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ميزان همكاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر

اميررضا اصنافي| راضيه پورحسين | مریم اميدي نيا

چڪیده

هدف: تعیین میزان و نوع همکاری پژوهشگران ایرانی با نرشیات علمی نامعترب. 

روش شناسی: این پیامیش با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش از نرشیات 

موجود در فهرست نرشیات نامعترب جفری بیل1  انتخاب شد. با توجه به روزآمد شدن مداوم 

این فهرست، نسخه ای که در دی ماه 1394 تهیه شده بود، مالک انجام کار قرار گرفت. در 

تاریخ فوق این فهرست شامل 910 مجله بود. همه مجله های مذکور بدون منونه گیری مورد 

بررسی قرار گرفتند. 

یافته ها: تعداد 649 پژوهشگر ایرانی با 276 نرشیه نامعترب همکاری داشته که بیشرت آنها در 

مرتبه استادی بوده اند. 35% از این افراد، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. 

از نظر رشته تحصیلی، علوم پزشکی با 17% در باالترین و هرن در پایین ترین رده به لحاظ 

همکاری با این نرشیات  قرار دارد. بیشرت مجالتی که پژوهشگران ایرانی با آنها همکاری 

داشته اند متعلق به قاره آسیا بوده است. 

نتیجه گیری: حضور پژوهشگران ایرانی در مجالت نامعترب روندی رو به رشد دارد. معرفی، 

شناسایی، و ارائه فهرست این مجالت به صورت دوره ای و مستمر به دانشگاه ها و سازمان ها 

و تأکید بر اهمیت مسئله در جامعه علمی از راه های گوناگون امری رضوری به نظر می رسد؛ 

زیرا زمینه آشنایی، آگاهی، و استقبال نکردن از این مجالت را فراهم می کند. 

ڪلیدواژه ها 

نرشیات نامعترب علمی، پژوهشگران ایرانی، همکاری با مجالت. 

