تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،

Academic Librarianship and
Information Research
Vol. 49, No. 3, Autumn 2015, pp. 339-353

دورة  ،49شمارة  ،3پاییز  ،1394ص 353-339

هایمشترکمجلههاینامعتبروتحلیلوضعیتانتشار


ویژگی
درآنها 

مقالههایایرانی
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای مشترک مجلههای نامعتبر و تحلیل وضععیت
انتشار مقالههای ایرانی در آنهاست.
روش :پژوهش حاضر به روش کتابسنجی انجام گرفته است .ویژگیهای این مجلهها با بررسی
اطالعات مربوط به مجلههای مندرج در فهرست نشعریات نعامعتبر ورارت علعوم ،تحقیقعات و
فناوری (نسخۀ مهر  )1۳9۲که در تارنمای آنها مندرج است و استفاده ار سیاهۀ کنترل شناسایی
شد .همچنین تعداد مقاالت ایرانی منتشرشده در این مجلهها و هزینههای پرداختی برای انتشعار
این مقالهها مشخص شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد ار  17مؤلفۀ مربوط به مجلههای معتبر  1۳مؤلفه در بعیش ار نیمعی ار
مجلهها رعایت نشده است و تنها  4مؤلفه در بسیاری ار مجلهها وجود داشعت .در بعارۀ رمعانی
سالهای  ۲014 - ۲011تعداد  9۶۶5مقاله ار ایعران منتشعر و  4۲9۸۲۶۲دالر هزینعه پرداخعت
شده است .این نخستین و تنها پژوهشی است که بعهصعورت علمعی بعه بررسعی ویژگعیهعای
مجلههایی میپردارد که در ایران بهعنوان مجلههای نامعتبر معروف هستند.
واژههای کلیدی :پرداخت نویسنده ،جنبعههعای اتتاعادی ،کیفیعت مجلعه ،مجلعههعای دسترسعی آراد،
مجلههای نامعتبر.

 .1کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه خواررمی
 .۲دکتری علوم اطالعات ،دانشیار دانشگاه خواررمی
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h.jamali@gmail.com
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مقدمه 
درحوزههایمختلفهستتد ومااهتههتایمجلتههتامدعت 

حاویبهروزترینمحتوا

مجلههایعلمی

.بهدهیلروزآم یمجلههتانستعببتهدی تر
شمارمیرون 


هایآتیمحااانبه

مهمیبرایپژوهش
محملهایاطالعاتی،استفادهواستدادبهمااهههابیشتراسبودرتوهی علمدرکشورنیزمؤثرن .با

نرمافزارهاوسپسایدترنب،انتشاراتعلمیجهانرش چشم یریپی اکترده
ورودرایانهوتوسعۀ 
طوریکهتع ادنشریاتعلمیجهاندرحالحاضرباهغبردویسبهزاربرآوردمتیشتود

اسب؛ 
به
(صعوری.)۱۳۹۱،مسئلۀحائزاهمیبدراستفادهازمااهه،کیفیبواعتعارمجلتهاستب.مااههایکه
نتیجۀیﻚپژوهشاسب،تازمانیکهدریﻚمجلهباداوریصتحی بتهصتورتناادانهبررستیو
مدتشرنش هباش ،آنﭽدانوجاهبعلمینخواه داشبواینروﺵانتشارهمراهباهمترازخوانیتا
ح ودیضامنکیفیبپژوهشهایانجامگرفتهاسب(رهمن( .)۱۹۹۰،)۱
 افزایشدانشجویاندرسطوحمختلفتحصیلیمستلزمایناسبکهدانشجویانبرایتت اوم
کارخوددرعرصۀعلمیبهتوهی علتمبپردازنت .تیکیت بتیشازحت وزارتعلتوم،تحایاتاتو
بهانتشارمااههدرمجلههایخارجیبهویژه)2(ISIوامتیازهایعلمیکهبترایمؤهفتانایتن

فداوری
مااهههاوجوددارد،شرایطیرابهوجودآوردهکتهچدت ستاهیاستبدرایترانشتاه آنهستتیم.
دانشجویاندکتریبرایگرفتنمجوزدفاعنیازمد پذیرﺵازمجلههایختارجیواعاتایهیتیت
بهدنعالانتشارمااهتهدرایتنمجلتههتاهستتد (جمتاهیمهمتوئی،
علمیبرایترفی وارتاایدرجه ،
ترمجلهایپیت اکددت کتهترجیحتادر

بهدنعالاینهستد هرچهسری 
.)۱۳۹2پژوهش رانمذکور 
...نمایهشودوبهسرعببهمااهۀآنهاپذیرﺵقطعی

نامههایمعتعریچوناسکوپوس،پابم و
نمایه 

ب ه تادرکمترینزمانبهامتیازشغلییاتحصیلیبرسد .پتسایتنشترایییعدتیکمعتودزمتان،
تسلیناکافیبهزبانان لیسیون اشتنمهارتپایهایکافی،موجبش هاسبکتهدانشتجویانو
گاهاعاایهییتعلمیبهکیفیبومعیارهایعلمیتوجهچد انین اشتهباشد  .
راکسبنکردهانت (صتعوری)۱۳۹۱،

ایرانیدرمجلههاییکهاعتعارعلمی

انتشارمااهههای

افزایش
سعبش کهوزارتعلومفهرستیازنشریاتنامعتعرراتهیهومدتشرکد .چونوزارتعلتومدرما متۀ
عدوانمجلههاینامعتعربیاننکردهاسب،پتژوهش

هایانتخابمجلههارابه


خوددالیلومالک
فهرسب
حاضردرص دشداساییویژگیهایمشترکمجلههاینامعتعروبررسیوضعیبانتشارمااهههایایرانتی
هاوجدعههایاقتصادیآناسبتامشخصشودکهچهتعت ادمااهتۀایرانتیدرچهتارستال

دراینمج 
له
دراینمجلههامدتشرش ه،چهمیزانهزیدهازسوینویسد گانپرداختبشت هاستبو

()2۰۱۴-2۰۱۱
درآخر،چهراهکارهاییبرایبهروزرسانیاینفهرسبوجوددارد .
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پیشینۀپژوهش 
درچد ستالاخیترافتزایشمجلتههتاینتامعتعرکتهبیشتترجدعتۀدرآمت زاییدارنت ،متوردتوجته
ومطاهعیبهصورتیادداشبونظایرآندراینزمیدهمدتشرکردهان .

