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  چکیده
ارتباط علمی در دنیـاي امـروز  شـده انـد. ایـن نشـریات وجهـه         هاي چالش یکی از ر ،نشریات جعلی یا چپاولگ

هدف کسب سود مالی منتشر می شوند. نشریات جعلی که خود را جزو نشـریات دسترسـی آزاد    باعلمی نداشته و فقط 
ي نویسنده، مقـاالت را  معرفی می کنند، فرایند داوري علمی نداشته و فقط در صورت پرداخت هزینه انتشار مقاله از سو

منتشر می کنند.  به دلیل شباهت ظاهري این نشـریات بـا نشـریات معتبـر و ارائـه ضـریب تأثیرهـاي تقلبـی، نویسـندگان          
ناآگاه، فریب خورده و مقاالت خود را براي این نشریات ارسال می کنند. این در حالی است کـه انتشـار مقالـه در ایـن     

زنـد. آمـار بـاالي    نویسنده آن به همراه نمی آورد، بلکه به اعتبار علمی افراد نیز آسیب مـی نشریات نه تنها امتیازي براي 
انتشار مقاالت ایرانیان در این نشریات زنگ خطر را براي آگـاه کـردن دانشـگاهیان و پژوهشـگران ایرانـی بـه صـدا در        

راهکارهـایی را معرفـی مـی کنـد تـا      آورده است. این مقاله مروري دارد بر تاریخچه و ویژگی هـاي نشـریات جعلـی و    
و نشریه مناسب براي انتشار مقاالت علمـی   تشخیص دادهنویسندگان به کمک آنها خود بتوانند اعتبار نشریات علمی را 

  را انتخاب کنند و در دام نشریات جعلی گرفتار نشوند.
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  مقدمه
تـرین روش ارتبـاط علمـی بـا دیگـر افـراد جامعـه علمـی اسـت.           مقاله در نشریات، معمـول انتشار 

نتایج یافته هاي خود را در قالب مقاله بـا دیگـر متخصصـان در حـوزه      به طور معمول پژوهشگران
علمی هر کشـور بسـتگی بـه کمیـت و      رشد گذارند. از طرفی سنجش علمی خود به اشتراك می

هـا   ت مقاالت علمی تولید شده در آن کشور دارد. همین امر، موجب شـده اسـت تـا دولـت    کیفی
  هایی را تبیین کنند تا موجبات انتشار هر چه بیشتر مقاالت علمی را فراهم آورند.   سیاست

ها و موسسـات پژوهشـی    و ارتقاي شغلی افراد در دانشگاه ها، استخدام در نتیجه این سیاست
. اما، انتشـار   (Åström & Hansson, 2013)وانایی آنها در انتشار مقاله داردبه شدت بستگی به ت

که آن را منتشـر  اي  نشریه 1مقاله فقط یک روي قضیه است. محل انتشار مقاله و ضریب تأثیر
انـد. از آنجـا کـه در نظـام علمـی       ي مهم ارزیابی مقاالت پژوهشی شدهها کرده نیز از مالك

هـاي تامسـون رویتـرز (یـا بـه اصـطالح        ت و نشـریات در نمایـه  ، حضـور مقـاال  دنیاي امـروز 
هـا و مراکـز علمـی در     یفیـت بـاالي آن اسـت، تـالش دانشـگاه     .اس.آي) نشان دهنـده ک يآ

حضور هر چه بیشتر در نشریات نمایه شده در تامسون رویترز است. رد پاي فشار بر اعضـاي  
هـاي پژوهشـی و    ان در آیـین نامـه  تـو  تشار مقاالت در این نشریات را میهیأت علمی براي ان

  . 2شرایط ترفیع و ارتقاي دانشگاهیان دید
گرفتـه و  پژوهانـه  مقاالت خود را منتشر کنند تـا  مجبورند  دانشگاهیان و پژوهشگران 

اشاره به فشـار بـر دانشـگاهیان دارد کـه بـراي حفـظ یـا         " 3بنویس یا بمیر"ارتقا یابند. شعار 
منتشر کنند. اما واقعیت این  معتبر علمیویسند و در نشریات ارتقاي شغلی خود مرتب باید بن

شوند که به  است که نشریات با ضریب تأثیر باال، نرخ پذیرش پایینی دارند و افرد مجبور می
تـري بـراي انتشـار مقالـه روي آورده و در دام نشـریات جعلـی        تـر و سـریع   هاي آسان روش