NASTINFONASTINFO
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مقدمه
درجهانمعاصرنشریاتعلمیبهدالیلمتعدددرانتقالاطالعاتجارینقشیمهمدارند،
ودرکنارسایروسایلارتباطیجایگاهیخاصوگاهمنحصربهفردبهخوداختصاص
دادهاند.ایننشریاتکهدرگروهادواریهاقرارمیگیرند،رسانهانتقالاطالعات،مطالعات،و
پژوهشهایعلمیوفنیهستند)محسنی،1379،ص42(.نشریاتعلمیباارائهاطالعات
اولیهومهم،مسئولجذبوارزیابیمقاالتونوشتارهایتولیدشدهدریکرشتهعلمی
هستند.بنابراین،مهمترینعملکردیکهمیتوانازآنهاانتظارداشتکنترلکیفیتاطالعات
بهمنظوراشاعهصحیحومعتبراطالعاتاست)ابوییاردکانی،میرزایی،وشعاعی،1391،
ص306(.معموالًکنترلکیفیتاطالعاتمنتشرشدهبیشازهرچیزبهفرایندداورییانظام
همترازخوانیبستگیدارد.رسالتداوراناینگونهنشریاتنیزحفاظتازکیفیتتولیدات
علمیوممانعتازنشرمطالبکمارزشیانادرستاست)منصوریان،1389،ص197(.
بسیاریازمجالت،برایحفظوارتقایاعتباروکیفیتخود،داوریمقاالترابهصورت
دقیقوموشکافانهانجاممیدهند؛امانشریاتینیزوجوددارندکهازاعتبارعلمیباالیی
برخوردارنیستند،توجهچندانیبهکیفیتوارزشمحتواییمقاالتندارند،نوعداوریدر
اینمجالتدرسطحبسیارپایینومدتآنکوتاه،حتیگاهاینزمانبه12ساعتهم
نمیرسد،وبیشتربهدنبالکسبمنافعمادیهستند.ناشراناینمجالتادعامیکننددارای
اعتبارعلمیهستندوبهترینداورانرابهخدمتگرفتهاندتامقاالتعلمیرابهچاپ
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برسانند)بیل،2012؛جاللیان،محبوبی،2014؛جمالیمهموئی،1392الف؛عصف،اسدی،
واکبری،2014(.آنهاباانواعروشهاتالشمیکنندتااعتمادنویسندگان،بهویژهنویسندگان
تازهکار،راجلبکنندومقاالتآنهادرقبالدریافتپولچاپکنند.نامشخصبودنهیأت
تحریریه،ضعیفبودنکادرعلمیتحریریه،نداشتنونامشخصبودنفرایندداوری،تاکید
بیشازحدبردریافتوجهدرمقابلچاپمقاله،کیفیتپایینمقاالت،ومواردیازاین
دستازدالیلنامعتبربودنایننشریاتدانستهشدهاست)فرجیپورالکه،1393،ص12؛
بهنقلازجمالیمهموئی،1392الف(.بههمیندلیل،گاهآنهاراجعلی1یاچپاولگر2مینامند.
البتهبرخیمجالتباکیفیتنیزهستندکهبرایجبرانبخشیازهزینههایخودازنویسندگان
پولمیگیرند،بااینحالیکیازنشانههاینامعتبربودن،دریافتمبالغهنگفتونامعقول
ازنویسندگانبرایچاپمقالهاست.برایجلوگیریازچنینوضعیتیدرهردوسطحملی
وبینالمللیفعالیتهاییصورتگرفتهاست؛ازجملهاینکهدرسطحملیوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوریفهرستیازنشریاتنامعتبرراتهیهکردهاستکهبهصورتمستمرو
دورهایبهروزرسانیودراختیاردانشگاههاقراردادهمیشود.درسطحبینالمللینیزشخصی
بهنامجفریبیلکتابداردانشگاهکلورادودردنِورامریکاسیاههایازناشرانمتقلبوجعلی
راباعنوان»سیاههناشراناحتماالًچپاولگرمجالتدسترسیآزاد«منتشرکردهاست.نگاهی
بهدوفهرستمورداشارهنشانمیدهدکهتعدادمجالتمندرجدرفهرستوزارتعلوم
ازتعدادناشرانیکهدرسیاههجفریبیلآمدهکمتراست.برخالففهرستوزارتعلوم
کهدالیلومالکهایانتخابنشریاتبهعنوانمجالتنامعتبرذکرنشدهاست،سیاههبیل،

مالکهاومعیارهایمشخصوعلمیبرایشناساییمجالتجعلیمطرحکردهاست.
دراینزمینهپژوهشهایینیزانجامگرفتهاست؛گرچهبیشتربرمیزانانتشارمقالهدر
اینگونهنشریاتتأکیدداشتهاند.بهطورمثال،فرجیپورالکه)1393(بابررسیویژگیهای
مشترکمجلههاینامعتبر،وضعیتکّمیانتشارمقاالتایرانیدراینمجالتومبالغ
پرداختشدهرانشاندادهاست.نتایجحاکیازآناستکهدرفاصلهزمانی2011تا2014

تعداد9665مقالهازایرانمنتشرشدهاستو4298262دالرهزینهپرداختشدهاست.
همچنینجمالیمهموئیوجوانفر)1393(بامطالعهانگیزهنویسندگانایرانیازانتشار
مقالهدراینمجلهها،مالکهایانتخابواعتماد،نحوهآشناییومیزانهزینههایپرداختی
بهاینمجلههاراموردمداقهقراردادهاند.آنهانشاندادهاندکهانگیزهاصلینویسندگانو
پژوهشگرانایرانیازچاپمقالهدرمجلههایخارجیبهترتیباهمیت،پربارکردنکارنامه
حرفهای،سپسترفیعوارتقاءبهعنوانعضوهیأتعلمی،ودرآخربرایکسبمجوز
دفاعازپایاننامهدکتریبودهاست.بیشترینتعدادمقالهمتعلقبهعلومپزشکیوسپس