پژوهش رانقرارگرفتهاسب
دراینمیانتدهایﻚپژوهشبهشکلمدسجمدرایرانتوسیجوانفر()۱۳۹۳درارتعاطبتاان یتزۀ

ازچاپمااههدرمجلههتاینتامعتعرصتورتگرفتتهکتهدرآنبتهترتیتب

اصلینویسد گانایرانی
اهمیب،پربارکردنرزومۀکاری،گرفتنترفی وارتااودرآخرکسبمجتوزدفتاعازپایتاننامتۀ
،بهعدوانان یزههایاصلینویسد گانمطرحش هاسب .
دکتری 
یهیزنابهبررسییکیازمجلههایفهرسب

جماهیمهموئی()۱۳۹2دریادداشتیدرخعرگزار
براساسدادههتایاستکوپوس

پرداخب.یافتههانشاندادکه

وتحلیلانتشارمااالتایرانیدرآنها
ازمیان2۱۳۱۵۳مااههایکهاز۱۹۹۰تاتاریخ۴اردیعهشب۱۳۹2بهاسمایراندراینپای تاهثعتب
مااهه)درمجلهایبانام Australian Journal of Basic and Applied

ش ه،بیشترینمااهه(۱۶۴۸
Scienceمدتشرومعلغ 2۹۶۶۴۰دالرتوسیایرانیانبرایانتشارمااههدراینمجلتهپرداختبشت ه
اسب.بررسیجمتاهیازایتنمجلته،بتیاعتعتاریآنراآشتکارکترد.بتهاعتاتادجمتاهیازجملتۀ
جعلیوبینامونشان،دریافبپولبترای

هایاینمجالتبیاعتعار،داشتنهییتتحریریۀ


ویژگی
انتشارمااههوگستردگیحوزۀموضوعیمجلهاسب .
صعوری()۱۳۹۱درپژوهشخودبهبررسیکیفیبتوهی علموستدجشکیفتیاستدادعلمتی
یافتههانشاندادکهازپانزدهنشریۀحوزۀعلوموعلوم
توهی ش هتوسیدانشمد انایرانیپرداخب .
اجتماعیتدهادونشریهازاعتعارعلمیبرخوردارنت .بیشتترایتننشتریههتافرایدت داوریپتذیرفتدی
میکدد .صعوریبابررسینشریات،به
ن ارن ودرقعالدریافبمعلغمشخص،بهانتشارمااههاق ام 
()۳
معرفیفهرستیازناشراننامعتعرمدتشرکدد ۀاینمجلتههتاپرداختب.دادختواه وهمکتارانشنیتز
تالﺵهایارزن هایبرایتوسعۀاه وریتمهاوروﺵهایرایانهای،بتهمدظتورشداستاییمجلتههتای
انجامدادهان  .

جعلی()۴
بیناهمللینیزموردتوجتهپژوهشت رانبتودهاستب.
اعتعاروبیکیفیبدرحوزۀ 


ظهورنشربی

هاوتکدیﻚهایکاربردیبرایشداساییوکشف


بهروﺵ
جالهیانومحعوبی()2۰۱۴درپژوهشی
هایجعلیوتشخیصافتراقیآنهاازمجلههایغیرجعلیپرداختدت .ویژگتیهتاییکتهبترای


مجله
()۵
مشابهیافتههایجماهی()۱۳۹2اسب.ژیتا وهمکتارانش()2۰۱۴

مجلههایجعلیمعرفیکردن ،
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بهبررسینویسد گانمااهتههتایمدتشترشت هدرمجلتههتای«چپتاوه ر»۱پرداختدت ودریافتدت کته
بهویژههدت ،
محااانجوانوبیتجربهازکشورهایدرحالتوسعه ،

مجلهها،اغلب
نویسد گاناین 
()۶
نیجریه،آفریاتاوخاورمیانتههستتد .جتانبوهتانون ()2۰۱۳آزمایشتیبترایارزیتابیداوریدر
مجلههاانجامداد.یﻚمااههبامحتوایعلمیکامالغلیوساخت ینوشبوآنرابااسمیجعلی

بهعدواننویسد ه،برای۳۰۴مجلۀدسترسیآزادارسالکرد.دربتیشاز۶۰درصت مجتالتهتی 

بامالکهایبیتانشت هبترایمجلتههتای

نشانیازانجامدادنداوریوجودن اشب.بیل()2۰۱۶()7
نامعتعر،بهشداساییومعرفتیفهرستتیاهفعتاییاز۹2۳ناشترچپتاوه ردسترستیآزادو۸۸۰مجلتۀ
بهمدظورباالبردنآگاهیازنشردروغین)پرداختب.همتانطتورکتهازپیشتیدهمشتخص
چپاوه ر( 
بلکهآماریازمااهههایایرانیدراین

اسب،نهتدهامالکهایسیاهۀوزارتعلوممشخصنیسب،

مشترکایننوعمجلههتایموجتود

مجلههادردسبنعودهاسبومشخصنیسبکهویژگیهای
درسیاههچههستد  .