  گرفتار شوند. 
                                                                                                                   
1 Impact Factor 

اقل دو مقاله در نشریات بین در دانشگاه تهران، به طور مثال، تمدید قرارداد دو ساله پیمانی اعضاي هیأت علمی منوط به انتشار حد 2
 اشد.بالمللی است که حداقل یکی از آنها آي.اس.آي 

3 Publish or Perish 



   
  
 

 

 3 میبشناس را یجعل اتینشر

 صراف زاده میدکتر مر

رهگذر نیـاز دانشـگاهیان بـه انتشـار مقالـه متولـد شـدند.        نشریات چپاولگر یا جعلی از 
 2011را در سـال   Predatory Journals2، کتابـدار دانشـگاه کلـرادو، اصـطالح     1جفري بیل
که در فارسی معادل نشریات چپاولگر براي آن پیشـنهاد شـده    .(Butler, 2013) ابداع کرد 

. ایـن نشـریات   3برنـد  ه کـار مـی  لی و تقلبی هم بـراي آن بـ  است اما اصطالحات نشریات جع
شـوند. داوري علمـی در ایـن     فقط براي کسب سـود مـالی منتشـر مـی     هدف علمی نداشته و

نشریات دروغی بـیش نیسـت و فقـط بـه شـرط پرداخـت هزینـه انتشـار مقالـه، آن را منتشـر           
رهـاي  توان تشـخیص داد چـرا کـه بـا ضـریب تأثی      ند. نشریات جعلی را به دشواري میکن می

  .(Berger, 2017)دهند خود را معتبر نشان میتقلبی 
فرستند و با وعده چـاپ   نشریات جعلی، فراخوان مقاله به آدرس ایمیل دانشگاهیان می

تجربـه از  فریبند. ناشران جعلی، بخصوص، نویسندگان تازه کار و بی ها را می سریع مقاله آن
دهنـد.   ورد هـدف قـرار مـی   شار علمی دارند مـ کشورهاي فقیر  را که تجربه محدودي در انت

 ,Xia, et al) پژوهشگران کشورهاي در حال توسعه بیشترین قربانیان ایـن نشـریات هسـتند.   

. نتایج پژوهش جمالی مهموئی و دیگران (زودآیند) نشان داده است که تنها در سال (2015
و مؤسسـه  دانشـگاه   70نویسنده ایرانی وابسته بـه بـیش از    973مقاله به قلم  372تعداد  2015

 211پژوهشی در مجالت چپاولگر منتشر شده است که در این میان دانشگاه آزاد اسالمی با 
) انگیزه اصـلی نویسـندگان   1393نویسنده رکورددار است. جمالی و جوان فر ( 437مقاله و 

اي (مثـل گـرفتن مجـوز دفـاع و      ریات نامعتبر را رفتار آئـین نامـه  ایرانی از انتشار مقاله در نش
اي مقالـه منتشـر    برند همین که در نشریه نویسندگان ناآگاه گمان می یع) عنوان می کنند.ترف

کنند امتیازي براي آنها و محل کارشان است. البته نویسندگان باتجربه از کشورهاي توسـعه  
                                                                                                                   
1. Jeffrey Beall 

  در مقاالت انگلیسی نام هاي دیگري نیز براي این نوع نشریات عنوان شده است از جمله: 2
Fake Journals, Sham Journals, Pseudo Journals, Hijacked Journals 

هم اطالق شده است اما نگارنده این اصطالح را  "نشریات بی اعتبار"گاه در متون فارسی می بینیم که به این نشریات، عنوان  3
مناسب نمی داند چرا که اصطالح نشریات بی اعتبار در ادبیات وزارت علوم، براي نشریاتی به کار می رود که کیفیت علمی الزم 

وان نشریات علمی پژوهشی را ندارند اما معنی اش این نیست که همه آنها مانند نشریات جعلی هدفشان عنگرفته شدن به براي در نظر
 کسب سود مالی است. فقط
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یافته نیز ممکن است به دلیل بی دقتی و عدم آگاهی از این نشـریات و ناآشـنایی بـا معیارهـا     
یه در دام نشریات جعلی بیفتند و مقاالت با کیفیـت خـود را بـراي ایـن نشـریات      انتخاب نشر

