالههایباکیفیتفارسیدراولویتچاپ
قرارگیرندونویسندگانبهدنبالچاپمقالهدرمجلههاینامعتبرخارجیکهمعموالناآگاهانه

انتخابمیشوند،نروند.
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