روشپژوهش 
جامعۀموردمطاهعهشاملتمتاممجلته هتایمدت رددرآختریننستخهازفهرستبنشتریاتنتامعتعر
وزارتعلوم،تحایااتوفداوریدرزمانانجتامدادنتحایت (نستخۀمهتر)۱۳۹2بتهتعت اد2۵۴
عدواناسب2۳ .مجلهمتعل بهاسرائیلکتهبتهدالیتلسیاستیدرفهرستبنشتریاتنتامعتعروزارت
گدجان هش هان ودهیلعلمیبرایحاورآنهادرفهرسبوجتودنت ارد،ازجامعتۀآمتاریکدتار
بهوسیلۀوزارتعلومازفهرسبخاردویﻚمجلته
گذاشتهش .دومجلهدربازن ریانجامگرفته 
دوبارتکرارش هبود؛همﭽدیندروبهتی اطالعتاتیازمجلتۀMechanikaپیت انشت  .بتاکدتار
مجلهبهعدوانجامعۀآمتاریتعیتینشت .بترایتحلیتلوضتعیب

گذاشتناین27مجله،تع اد227
هاینمایهکددت ۀایتن

هابهدهیلمح ودیبهایدسترسیبهپای اه
ایرانیدراینمجله 

انتشارمااالت
هاینمایهش هدرپای اهاستدادیاستکوپوس


ایرانیمجله
مجلههادرایران،تدهااطالعاتمااهههای

انتشارمااههدرمجلههاینامعتعر،محاسعۀتع ادمااهتهوهزیدتههتای

بررسیش .برایمحاسعۀهزیدۀ

 .1اصطالح چپاولگر یا  predatoryبرای مجله هایی رایج شده است که ار الگوی دسترسی آراد پرداخت توسط نویسنده ،برای
کسب درآمد سوءاستفاده می کنند و فرایند همترارخوانی دتیقی ندارند .لذا هدف اصلی آنها چپاول پول نویسندگان و انتشار هر
نوع مقالهای است.
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مجلههاییکهما ارهزیدۀدریتافتیازنویستد هرابیتان
بیانش هدرهرمجلهانجامگرفبودربارۀ 

نکردهبودن ،اینمیزانازطری پسباهکترونیکیازآنهاسؤالش .
دادههایپژوهشبهروﺵمشاه ه،ازطری تارنمایمجلتههتاوپای تاههتاینمایتهکددت هوبتا

استفادهازیﻚسیاهۀکدترلمتشکلاز22معیار(2۵مؤهفته)گتردآوریشت ن .ستیاهۀکدتترلبته
روﺵکتابخانهایوبامرورمداب وپیشیدۀپژوهشت وینش  .


یافتههایپژوهش 

مجلهها 
مشخصات 
مشخصاتمجلهها(ج ول)۱نشاندادکهتعت اد۸۵مجلتهدارایعمتر۹-7

اطالعاتمربوطبه

سالهستد ودربازۀزمانی2۰۰۶تا2۰۰۸تیسیسش هان ۵7.عدواننیتزبتیشاز۱۵ستالقت مب
.زبانغاهبمجلهها(2۰۵عدوان)ان لیسیوکمترینفراوانیمربوطبهزبانفرانسه(۱مجلته)

دارن
اسب۱۹.مجلهدوزبانهو2مجلهچد زبانههستد .نوببانتشاراغلبایتنمجلتههتافصتلدامهوبعت 
ن)بهصورتچاپیوآنالینبتودوتدهتا۳۶عدتوان
مجلهها(۱۹۱عدوا 
ماهدامهاسب.بیشازدوسوم 
فاینشرآنالیندارن کهازاینتعت اد۱۵۰عدتواندسترستیآزادو77عدتواناشتتراکیهستتد .
نیمیازمجلهها(۱۵۳عدوان)هزیده

انتشاراینمجلههانشاندادکهبیشاز

یافتههایمربوطبههزیدۀ

۱
ازمجلهها،هزیدۀپردازﺵذکرش هاسب .

دریافبمیکدد وعلبدریافبهزیدهدر۹۶عدوان

جدول  .1درصد و فراوانی هزینۀ دریافتی از نویسنده

دریافبهزیدهازنویسد ه 

علبدریافبهزیدهاز
نویسد ه


هزیدهمیگیرد 

درسایببیاننش هاسب 
هزیدهنمیگیرد 

اطالعازدریافبوجه
برایچاپمااالتدر
نشریه،قعلازداوری 
دسترسیآزاد 
هزیدۀپردازﺵ 
سایرموارد 
بیاننش ه 

فراوانی
 ۱۵۳
 72
2

درصد
 ۶7/۴۰
 ۳۱/7۱
 ۰/۸۸

 ۵۴

 ۳۵/2۹

 ۱۳
 ۹۶
۱
 ۴۳

 ۸/۴۹
 ۶2/7۴
 ۰/۶۵
 2۸/۱۰

 .1تعدادی ار مجلههای اشتراکی نیز ار نویسنده هزینه دریافت میکنند.
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موضوعمجله 
بیشترینمجلهها(77عدوان)درعلومفیزیتﻚومهد ستیوکمتتریندر

ازنظرموضوع(ج ول)2

مجلهنیزبیشازیﻚموضوعراپوششمیدادنت 

علومانسانیواجتماعی(با2۰عدوان)هستد 2۵.
وبهحوزۀتخصصیخاصیتعل ن اشتد .درتارنمای۶مجله،موضوعوحوزۀکتاریمجلتهبیتان
نش هاسب .
جدول  .2فراوانی حوزههای موضوعی مجله
علوم فیزیک و
مهندسی
 77