دیـر شـده اسـت و     برند که نشـریه تقلبـی اسـت دیگـر     رسال کنند. وقتی نویسندگان پی میا
توانند مقاله خود را خارج کنند و متاسفانه به دلیل انتشار در این مجالت بـه آن مقـاالت    نمی

شود و حتی حضـور آن مقـاالت در کارنامـه علمـی افـراد      ریسته میباکیفیت نیز با بدبینی نگ
  .رود شمار میامتیاز منفی براي آنها به 

هستند که تشـخیص جعلـی    1بدترین نوع انتشار جعلی نشریات ربوده شده یا هایجیکد
بودن آنها به دلیل تشابه ظاهري بسیارشان با نشریات معتبر بسیار مشکل اسـت. ایـن نشـریات    

گزینند. از نظر ظـاهر   با نشریات معتبر براي خود بر می 2ال یکسان و یا بسیار مشابهینامی کام
و  3وب سایت و دامنه آن نیـز شـبیه نشـریات معتبرنـد. شـماره اسـتاندارد بـین المللـی نشـریه         

  تقلبی دارند. 4شناساگر شیء دیجیتال
جعلـی بـه سـرعت     دهنـد. تعـداد نشـریات    نسبت می 2011ریه جعلی را به سال ظهور اولین نش

افزایش یافته است. تـا سـال    2016عنوان در سال  923به  2011رشد کرده و از هجده عنوان در سال 
 .(Narimani & Dadkhah, 2017) هزار مقاله در این نشریات منتشر شده بود.  500تقریبا  2016

  ویژگی هاي نشریات جعلی
گران واقعی را بدون اطالع آنها به عنوان نشریات جعلی هیأت تحریریه فعال ندارند: آنها پژوهش ×

کننـد. برخـی از ایـن پژوهشـگران وقتـی بـه ایـن موضـوع پـی           عضو هیأت تحریریه معرفی می
 کنند. کنند که نامشان برداشته شود اما پاسخی دریافت نمی برند، از نشریه درخواست می می

اسـاس داوري داوران  نشریات جعلی داوري علمی ندارند: داوري قلب علم است چـرا کـه بـر     ×
کننـد و جـوایز نوبـل داده     اختصاص داده می شود، دانشگاهیان ارتقا پیـدا مـی  پژوهانه  است که

                                                                                                                   
1 Hijacked journals 

اي  نشریه  Journal of Sport Scienceجمع است:  sبه عنوان مثال تفاوت عنوان این دو نشریه جعلی و معتبر فقط در یک حرف  2
 است. اي آي.اس.آي نشریه Journal of Sport Sciences و جعلی

3 International Standard Serial Number (ISSN) 
4 Digital Object Identifier (DOI) 
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شود. داوري یک بخش اساسی از فرایند انتشار علمی اسـت و کیفیـت یـک نشـریه علمـی       می
ـتناد شـواهد      بستگی به داورانی دارد که مقاالت را ارزیابی می ذیـل  کنند. نشریات جعلـی بـه اس

 کنند. داوري ندارند اما به دروغ ادعا می کنند که مقاالت را داوري می

o ر دوستش بیشتر اي که به تعبی که یک روزنامه نگار علمی است مقاله 1جان بوهانون
ـیش از سیصـد    آن و  هنوشت ماند تا یک مقاله علمی به یک جوك علمی می را بـه ب

(راهنمـاي نشـریات دسترسـی     2نشریه دسترسی آزادي که در لیست بیل و نیز دوج
آزاد) بودند فرستاد. بسیاري از نشریاتی که در لیست دوج بودند آن را نپذیرفتند. اما 

  ).(Bohannon, 2013 بیش از نیمی از نشریات لیست بیل آن را پذیرفتند
o به عنوان یک مقالـه  بود  3اي که تکرار هفت کلمه در یک مورد دیگر، مقاله

  .(Safi, 2014)تشر شد من 4اي عالی در نشریه
هاي  کنند:  یکی از ویژگی از نویسنده دریافت می 5"هزینه انتشار مقاله"نشریات جعلی  ×

اصلی نشریات جعلی، اخـذ هزینـه انتشـار مقالـه از نویسـنده اسـت. امـا ایـن مبلـغ را بـه           
کننـد بلکـه بعـد از پـذیرش مقالـه هزینـه را بـه         صورت روشن در نشریه خود ذکر نمـی 