1. Fake Journals
2. Predatory Journals
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فنیمهندسیوکمترینتعدادبههنروعلوماجتماعیتعلقداشتهاست.جمالیمهموئی
)1392الف(ضمناشارهبهافزایشتعدادایننشریاتوناشرانیکهآنهارامنتشرمیکنند
معتقداستدربرخیازایننشریات،ساالنهچندصدمقالهازایرانمنتشرمیشودوبهازای
هرمقالهنیزچندصددالرارزازکشورخارجمیشود.بهزعماو،ازجملهویژگیهایاین
نشریاتبیاعتبار،میتوانبهداشتنهیأتتحریریهجعلیوبینامونشان،دریافتوجه
برایانتشارمقاله،بیحدومرزبودنحوزهموضوعینشریهکهمعموالدرهمهزمینههای
موضوعیمقالهمیپذیرنداشارهکرد.پژوهشجمالینشاندادکهدرمدتششسال،

ایرانیانمبلغ296640دالربرایانتشارمقالههایشانبهایننشریاتپرداختکردهاند.
جمالیمهموئی)1392ب(ضمنتحسینواستقبالازاقداموزارتعلوم،تهیهوانتشار
سیاههنشریاتنامعتبرراکاریبسیارپسندیدهوسودمندمیداند،بهاینعلتکهبرخیناشران
تجاریباسوءاستفادهازنامدسترسیآزادوبانادیدهگرفتنکیفیتعلمیوبهقصدایجاددرآمد،
اقدامبهانتشارنشریاتیکردهاندکهفاقدهرگونهوجههواعتبارعلمیهستندومقاالتایرانی
بسیاریدرایننشریههامنتشرمیشوند.ویهمچنینسیاههنشریاتنامعتبروزارتعلومرا
دارایایرادهاییمیبیند؛ازجملهاینکهتعدادینشریهنهبهدالیلعلمی،بلکهبهدالیلیدیگردر
آنگنجاندهشدهاندحالآنکهادعاایناستکهانتخاببراساسکیفیتمجالتبودهاست.

جمالیمهمویی،جشیرهنژادی،وعلیمحمدی)زودآیند(بامطالعهمشارکتدانشگاهیان
ایراندرمجلههایناشرانچپاولگردرسال2015نشاندادندکهازمجموع372مقاله
منتشرشدهتوسطنویسندگانایرانی،دانشگاهآزادبیشترینسهمراازنظرتعدادمقالهوتعداد
نویسندگانداشتهاست.نویسندگانایرانیاحتماالمبلغیحدود113190دالربابتانتشار
اینمقالههاپرداختکردهاند.همچنینیافتههایآنانحاکیازمشارکتباالیایرانیانبهعنوان

نویسنده،عضوهیأتتحریریه،وسردبیردرمجالتناشرانچپاولگربودهاست.
جاللیانومحبوبی)2014(درپژوهشیبهروشهاوفنونشناساییوکشفنشریات
جعلیوچگونگیتشخیصآنهاپرداختند.اجتنابازآوردنحوزهنامکشور،سوءاستفادهاز
اسامیافرادواقعیمشهوردرلیستهیأتتحریریهبدونکسباجازهازآنها،آوردنفهرستیاز
اسامیجعلیباالقابدکتر،ایجادضریبتأثیرجعلی،ارائهپیوندازمجلهجعلیبهوبسایت
مجلهمعتبردرفهرستنشریاتتامسونرویترز،نداشتنجزئیاتتماسویاداشتنشمارهتلفن

نامعتبرومانندآنهاازجملهمصادیقیاستکهجاللیانومحبوبیانبهآنپرداختهاند.
بیل)2013(باشناساییومعرفیفهرستیالفباییازناشرانونشریاتچپاولگردسترسی
آزادتوصیهکردهاستکهنویسندگانقبلازارسالمقاله،سیاههناشرانونشریاتچپاولگر
رامطالعهکنند.بیلدرسال2012معیارهایشناساییاینناشرانومجلههاراداشتنهیأت