علوم زیستی
 ۶۴

علوم بهداشت
و درمان
 ۳۵

کلی
(چندموضوعی)
 2۵

علوم انسانی و
اجتماعی
 2۰

در سایت بیان
نشده است
۶

ناشروکشورناشر 
بهترتیبناشریازاماراتمتح ۀعربی
مربوطبهمجلههاینامعتعر ،

پرانتشارترینناشران(ج ول)۳

با۳۰عدوان،IDOSIناشریازآمریکابا2۵عدوان Academic Journals Inc.وناشریازان لیس
با۱۸عدوانPraise Worthy Prizeهستد .ناشرانکشتورهاییونتان،هدت ومتاهزیدررتعتههتای
بع یقراردارن  .
جدول  .3فراوانی ناشر و کشور ناشر
فراوانی

کشور ناشر

 ۳۰

اماراتمتح ۀعربی

ناشر
International digital organization of

 2۵
 ۱۸

ایاهبمتح ۀ
آمریکا
ان لیس

) scientific information (IDOSI
Academic Journals Inc.

 Praise Worthy Prize
Asian Network for Scientific

 ۱۵

پاکستان

 ۱۳

ایاالتمتح ۀ
آمریکا

۹

یونان

۸
 ۱۰۹

هد
_____ 

 Information
 Science Publication
World Scientific and Engineering
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اطالعاتاعضایمجله 
اطالعاتاعاایمجلهشاملهییتتحریریه،هییتمشاوره،هییتداوریوهییتسردبیریاسب.

بیشترمجلهها۱۵۵،عدوانبیانش هاسبکتهازایتنتعت اد۸مجلتههیتیت

هییتتحریریهدرمورد
تحریریۀبومیداشب.حاورهییتمشاورتدهادر2۱مجلهمشاه هش .آسیابتا۱۱۸۱نفترهیتیت
تحریریهو۸۸نفرهییتمشاوربیشترینواستراهیابا۹۰نفرهییتتحریریتهو۴نفترهیتیتمشتاور،
تتحریریهدراینمجلهها۱۰۵نفروهییتمشتاور۴نفتر

کمترینآنهاراداشب.سهمایرانازهیی
همردیفبااستراهیاسب.درتارنمای۳2مجله،هییتتحریریهبیاننش هاسبو۴۰مجلۀباقیمانت ه
تدهابهناماعاایهییتتحریریهب ونذکرکشور،رشتتۀتحصتیلییتاوابستت یستازمانیبستد ه
کردهان (ج ول .)۴

جدول  .4تعداد هیأت تحریریه و هیأت مشاور نشریات

ایران

آمریکای
شمالی

آمریکای التین

اروپای غربی

اروپای شرقی

آسیا

خاورمیانه

آفریقا

استرالیا

ندارد

۴

 ۶۵

7

 ۵۹

 ۴2

 ۸۸

 ۴۹

۵

هیأت تحریریۀ
بینالمللی
هیأت تحریریۀ
ملی
کشور نویسنده
بیان نشده

تع اد
هییت
تحریریه 
هییت
مشاوران 

 ۱۶۱  ۴۴۳  ۱۱۸۱  ۳۰۵  ۸۳7  ۱۶۶  ۹۵۶  ۱۰۵

 ۴۰

۸

 ۱۴7

 ۹۰

 ۳2

۴

 ___  ___  ____  2۰۶

هیأتداوری 
در2۱۴مجلههییتداوریوجودن اردوتدها۴مجلهبیانکردن کهسردبیردربارۀپذیرﺵیاع م

مجلهتصمیمگیرن ۀپذیرﺵیاردمااهتهراهیتیت

گیریمیکد .همﭽدین۹


هاتصمیم

پذیرﺵمااهه
مجلههاهیتیت
تحریریهدانستد .اهعتهشایانذکراسبکهسازمانمجلههامتفاوتهستد .دربرخی 
تحریریهتمامامورعلمیراانجاممیده ،برخیمجلههایدی ردارایهیتیتمشتاورانیتاهیتیت
داورانهستد (ج ول .)۵
جدول  .5فراوانی هیأت داوری
هیأت داوران
فراوانی 

بیان نشده
 2۱۴

سردبیر
۴

هیأت تحریریه
۹
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هیأتسردبیری 
اطالعاتسردبیر،کشورسردبیررابیانکردهانت و

بیشازنیمیازمجلهها(۱۳۰عدوان)درماوهۀ



ازمجلهها(7۹مجله)هی گونتهاطالعتاتیازستردبیر(ماندت تخصتص،ستمب،وابستت ی

بسیاری
سازمانیوحتیحوزۀجغرافیایی)ن ادهوتدهابهبیاناستامیافترادبستد هکتردهانت ۱۸.عدتواناز
مجلههااصالسردبیرن اشتد وبهصراحبدرمجلهبیانش هاستبکتهدرجستبوجتویستردبیر