تـا   80کنند. این مبلغ البته نسبت به نشریات معتبـر پـایین بـوده و بـین      اعالم مینویسنده 
 .  7دهند واقعا کاري براي مقاله انجام نمیچون  6دالر آمریکا است. 300

نویسندگان مقاالت نشریات جعلی معموال از کشورهاي در حال توسـعه و بخصـوص ایـران     ×
 (Xia, et al. 2015).اصلی آنها نیست  و هند و کشورهاي عربی هستند که انگلیسی زبان

                                                                                                                   
1 John Bohannon 
2 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
3 Get me of  your fucking email list 
4 Journal of Advanced Computer Technology 
5 Article Processing Charge (APC) 

در تأیید پایین بودن نرخ هزینه انتشار مقاله در نشریات جعلی این که نشریات معتبر پولی که مقاالت دسترسی آزاد نیز منتشر  6
  فت می کنند.نموده و هزینه اش را از نویسنده دریافت می کنند هزینه اي بین یک یا پنج هزار دالر از نویسندگان دریا

البته باید به این نکته توجه داشت که برخی نشریات معتبر و دسترسی آزاد نیز هزینه انتشار مقاله از نویسنده دریافت می کنند و  ٧
  نمی توان هر نشریه اي را صرفا به دلیل درخواست هزینه انتشار، چپاولگر نامید.



   
  
  

 

 6 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

نشریات جعلی قدمت چندانی ندارند: نشریات جعلی پدیده ایجـاد شـده در چنـد سـال      ×
 اخیر هستند و بنابراین عمري کمتر از ده سال دارند.

طیف موضوعی وسیع دارند و متعلق بـه یـک   طیف موضوعی گسترده: نشریات جعلی،  ×
هاي علوم  گرفته تا کاربردي و در همه حوزه پایهحوزه خاص پژوهشی نیستند. از علوم 

 .1کنند و فناوري مقاله منتشر می

 کنند. نشریات جعلی در هر شماره تعداد زیادي مقاله منتشر می ×

مـول، اطالعـات تمـاس    آدرس پستی و شماره تماس: نشریات جعلی به طور معنداشتن  ×
هو یا جیمیـل بـدون ذکـر    دهند و فقط به آدرس ایمیل غیردانشگاهی یا خودشان را نمی

 کنند. نام شخص بخصوصی اکتفا می

براي اعتبار بخشیدن به نشریه خود در عنوان از اسامی کشورهاي توسـعه یافتـه اسـتفاده     ×
 …American journal of…, Europeanمی کنند. به طور مثال 

 کننـد  انـد امـا اعـالم مـی     در آسیا (و بخصوص هند) واقع شده بسیاري از نشریات جعلی ×
 کنند. که در غرب هستند و بسیاري از آنها محل کار خود را آمریکا اعالم می

ارسال مقاله به نشریات جعلی فقط از طریق ایمیـل اسـت: ایـن نشـریات سـامانه ارسـال        ×
 مقاله ندارند.

راهنماي نویسندگان ناقص دارند: در راهنماي نویسندگان نشریات جعلی معمـوال دربـاره    ×
شـود امـا هـیچ راهنمـایی دربـاره       ثال اندازه فونت) توضیح داده میمساختار ظاهري مقاله (

انواع مقاالت (مروري، پژوهشی، مطالعه موردي، نامـه بـه سـردبیر و ...) کـه بـراي نشـریه       
اي به مسائلی که به طـور معمـول در    رد وجود ندارد. همچنین هیچ اشارهتوان ارسال ک می

ننـد اخـالق پـژوهش، سـرقت علمـی،      شود ما ي نویسندگان نشریات معتبر ذکر میراهنما
 شود که باید مقاالت ارسالی اصیل باشند.   ي رضایت نامه نشده و فقط گفته میها فرم

 کنند. و اسامی بسیار مشابه با نشریات معتبر استفاده می 2نشان نشریات جعلی از ×

                                                                                                                   
  Australian   Journal   of   Basic   and  Applied  Sciences به طور مثال عنوان یکی از نشریات جعلی چنین است: 1

2 Logo 
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 شوند:  جنبش دسترسی آزاد از سـال  لی به صورت دسترسی آزاد منتشر مینشریات جع ×
در پاسخ به بحـران افـزایش قیمـت نشـریات و بـا هـدف در دسـترس قـرار دادن          2002