امريرضا اصنافی
راضيه پورحسني
مريم اميدی نيا
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تحریریهناشناسوجعلیویاهیأتتحریریهیکسانبرایچندمجلهاعالمکردهبود.تن1
وهمکاران)2014(درپژوهشیتحتعنوان»مجالتعلمیجعلیوناشراندرنده«به
ایننتیجهرسیدندکهطیسالهایاخیربرخیناشرانبهشدتازانتشاراتدسترسیآزاد
بهرهبرداریکردهاند.آنهانیزبهنویسندگانتوصیهکردهاندکهقبلازارسالمقالهبهفهرست
نشریاتجعلیبیلمراجعهکنند.همچنیندرمورداطالعاتجدیدیکهدرسایتهای
متعددوپرتالهایعلمی-تخصصیدرارتباطبااینموضوعوجودداردبهروزباشند.ژیا2
وهمکاران)2014(نیزبامطالعهنویسندگانمقاالتمنتشرشدهدرمجلههایچپاولگربه
بررسیانتشارات،استنادها،ومحلجغرافیایینویسندگاناینمجالتپرداختند.یافتههای
آناننشاندادکهنویسندگاناکثراًپژوهشگرانجوانوبیتجربهازکشورهایدرحالتوسعه
بهویژههند،نیجریه،افریقا،وخاورمیانههستند.شرایطاقتصادیواجتماعیوفرهنگیدر
کشورهایدرحالتوسعهبهتفاوتهایموجوددربیننویسندگیمجالتدرندهوغیردرنده
کمککردهاست.همچنینمیزاناستنادبهاینمجالتنسبتبهمجالتدیگرکمتراست.
چنانچهمشاهدهمیشود،پژوهشهایپیشینرابهطورکلیمیتوانبهدوگروهتقسیم
کرد:پژوهشهاییکهبهویژگیهاینشریاتنامعتبروناشرانآنهاپرداختهاندمانندفرجیپور
الکه)1393(،جاللیانومحبوبی)2014(؛وپژوهشهاییکهناظربرنویسندگانمقاالت
بودهاند،مانندجاللیومهموئی)1393(،ژیاوهمکاران)2014(،تنوهمکاران)2014(.
پژوهشبیل)2013(گرچهدرگروهنخستجایدارداماازاینلحاظکهسعیدرارائه
فهرستیکاملازنشریاتنامعتبردرسراسرجهانداشتهوبهصورتمتناوبدرحال

روزآمدسازیآنبودهاستمنحصربهفردتلقیمیشود.
پژوهشحاضرنیزدرگروهدومجایداردوبرآناستمیزانهمکاریپژوهشگران
ایرانیرادرکادرعلمیواجراییایننشریاتازنظرنوعهمکاری،وابستگیسازمانی،مرتبه

علمی،کشور،ورشتهتحصیلیبررسیکند.

روش شناسی
اینپیمایشبارویکردعلمسنجیانجامشدهاست.جامعهآماریرانشریاتموجوددرفهرست
نشریاتنامعتبرجفریبیل3تشکیلداد.باتوجهبهروزآمدیاینفهرست،نسخهایکهدردی
1394تهیهشدهبودمالکانجامپژوهشقرارگرفت.تعدادنشریاتمندرجدراینفهرست
درتاریخفوقشامل910بودکههمهآنهابدوننمونهگیریموردمطالعهقرارگرفت.بعداز
گردآوریدادههایموردنیازازوبسایتایننشریات،دادههابهنرمافزارمایکروسافتاکسل

نسخه2010انتقالوبرایتجزیهوتحلیلیافتههاازشاخصهایآمارتوصیفیاستفادهشد.
1. Tin
2. Xia
3. Jefery Beall
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یافته ها
ازمجموع910نشریهموردبررسی،دسترسیبه139نشریهبهعلتبستهبودنسایتآنها
امکانپذیرنبود.91نشریهنیزفهرستاعضایتحریریهوکادرعلمیواجراییرادرسایت
مشخصنکردهبودند.جدول1نشانمیدهدکهدر276مجله،پژوهشگرانایرانیهمکاری
دارند.دریکمجلههیچاسمیازکشوریاوابستگیسازمانیهمکاراندرآندیدهنمیشد.
باجستجودرسایتهایمختلفنتیجهایدرخصوصایرانیبودنعواملعلمیواجرایی
آنحاصلنشد.الزمبهذکراستکهایرانیبودنآنهاازطریقوابستگیسازمانیمشخص

شدهاست.