(بهترتیب۱۹۴و۱۹7مجله)سردبیرهمکاروجای زینن اشتد 
.بیشازدوسوماینمجلهها 

هستد
(ج ول .)۶
جدول  .۶درصد و فراوانی هیأت سردبیری نشریات


اطالعاتسردبیر
مجله 

همکارسردبیر 
سردبیرجای زین 


کشورسردبیربیان
ش ه
کشورسردبیربیان
نش ه 
درجسبوجوی

سردبیر 
دارد 
ن ارد 
دارد 
ن ارد 

درصد

فراوانی

 ۵7/2۶

 ۱۳۰

 ۳۴/۸۰

 7۹

 7/۹2

 ۱۸

۱۴/۵۳
۸۵/۴۶
۱۳/2۱
۸۶/7۸






 ۳۳
 ۱۹۴
 ۳۰
 ۱۹7

هایبینالمللی 


نمایه
اطالعاتمربوطبهنمایهش نمجلههاازوب اهخودمجلههاگرفتهش .بهدهیلاهمیبپای تاهآی

اسآیوجیسیآر،درستییانادرستیادعایمجلهمعدیبرنمایهش ندرایندوپای اه،توسی
نویسد گانبررسیش .ادعاینمایهش نمجلهدرپای اههایاستدادیوبررسینویسد هازتطتاب 
نمایهش نمجلهدرپای اههایمزبوردرج ول7بیانش هاسب .
بیناهمللتیحاتوردارنت .بیشتترینحاتور
هایبررسیش هدربیشازیﻚنمایۀ 

عموما 
مجله
مجلهها۱2۴عدواندرپای اهاستدادیاسکوپوسبودوپای اهآیاسآیبا۸7مجلهدرمرتعۀدوم

قرارداشب.همﭽدینپای اههایگوگلاسکاهر،جی.سی.آروپابم رتعههایستومتتاپتدجمرابته
هایبیناهمللیبیاننش هاسب.بیشازدوسوم

خوداختصاصدادن .درششمجلهحاوردرنمایه
و...نمایهمیشون  .

مجلههاعالوهبرپای اههایمزبوردرپای اههایدی ریماند Doaj , ISC


346

ویژگیهای مشترک مجلههای نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار ...
جدول  .۷فراوانی نمایههای بینالمللی
نمایههای
بینالمللی
فراوانی 

اسکوپوس

پابمد

 ۱2۴

۸

ISI

 ۸7

JCR

 ۳۵

گوگل
اسکالر
 ۴7

بیان
نشده
۶

سایر
موارد
 2۰۰

تطابق نمایۀ مجلهها در آی.اس.آی ( )ISIو جی.سی .آر ()JCR
بررسیاطالعاتفهرسبنشریاتنامعتعر،وب اهمجلهوپای اهآی.اس.آینشتاندادکتهمجمتوع
سهمدع ادعاکردن که۱۱۰مجلهدرپای اهآی.اس.آینمایهمیشود.درج ول7بیانش که۸7
مجلهدراینپای اهنمایهش هان .علباختالف۱2ع دیدرزمیدۀحاوردرآی.اس.آیبیناین
دوج ولایناسبکهمالکاصلیدرج ول7حاورمجلتهدرپای تاهآیاسآیبتودهودر
ج ول۸مغایرتبینمداب درنظرگرفتهش هاسب؛بهاینمعداکهمجلهتدهتادرتارنمتایختودو
ازاینروتطاب بینسهمدع مزبتوروجتود

پای اهوجودداردودرفهرسبوزارتبیاننش هاسب،
ن ارد.بیشازنیمیازمجلهها(7۵عدوان)بینحاورمجلتهدرستهمدعت تطتاب وجتودداردو۳۵
مجلهدریکیازسهمدع تطاب وجودن اشتب.درپای تاهجی.ستی.آرنیتز2۵عدتوانتطتاب و2۳
مجلهع متطاب درحاورمجلهدرپای اهرانشانمیدهت کتهنشتانازضتعففهرستبوزارت
علوموادعایدروغینمجلهدرزمیدۀنمایهش نمجلهاسب .
جدول  .8فراوانی تطابق نمایه شدن مجلهها در آی.اس.آی و جی.سی.آر با فهرست وزارت و سایت مجله

تطاب نمایهش نمجلههادرآی.اس.آیبا
فهرسبوزارتعلوموسایبمجله 
تطاب نمایهش نمجلههادرجی.سی.آربا
فهرسبوزارتعلوموسایبمجله 

دارد 
ن ارد 
دارد 
ن ارد 

فراوانی 
 7۵
 ۳۵
 2۵
 2۳

امکاندسترسی 
دراغلبموارد،دستورهایمختصری

بررسیراهدماین ارﺵبراینویسد هدرتارنمانشاندادکه

دربارۀساختارمااهه هاازاجزایمختلفمااههتاسعﻚن ارﺵارجاعاتفراهمشت هاستب.معیتار
«داشتنراهدمایتهیهوتدظیممااالت»و«شاپا»در222مجلهبیانش هاستب.ازآنجتاییکتهشتاپا
مدحصربهفردهرنشریهاسب،نعوداینمعیاردر۵مجلهجایتیملدارد .

شمارۀ

347

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،3پاییز 1394
جدول  .9فراوانی امکان دسترسی به نشریه
امکان دسترسی
فراوانی 

داشتن شاپا
 222

داشتن راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت
 222

نامونشانیکاملنشریه 
دراینبخشاطالعاتمربوطبهارتعاطبانشریهبهمؤهفههتایپستباهکترونیکتی،آدرسنشتریه،


شمارۀتماس،نمابروک پستیاختصاصیافتهاسب.دردنیایامروز،آنﭽهبتیشازستایرراههتای
نظرمیرس ،ارتعاطازطری «پسباهکترونیکی»اسبکتهدرشتمارزیتادیاز


ارتعاطیاثربخشبه
مجلهها(۱۶۳مجله)مطرحش هاسبومؤهفۀصد وقپستیدر۶۰عدوانمجله،کمترینفراوانیرا

رتعههایدومتاچهارمرادارن  .
داشب.مؤهفۀنمابر،آدرسنشریهوتلفن ،
جدول  .10فراوانی نام و نشانی کامل نشریه
نام و نشانی کامل نشریه
فراوانی 

پست الکترونیکی
 ۱۶۳

آدرس نشریه
 ۱۱۹

تلفن
 ۱۰2

نمابر
 ۱۳۱

صندوق پستی
 ۶۰

اصولمقالههایپژوهشی 

درمااهههای۱۸۵مجلهومشخصاتنشتردر۱۸7

مؤهفۀ«نامنویسد هباسمبووابست یسازمانی»

مجلهرعایبش هاسب.تدها۳۴مجله«تاریخدریافبوپتذیرﺵمااهته»راقیت کتردهانت وبختش
بهاینموضوعتوجهینکردهان  .