مقاالت علمی براي همگان شروع شد. مقاالت منتشر شده بـه شـیوه دسترسـی آزاد، بـه     
هایشـان   شـران ایـن مقـاالت بـراي پوشـش هزینـه      رایگان در دسترس همگان هسـتند. نا 

ا دریافـت هزینـه انتشـار از خـود     هـاي اقتصـادي متفـاوتی دارنـد کـه یکـی از آنهـ        مدل
اي بـا دسترسـی آزاد معرفـی کـرده و      ن است. نشریات جعلی خـود را نشـریه  نویسندگا
دهنـد و در واقـع بـا سـوء اسـتفاده از نـام        د را به رایگان در دسترس قرار میمقاالت خو

دهنــد. نشــریات معتبــر  جــه از نویســندگان را موجــه جلــوه مــیدسترســی آزاد، طلــب و
اد، در مواردي کـه نویسـنده بضـاعت مـالی نـدارد، وي را از پرداخـت آن       دسترسی آز
دهنـد   زاد هرگز چنین چیزي را اجازه نمـی کنند اما نشریات جعلی دسترسی آ معاف می

اي  حاضـر نشـود    وقتـی نشـریه   ،چون کسب سود مـالی تنهـا هـدف آنهاسـت. بنـابراین     
 وك بود.اي را از پرداخت وجه معاف کند باید به آن مشک نویسنده

شـوند: مقـاالت نشـریات     هاي معتبر نمایه نمـی  ت جعلی در هیچکدام از نمایه نامهنشریا ×
 هاي معتبـر از طریـق جسـتجو بازیـابی نشـده و بـه       نامه جعلی به دلیل نمایه شدن در نمایه
کننـد کـه    شوند. البته برخی از آنها به دروغ اعالم مـی  همین دلیل خوانده و استفاده نمی

 .(Khan& Moher, 2017) مه هاي معتبر حضور دارند. در نمایه نا

هیأت تحریریه یکسان: ناشران جعلی معموال هیأت تحریریه یکسان براي همه نشـریات   ×
نشـریه   69خود دارند. یک بررسی حکایت از ذکر نام یـک عضـو هیـأت تحریریـه در     

 ). Bolshete,) 2017جعلی دارد

ار سـنجش اعتبـار نشـریات علمـی را بـر      ضریب تأثیرهاي تقلبی: ابزارهـاي مختلفـی کـ    ×
دهنــد. از جملــه پایگــاه  اســاس کمیــت و کیفیــت اســتناد بــه مقــاالت آنهــا انجــام مــی 

که متعلق به اسـکوپوس (الزوییـر)    2که متعلق به تامسون رویترز و سایمگو 1جی.سی.آر

                                                                                                                   
1 Journal Citation Report 
2 scimagojr 
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تأثیرهـاي غیرواقعـی بـه     هـایی کـه ضـریب    .  نشریات جعلی، بر اساس وب سایتاست
کننـد تـا    ، ضـریب تأثیرهـاي تقلبـی در وب سـایت خـود ذکـر مـی       1دهنـد  ینشریات مـ 

 )1395(صبوري، نویسندگان در اعتبار آنها تردید نکنند.

ساعت) دارند و ایرادهاي جزئی (و نه محتوایی)  12داوري سریع (حتی گاهی کمتر از  ×
 گیرند. می

رافیک انتشار مقاله روبرو فرستند: نشریات معتبر معموال با ت ها می فراخوان مقاله به ایمیل ×
اي  ر در مواردي که انتشـار ویـژه نامـه   هستند و نیازي به ارسال فراخوان مقاله ندارند مگ

و  acهـایی بـا دامنـه     خاص در دستور کار آنان باشد. اما نشریات جعلی به آدرس ایمیل
edu دهنـد و   سسـات پـژوهش اسـت فراخـوان مقالـه مـی      ها و مو که مخصوص دانشگاه

 ).1395(صراف زاده، دهند  و چاپ سریع مقاله میاوري وعده د

  2فهرست نشریات جعلی بیل
فهرسـتی از نشـریات    2010که نامش با نشریات جعلی گره خورده اسـت در سـال    3جفري بیل

معیار از جمله نداشتن فرایند داوري، هیأت تحریریه جعلی، محل جعلـی   52جعلی را بر اساس 
ات را در لیست سیاه خود قرار داد. این فهرست تا قبل از بسته شـدن  و ... ایجاد کرد و این نشری