جدول 1. طبقهبندیمجالت

مطابقجدول2،ازمیانپژوهشگرانایرانیتعداد234نفرباچندمجلهنامعتبرهمکاری
داشتهاند؛باحذفمواردتکراری649باقیماندکهازاینتعدادنیز563نفرمرد،63نفرزن،

و23نفرنامشخصوبااسامیکوتهنوشت)حروفاختصاری(درجشدهبودند.

جدول 2. وضعیتپژوهشگران

فراوانی طبقه بندی مجالت

910 مجالت نامعترب بررسی شده

139 مجالتی که سایت آنها بسته بود

91 مجالتی که کادر علمی اجرایی آن روی وب سایت درج نشده بود

403 مجالتی که پژوهشگران ایرانی با آنها همکاری نداشتند

276 مجالتی که پژوهشگران ایرانی با آنها همکاری داشتند 

1 مجالتی که کشور )ملیت( هیأت تحریریه را بیان نکردند

فراوانیوضعیت پژوهشگران 

883پژوهشگران ایرانی که در مجالت نامعترب عضو بودند

234پژوهشگرانی که با چند مجله مختلف همکاری داشتند )افراد تکراری(

649پژوهشگران با حذف مواردی تکراری

63پژوهشگران زن عضو در ترکیب هیأت تحریریه مجالت

563پژوهشگران مرد عضو در ترکیب هیأت تحریریه مجالت

23پژوهشگرانی که با اسم مخفف در ترکیب هیأت تحریریه حضور داشتند

2415مجموع

امريرضا اصنافی
راضيه پورحسني
مريم اميدی نيا
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مطابقجدول3،ازلحاظمرتبهعلمی،بیشترینهمکاریدرمرتبهاستادیوکمتریندر
مرتبهمربیبودهاست.ازمرتبهعلمی283نفرازافرادنیزهیچاطالعیدرجنشدهبود.دیگر
مراتبعلمیشاملدانشیار،استادیار،کارشناسیارشدودانشجویدکتریهرکدامبهترتیب

با3،52،54،و2نفردرکادرعلمییااجراییحضورداشتهاند.

جدول3.مرتبهعلمیپژوهشگرانایرانیکهبانشریاتنامعتبرهمکاریداشتهاند

مطابقجدول4،درخصوصوابستگیسازمانیافرادیکهبانشریاتنامعتبرعلمی
همکاریداشتهاندوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرجایگاهنخستقراردارد)34/4
درصد(پسازآندانشگاهآزاداسالمی)24/8(؛ووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
با20درصددرمقامسومقراردارند.ازدانشگاهمحلخدمتیاوابستگیسازمانی63نفراز

جامعهموردبررسیاطالعاتییافتنشد.

جدول4.وابستگیسازمانیپژوهشگرانایرانیکهبانشریاتنامعتبرهمکاریداشتهاند

درصدفراوانیمرتبه علمی 

25439/1استاد

548دانشیار

528استادیار

10/1مربی

20/3دانشجوی دکرتی

30/4کارشناسی ارشد

28343بدون مرتبه تحصیلی

649100مجموع

درصدفراوانیدانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

22734/4وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دولتی(

16424/8دانشگاه آزاد اسالمی

142/1دانشگاه پیام نور

20/3دانشگاه جامع علمی- کاربردی

13320/1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دولتی(

111/6وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )آزاد(

355سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی

639بدون دانشگاه یا موسسات پژوهشی

649100مجموع

میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در 
نرشیات علمی نامعترب
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لحاظحوزههایتخصصیافراد،همانطورکهدادههایجدول5نشانمیدهد،هیچگونه
اطالعاتیدرارتباطباحوزهتخصصی239نفرازجامعهپژوهشدرسایتنشریاتدرج
نشدهبود.بیشترینتعدادهمکاریبانشریاتنامعتبرعلمیدرحوزهپزشکیوکمترین
تعدادمربوطبهرشتههنربود.علوممهندسیدررتبهدوموبعدازآن،علومکشاورزی،علوم

انسانی،علومپایهوعلوماجتماعیقرارگرفتهاست.