شایانتوجهی(۱۹۳عدوان)
جدول  .11فراوانی اصول مقاالت پژوهشی
اصول مقاالت
پژوهشی
فراوانی 

نام نویسندة مقاالت با
مرتبۀ علمی
 ۱۸۵

تاریخ دریافت و پذیرش در
ابتدای مقاالت
 ۳۴

مشخصات نشر(دوره ،سال و
شمارة انتشار)
 ۱۸7

هانشانمیدهدت ،ویژگتیهتایمشتترکمجلتههتاازطریت ستیاهۀکدتترل


طورکهیافته
 
همان
اطالعاتشداسدامهایمجلته(۸مؤهفته)ونتوع

بهدسبآم کهدربردارن ۀدونوعاطالعاتشامل
ایمجلههایمعتعر(۱7مؤهفه)بود.نتایجبخشدومکهشامل۱7مؤهفه(درارتعتاطبتا

دوم؛معیاره
هادرمؤهفههایاعتعارناشر،دریافبوجهبرای


نشاندادبخشزیادیازمجله
اعتعارنشریاتاسب)
انتشارمااهه،علبدریافبوجه،هییتتحریریته،هیتیتداوارن،هیتیتستردبیری،هیتیتمشتاور،
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اهمللی،اطالعرسانیدرزمیدۀدریافتبوجته،فاصتلۀدریافتبتتاپتذیرﺵ


هایبین

پذیرﺵدرنمایه
مااهه،دردتاریخدریافبتاپذیرﺵمااههدرابت ایمااالت،دورۀانتشارونشانینشتریه(ارتعتاط)
ضعفدارن ومعیارهایداشتنشاپا،راهدمایتهیهوتدظیممااالت،مشخصاتنشر(دوره،سالو
شماره)،نامنویسد گانمااهههابامرتعۀعلمیدربیشترآنهارعایبش هاسب.
وضعیتانتشارمقالهها 

فراوانیمااهههایایرانینشاندادکهانتشارمااههازچهارسالگذشتهتااکدونسیرنزوهتیداشتته،

طوریکهبیشترینفراوانیمااالتدرسال)۱۳۹۰(2۰۱۱بتا۳77۹مااهتهوکمتترینماتاالتدر


به
سال2۰۱۴با۳۵۳مااههبود.اهعتهشایانذکراسبکههد امگردآوریدادههاهدوزستال2۰۱۴بته
پایاننرسی هبود،پسآماراینسالکاملنیسب.
جدول  .12فراوانی مقاالت ایرانی
سال
2۰۱۴
2۰۱۳
2۰۱2
2۰۱۱

فراوانیمااالتایرانی 

فراوانی
 ۳۵۳
 2۳۴۰
 ۳۱۹۳
 ۳77۹






درصد
 2/۵۸
 ۹/۴۶
 ۱۳/2۰
 ۱۵/۸۵

جنبۀاقتصادی 
هزینۀ انتشار مقاله در مجلههای مورد بررسی بهتفکیک چهار سال در جدول  1۳نشان داده شده

است .همانطورکه مالحظه میشود ،بار اتتاادی انتشار مقاله بعرای کشعور در مجمعوع چهعار
سال ،مبلغ هنگفت  4۲9۸۲۶۲دالر بوده است.
جدول  .13هزینههای انتشار مقاالت
هزینههای انتشار
مقاالت
دالر 

2014
()1393
 ۱777۱۰

2013
()1392
 ۱۰۸۳۵۵۱

2012
()1391
 ۱۳۹2۳۳2

2011
()1390
 ۱۶۴۴۶۶۹
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ثونتیجهگیری 

بح
مااههدرمجلههاینامعتعررااعاایهیتیتعلمتیتشتکیل

تع ادزیادیازنویسد گانمدتشرکدد ۀ
بهطورکلینویستد گانکشتورهایدرحتالتوستعهنظیترایتران،بیشتتر
میدهد (جوانفر .)۱۳۹۳،

فریبمجلههایچپاوه ررامیخورن وبتهانتشتارمااهتهدرایتنمجلتههتاتمایتلنشتانمتیدهدت 
ازاینرو،اطالعرسانیدرموردمجالتنامعتعرعلمتی

(صعوری۱۳۹۱،؛ژیاوهمکارانش.)2۰۱۴،
نظرمیرس  .


یﻚضرورتبه
فهرستیکهوزارتعلومتهیهومدتشرکرده،تاکدونتاح ودیمؤثربتوده،چتراکتهموجتب
مجلههاش هاسب.امااینفهرسبتعت اد2۵۰مجلته
کاهشنسعیمااهههایایرانیدراینگروهاز 
درحاهیکهتع ادایننوعمجلههاکهرش قارچگونهدارن ،بستیاربیشتتراستب.

راشاملمیشود،

ناشرانومجلههتایبیتل(()2۰۱۶نستخۀتتاریخ2۰۱۳

ماایسۀبینفهرسبنشریاتنامعتعرباسیاهۀ
آن)نشاندادکهفهرسبنشریاتنامعتعروزارتعلوم،جام نیسبوبهبازن ریآننیازاسب.بتا
توجهبهایدکهسهفهرسباشتراکناچیزیبتاهتمدارنت ،ضتعففهرستبوزارتعلتومآشتکار
متتیشتتود.گدجان ت ن227مجلتتهدرایتتنمجموعتتهوهمختتوانین اشتتتنبتتافهرستتبهتتایجهتتانی
سؤالبران یزاسب.استدعاطکلیازیافتههاایتنخواهت بتودکتهنشتریاتبتیشتماریدرفهرستب

فیتماممجلههایموجتوددرآنبتیاعتعتارنیستتد ،چتراکتهدر

مذکورگدجان هنش هان وازطر
فهرسبهایجهانیوجودن ارن .بررستیپرانتشتارترینمجلتههتایحتاویمااهتههتای

هی یﻚاز
فهرسبهایمجالتنامعتعرجهانیحاتوردارنت و

ایرانینشاندادکهسهمجلۀنخسبدرتمامی
هایایرانیدرمجلههاییبودهکهنامعتعربودنآنهتاقطعتیو


متیسفانهبیشترینحاوروانتشارمااهه
محرزاسب .
باتوجهبهمواردگفتهش ه،دونوعنشریهدرفهرسبنشریاتنتامعتعرگدجانت هشت هانت .نتوع

هایبیانشت ه،ازجملتهانتشتارمااهتهدر


آنهاوویژگی
اول،نشریههاییهستد کهبامشاه ۀوب اه
موضوعهایمتدوع،نامشخصبودنهییتتحریریه،ن اشتنهییتداوری،ناشتراننتامعتعرونمایته
ش ندرپای اههاینتامعتعرو،...بتیاعتعتاریآنهتاتیییت شت ؛نتوعدوم،نشتریههتاییهستتد کته
وب.آو.سایدسوجی.سی.آرنمایهمیشتون 

ویژگیهایگروهاولران ارن ،درپای اههایمعتعر

هایناشرانومجلههایبیل()2۰۱۶وصعوری()۱۳۹۱حاورن ارن ،شای درمواردی

ودرسیا 
هه
هایمجلههایگروهاولراداراباشد .پیمایشجوانفتر()۱۳۹۳نیتزنشتاندهدت ۀ


برخیازویژگی
بهزعمآنهامعتعر،دراینفهرسباسب .
نارضایتیپژوهش رانازگدجان نبرخیمجلههای 
توانناصهایزیررابرایفهرسبوزارتعلومبرشمرد :


درمجموعمی
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 .۱فهرسبفاق شفافیباسب.مالکومعیارانتخابمجلههادرفهرستببیتاننشت هاستبو
مشخصنیسبکهاینمجلههابرمعدایچهمعیارهاییوباچهسازوکاری(معیارهایعلمییا

افرادیاسلیاههایشخصی)درفهرسبمذکورگدجان هش هان .

توصیۀ
هایدردش هدرفهرسبباهماناطالعات

 .2همخوانین اشتناطالعاتمربوطبهنمایۀ 
مجله
درسایبمجله.
 .۳جام وکاملنعودنفهرسب:درماایسۀباسیاهۀناشرانبیل()2۰۱۶وفهرستبمجلتههتای
شداختهش ۀجهتانیازمجتالتوناشترانبتهاصتطالحچپتاوه ر

بیل()2۰۱۶کهدوفهرسب
هستد ،سیاهۀوزارتعلومبسیارناقصاسب.ازبین۹۴ناشتربیتانشت هدرفهرستبوزارت
معرفیش ۀ

علوم،تدها۱۳ناشردرفهرسب7۰۳ناشریبیل(نسخۀسال)2۰۱۴واز۵۰۹مجلۀ
مجلهبامجلههایوزارتعلوممشترکهستد .

بیل(نسخۀسال)2۰۱۳تدها۵
اطالعرسانیوآموزﺵناکافیوزارتعلومدرزمیدۀنشتریاتنتامعتعر:یافتتههتایپتژوهش

.۴
جوانفر()۱۳۹۳نشاندادکهبیشتریننویسد گانمااههدرمجلههاینتامعتعر،اعاتایهیتیت
معرفیمجلههاتوسیاستادانوسپس

آشداییآنهابامجلههاینامعتعر،

علمیبودن کهنحوۀ
دوستانوهمکارانبود.همﭽدتیندوستومنویستد گان،ازوجتودفهرستبنشتریاتنتامعتعر
مدتشرش هبهوسیلۀوزارتعلتومووزارتبه اشتب،درمتانوآمتوزﺵپزشتکیبتیاطتالع
هاحاکیازبیاطالعیجامعۀدانش اهیازوجتودفهرستبنشتریاتنتامعتعر

بودن .اینیافته
اسب.
 .۵ناهماهد یبینوزارتعلومووزارتبه اشبدرت وینفهرسبنشتریاتنتامعتعروجتود
دارد(جوانفر.)۱۳۹۳،
 .۶ن اشتندقبدرانتختابمجلتههتایحتوزۀموضتوعیازدیت نویستد گاندیت همتیشتود
(جوانفر .)۱۳۹۳،
باتوجهبهمواردگفتهش ه،راهکارهاوپیشتدهادهایزیتربترایبهعتودایتنفهرستبپیشتدهاد


میشود :

ازمتخصصانموضوعیدررشتههایمختلفبرایت وینفهرستب،تتابته

 .۱تشکیلگروهی
بررسیمجلههاینامعتعرحوزۀموضوعیخودبپردازن یاازمتخصصتانرشتتههتایمختلتف

هایکماعتعارونامعتعررشتۀخودرامعرفتیکددت تتاوزارتعلتومبتا

خواستهشودکه 
مجله
تصمیمگیریکد .