جدول 5.حوزههایتخصصی)رشتهتحصیلیپژوهشگرانایرانی(
کهبانشریاتنامعتبرهمکاریداشتهاند

از276مجلهکهپژوهشگرانایرانیباآنهاهمکاریداشتهاند،79مجلهفاقدنامناشر،
محلنشریاکشوردروبسایتمجالتبود.بیشازنیمیبهآسیا)54درصد(،8درصد
اروپا،و5درصدبهامریکاتعلقداشت.کمترازیکدرصدنیزبهکشورهایافریقایی
اختصاصیافتهاست.ازمیان151مجلهآسیایی،118مجلهبهکشورهندتعلقداردوازاین

نظررتبهاولرابهخوداختصاصدادهاست)جدول6(.

جدول 6.کشورمحلنشرنشریاتنامعتبر

درصدفراوانیحوزه های موضوعی

11617/8علوم پزشکی

6610/1علوم انسانی

71/07علوم اجتامعی

10/15هرن

8813/5مهندسی

8713/4کشاورزی

456/9علوم پایه

23936/8بدون حوزه تخصصی )رشته تحصیلی(

649مجموع
100

درصدفراوانیکشور

15154آسیا

238اروپا

155امریکا

61/2اسرتالیا

20/72افریقا

7928نارش ناشناس )کشور نارش(

276100مجموع

امريرضا اصنافی
راضيه پورحسني
مريم اميدی نيا
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جدول 7.نوعهمکاریپژوهشگرانایرانیبانشریاتنامعتبر

ازدادههایجدول7چنینمستفادمیگرددکهدرمجموع12نفربهعنوانسردبیربا
مجالتنامعتبرایرانیوخارجیو2نفربهعنوانهیأتمشورتیبااینمجالتهمکاری
میکنند.همچنیندرنقشمدیراجرایی،مدیرمسئول،وداورهمکاریفقطدرسطحمجالت
نامعتبرایرانیبودهاست.6نفرنیزبهعنواندستیارسردبیربامجالتنامعتبرایرانیوخارجی
همکاریداشتهاند.بنابراین،همکاریبامجالتنامعتبرداخلیبیشازمجالتنامعتبر

خارجیاست.

نتيجه گيری
طیدهههایاخیربرشمارنشریاتیکهمسئولیتانتشارمقالههاونوشتههایعلمیرابرعهده
دارندافزودهشدهاست،هرچندهمهآنهاازارزشواعتبارعلمییکسانیبرخوردارنیستند
)نوروزیچاکلی،نورمحمدی،1386،ص23(.ولیباگسترشروزافزونتعدادوشمارگان
نشریاتعلمیازیکسوواستقبال،استفادهووابستگیوسیعجامعهعلمیبهآنهااز
سویدیگر،موضوعانتخاب،ارزیابی،وتعییناعتباراینمنابعاهمیتدوچندانیافتهاست.
لذاشناسایینشریاتکماعتبارونامعتبروتفکیکآنهاازنشریاتباکیفیتومعتبربرای
پژوهشگران،اساتید،ودانشجویاناهمیتبسزاییدارد.مسئلهمجالتبیاعتباروبیکیفیت
تنهامشکلایراننیستوبهطورکلیدرحوزهارتباطاتعلمیچالشیبینالمللیمحسوب
میشود)جمالیمهموئیوجوانفر،1393،ص63(.نویسندگانایننشریاتبیشتراز
کشورهایدرحالتوسعهبهویژههند،نیجریه،افریقا،وخاورمیانههستند)جاللیان،محبوبی،

نوع همکاری

همکاری با مجالت نامعترب خارجیهمکاری با مجالت نامعترب ایرانی

فراوانیفراوانی

84رسدبیر

11هیأت مشورتی

30مدیر اجرایی

42دستیار رسدبیر

20مدیر مسئول

400داور

میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در 
نرشیات علمی نامعترب
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2014؛بیل2012؛ژیا1وهمکاران،2014(.تعدادمجالتچپاولگردرسالهایاخیربهطور
فرایندهایدرحالافزایشاست.همینطورمیزاننشرمقاالتیکهتوسطایرانیاندراین
نشریاتبهچاپرسیده،طیچندسالاخیررشدبیسابقهایرابههمراهداشتهاست)جمالی
مهموئیوجوانفر،1393،ص62(.بهطورمثال،براساسدادههایاسکوپوس2ازمیان
213153مقالهایکهاز1990تاتاریخ4اردیبهشت1392بهاسمایراندراینپایگاهثبت
 Australian Journal of Basic andشدهاست،بیشترینمقاله)1648مقاله(درمجلهایبانام
Applied Science منتشرشدهاست.نگاهیاجمالیبهاینمجلهنشانمیدهدکهفاقدهرگونه

اعتبارعلمیاست)جمالیمهموئی،1392الف(.
برخالفپژوهشهایقبلیکهبهایننتیجهرسیدهبودندکهفهرستاعضایتحریریه
بسیاریازاینمجالتنامشخصاستوبسیاریازمجالت،فهرستاعضایتحریریهرادر
وبسایتنشریهقرارنمیدهند،از910مجلهموردبررسیفقط)91(مجله،یعنیحدود10
درصد،فهرستاعضایهیأتتحریریهرارویوبسایتقرارندادهاندواعضایتحریریه
آنهانامشخصاست.بااینحال،یافتههایبهدستآمدهازاعضایهیأتتحریریهمجالت
موردبررسیعموماًاطالعاتناقصومختصریراارائهمیدهند.مرتبهعلمیحدود43
درصدازاعضا،وابستگیسازمانی10درصدازاعضا،رشتهتحصیلییاحوزهموضوعی37
درصدازاعضاوکشورمحلنشرحدود29درصدازاعضانامشخصوناقصبود.کهاین
یافتههاباپژوهشهایفرجیپورالکه)1393(همسواست.طبقپژوهشهایقبلییکیاز
ویژگیهایمجالتنامعتبر،داشتنهیأتتحریریهیکسانبرایبیشازیکمجلهذکرشده
بود؛نتایجپژوهشحاضرنیزآنراتأییدمیکند.درموردهفتمجلهکهدرپایینمشاهده
میشوداعضایهیأتتحریریهیکسانوعینأتکرارشدهاست؛کهازاینمیانآنها14عضو،
ایرانیهستندودرهفتمجله)جزءدرشماره5کهیکنفرازاعضاکمشده(تکرارشدهاند.

1. International Journal of Advanced Engineering and Nano Technology )IJAENT(

2. International Journal of Emerging Science and Engineering )IJESE(

3. International Journal of Innovative Science and Modern Engineering )IJISME(

4. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering )TM(

5. International Journal of Inventive Engineering and Sciences )IJIES(

6. International Journal of Recent Technology and Engineering )IJRTE(

7. International Journal of Soft Computing and Engineering 

همچنینمشخصشدمرتبهعلمیاستادباالترینسهمرادرهمکاریبامجالتنامعتبر
بهخوداختصاصدادهاستوحدود39درصدپژوهشگرانایرانیهمکاراینمجالت

1. Xia
2. Scopus

امريرضا اصنافی
راضيه پورحسني
مريم اميدی نيا
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درمرتبهاستادیهستند.بعدازآن،دانشیارانواستادیارانباسهمیحدود8درصددر
رتبههایبعدیقرارگرفتهاند.اینامرمیتوانددلیلبراینباشدکهبسیاریازاعضایهیأت
علمیبهخصوصافرادیکهدرمرتبههایپایینتریقراردارندبهدنبالارتقامرتبهعلمیو
کارنامهعلمیخودهستند؛کهاینیافتهباپژوهشهایجمالیوجوانفر)1393(وجمالی
)1392ب(درخصوصارتقاءرتبهوکارنامهعلمیهمسواست.البتهایننتایجبهنوعی
بهقوانینوشرایطپذیرشعضویتتحریریهدرنشریاتنیزمربوطمیشود.اندکبودن
تعداداعضایتحریریهایرانیبامراتبعلمیپایینترمثلدانشجویدکترییاکارشناسی
ارشدمیتواندناشیازشرایطعضویتدرهیأتتحریریهباشد.بهلحاظوابستگیسازمانی
پژوهشگرانایرانیهمکاربامجالتنامعتبر،بیشترینسهم)35درصد(بهدانشگاههایدولتی
تعلقدارد.بعدازآندانشگاهآزاداسالمیووزارتبهداشت،بهترتیببا25و21درصددر