مجلههادرفهرسب
بررسیکیفبآنها،دربارۀوجودیانعود 
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مجلههتایبتیاعتعتاررا
 .2درت وینفهرسبنشریاتنامعتعرکهتع ادان کیازتع ادفزاید ۀ 
ناشرانومجلههاینامعتعرمطترحدرستط جهتانیبیتل()2۰۱۶و

دربرمیگیرد،ازفهرسب

شکلبهتر،بهجایانتشارصرففهرستتیازمجلتههتاکته


استفادهشود.یابه
صعوری()۱۳۹۱
(بهویژهباتوجهبتهفرایدت بروکراتیتﻚتت وینایتن
بههی وجهجام وروزآم نخواه بود 

مالکهاینامعتعربودنرانیتزمدتشترکدت تتادرمتواردیکته

فهرسبها)وزارتعلومبای 
بیاعتعتارباشت ،ختودافترادبتهمدظتور
مجلهایدرفهرسبنشریههاینامعتعرنیسب،اماشای  

داوریدرموردکیفیبمجلهبهآنمالکهارجوعکدد .

 .۳افزایشسرعبفراید انتشارمااههدرمجلههایداخلیبرایرویآوردننویسد گانبهاین
مجلههاوپرهیزازانتشاردرمجلههایکماعتعارخارجی:ابتوییاردکتانومیرزایتی()۱۳۸۹
ترینمشکلمجلههایعلمیایرانراطتوالنیبتودنفرایدت داوریماتاالتدانستتد »و

« 
مهم
ترینمالکانتخابمجلههایخارجیتوستینویستد گانماتاالت،سترعبداوریو


اصلی
انتشارمااالتاسب(جوانفر.)۱۳۹۳،
هایداخلیبامجلههایخارجیوکمکردنتیکی وفشارانتشار


سازیکیفیبمجله

کسان
 .۴ی
هایداخلیوبیناهمللتیکتردنآنهتا؛همﭽدتین


مااههدرآی.اس.آی:باالبردنکیفیبمجله
میشودکهنویسد گانبتهمدظتورگترفتن
نمایهش نشاندرپای اههایاطالعاتیجهانیسعب 

امتیازعلمیبرایترفی واخذدکتریو...بهانتشارمااههدرمجلههایخارجیبپردازن .
هاوگروههایآموزشی،تتا

دستهبد یموضوعیازنشریاتنامعتعروابالغبهدانشک ه
 .۵ارائۀ 
بهراحتیبانشریاتنامعتعررشتۀخودآشداشون وبهمرورتماممجلههایمد رددرفهرسب

(نظماهفعایی)برایشداسایینشریاترشتهنیازنعاش  .
نوشتها 


پی
1. Relman
2. Institute for Scientific Information
3. Dadkhah
4. Hijacked journals
5. Xia
6. Bohannon
7. Beall

352

... ویژگیهای مشترک مجلههای نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار

 منابع

۱۴بازیتابی،۱2۹،هیزنتا،فهرسبنشتریاتنتامعتعر.)۱۳۹2حمی رضا(اردیعهشب،جماهیمهموئی
http://www.lisna.ir/Note/12007دیاز

.هیزنتا.دسترسیآزادوزوالکیفیبدرنشرمجلههتا

.)۱۳۹2حمی رضا(مهر، جماهیمهموئی.۱
 http://www.lisna.ir/Note/13261دیاز۱۴بازیابی،۱۵۱
ان یتزههتاو:)blacklist(انتشتارمااهتههتایایرانتیدرنشتریاتنتامعتعر.)۱۳۹۳(سارا، جوانفر.2
دانشتک ۀعلتومتربیتتیو،دانشت اهختوارزمی، پروژۀکارشداستیارشت.رویکردنویسد گان
روانشداسی
-۳۳،)۱(۳،نشتریۀنشتا علتم.نشریاتبتیاعتعتار:بررسیکیفیبعلم.)۱۳۹۱(علیاکعر، صعوری.۳
 .۴2
4. Beall, J. (2016). Beall’s list: Potential, possible, or probable predatory scholarly
open-access publishers. Scholarly Open Access, Retrieved April 4, 2014 from:
http://scholarlyoa.com/publishers/.
5. Beall, J. (2016). Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access
journals. Scholarly Open Access. Retrieved April 4, 2014 from:
http://scholarlyoa.com
6. Bohannon, J. (2013). Who’s afraid of peer review? Science Magazine, 342
(6154), 60-65.
7. Dadkhah, M., Obeidat, M. M., Jazi, M. D., Sutikno, T., & Riyadi, M. A. (2015).
How Can We Identify Hijacked Journals?. Bulletin of Electrical Engineering and
Informatics, 4(2), 83-87.
8. Jalalian, M., Mahboobi, H. (2014). Hijacked Journals and Predatory Publishers:
Is There a Need to Re-Think How to Assess the Quality of Academic Research?.
Walailak Journal of Science and Technology, 11(5), 389-394.
9. Relman, AS. (1990) Peer review in scientific journals--what good is it? New
England Journal of Medicine, 153 (5), 520-522.
10. Xia, J. Harmon, J. L., Connolly, K. G., Donnelly, R. M., Anderson, M. R. and
Howard, H. A. (2014). Who Publishes in "Peridatory" Journals?. Journal of the
Association for Information Science and Technology, in press, doi:
10.1002/asi.23265

353