جایگاههایبعدیقرارداشتند.
دردستهبندیحوزهموضوعییارشتهتحصیلیپژوهشگرانایرانیهمکاربامجالت
نامعتبر،علومپزشکیبا17درصدباالترینسهموهنرباکمترینسهمدرپایینترینردهقرار
داشتکهبهنوعیبایافتههایجمالیوجوانفر)1393(همسواست.بعدازآن،مهندسیو
کشاورزیباحدود13درصدوعلومانسانیبا10درصدبیشترینسهمراداشتهاند.بنابراین،
بهتراستوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهصورتمستمرودورهایفهرست
مجالتنامعتبردراینحوزهرادراختیاردانشگاههاوپژوهشگرانقراردهد.باتوجهبه
اینکهبخشقابلتوجهیازاطالعاتنشریاتنامعتبرناقصبودواطالعاتروشنیراارائه
نمیداد،اینامرمیتواندسببایجادقضاوتهاینادرستگردد،چهبرایافرادیکهقصد

چاپمقالهوچهبرایکسانیکهقصدهمکاریبااینمجالترادارند.

مآخذ
ابوییاردکانی،محمد؛میرزایی،آیتاهلل؛وشیخشعاعی،فاطمه)1391(.فرایندداوریمقاالتدرمجالتعلمی

ایران.پردازشومدیریتاطالعات،28)2(،346-305.
جمالیمهموئی،حمیدرضا؛وجوانفر،سارا)1393(.انتشارمقالههایایرانیدرنشریههاینامعتبر:انگیزههاو

رویکردنویسندگان.رهیافت،56)1و2(،16-1.
جمالیمهموئی،حمیدرضا)1392الف،16اردیبهشت(.فهرستنشریاتنامعتبر.لیزنا،129.بازیابی25تیر

.http://www.lisna.ir/Note/12007 1395از
جمالیمهموئی،حمیدرضا)1392ب،15مهر(.دسترسیآزادوزوالکیفیتدرنشرمجلهها.لیزنا،151.

 . http://www.lisna.ir/Note/13261 بازیابیشدهدر25تیر1395از

میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در 
نرشیات علمی نامعترب
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جمالیمهمویی،حمیدرضــا؛جشیــرهنژادی،فرانگیس؛وعلیمحمــدی،داریــوش)زودآیند(.مشارکت
و کتابـداری ملـی مطالعـات .2015 سال در چپاولــگر ناشران مجلههای در ایران دانشگاهیــان
http://nastinfo.nlai.ir/?_action=article&kw=275&_ بازیابی20آذر1395از سـازماندهیاطالعـات.

.kw=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فرجیپورالکه،اعظم)1393(.شناساییویژگیهایمشترکمجلههاینامعتبروتحلیلوضعیتانتشار
مقاالتایرانیدرآنها.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهشهیدبهشتی،تهران.

محسنی،منوچهر)1379(.بررسیویژگیهاومسائلمجالتعلمی-تخصصیایران.رهیافت،23)3(،
41-27

منصوریان،یزدان)1389(.مبانینگارشعلمی.تهران:کتابدار.
نوروزيچاکلي،عبدالرضا؛ونورمحمدی،حمزهعلي)1386(.وضعیّتتولیداتعلميایرانوکشورهاي
علي همکاري )با )ISI( علمي اّطالعات مؤّسسة آمار اساس بر و2006، سال2005 در منطقه

اعتماديفرد،اسماعیلوزیري(.تهران:مرکزتحقیقاتسیاستعلميکشور.
Beall, J. )2013(. Beall’s list: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access 

publishers. Scholarly Open Access. Retrieved August 9, 2015, from http://scholarlyoa.

com/ publishers.

Beall, J. )2012(. Criteria for determining predatory open-access publishers )2nd 
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