ژانویـه   17یکی از منابع به روز و جامع بـراي تشـخیص نشـریات جعلـی بـود. امـا متأسـفانه در        
                                                                                                                   

  برخی وب سایت هایی که ضریب تأثیر تقلبی می دهند عبارتند از: 1
· Science Impact Factor (SIF) 
· Scientific Indexing Services (SIS) 
· Journals Impact Factor (JIFACTOR) 
· International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI) 
· General Impact Factor 
· Technical Impact Factor 
· JPR Impact Factor 
· Universal Impact Factor 
· Global Impact Factor 
· Cite Factor 
· Journal Citation Impact Factor 
· ISI Impact Factor 
· Scientific Journal Impact Factor 
· Cosmos Impact Factor 
 
2 Beal's list of predatory journals 
3 Jeffrey Beall 
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دهد که تـرس از تهدیـداتی کـه از     را تعطیل کرد. شواهد ذیل نشان میبیل وب سایتش  2017
  اعث بسته شدن وب سایت وي شد.سوي نشریات جعلی به بیل صورت گرفت ب

از ناشران تقلبی موجود در لیست بیـل   1موسسه ملی سالمت آمریکا،  اومیکس 2013در سال 
هـاي معتبـر حـوزه پزشـکی اسـت حـذف کـرد و از ایـن ناشـر           که از نمایـه نامـه   2را از پابمد سنترال

ـیکس   درخواست کرد که به ادعاي تقلبی خود مبنی بر وابسته بودن به دولت آمر یکا پایان دهـد. اوم
دلیل قرار دادن وي در فهرست ناشران جعلی تحت تعقیب کیفري قرار داده ه تهدید کرد که بیل را ب

تهدید کرد که براي بودن  3تا یک بیلیون دالر زیان وي را جبران کند. یک ناشر دیگر دسترسی آزاد
یدات بیل احساس خطر کـرده و  خواهد کرد. به دنبال این تهد 4اسمش در لیست بیل از وي شکایت
ال حاضـر فهرسـت بیـل از    در حـ  (Mimouni, et al., 2017) . وبالگ و لیست خود را تعطیل کرد

  تواند بازیابی شود و به مرور زمان کهنه خواهد شد. می 5هاي آرشیو وب طریق سرویس

  راهکارها: چگونه در دام نشریات جعلی نیفتیم؟
نشریات جعلی نـه تنهـا امتیـازي بـراي نویسـنده بـه همـراه         داشتن مقاله هر چند با کیفیت در

زنـد. ایـن آسـیب بـراي نویسـندگان تـازه کـار و         ارد که به شهرت علمی فرد آسـیب مـی  ند
حرفه خود جـا افتـاده   دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مراتب بیشتر از استادانی است که در 

و مهارت بررسی و ارزیـابی اعتبـار    اند. پژوهشگران تازه کار الزم است دانش و شناخته شده
شـوند. راهکارهـاي   نشریات علمی را در خود ایجاد کننـد تـا در دام ایـن نشـریات گرفتـار ن     

  تواند براي تشخیص نشریات جعلی کمک کننده باشد:  پیشنهادي زیر می

  شناخت نشریات دسترسی آزاد
اي بررسی جعلی بودن ه شوند. یکی از راه لی به صورت دسترسی آزاد منتشر مینشریات جع

                                                                                                                   
1 OMICS Publishing Group 
2 PubMed Central 
3 Canadian Center for Science and Education 
4 Civil Action 
5 Web.archive.org 
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است. فهرست نشریات دسترسـی آزاد معتبـر    1نشریات دسترسی آزاد مراجعه به سایت دوج
در سایت دوج موجود است. این فهرست بـه روز و معتبـر اسـت. بعـد از انتشـار مقالـه جـان        
بوهانون که نشان از پـذیرش مقالـه جعلـی در برخـی نشـریات نمایـه شـده در دوج داشـت،         

ت گیري بیشتري براي شمول این نشریات در فهرسـت خـود قـرار داده و از    سایت دوج سخ
همه نشریات مجموعه خودش خواست که دوباره فرایند پـذیرش را طـی کننـد. در دسـامبر     

نشریه را که اقدام به این کار ننمودند از مجموعه خود حذف کرد. اخیـرا   2850دوج  2016
  اند در آن نمایه شوند ایجاد کرده است.  ستهسیاه از نشریات تقلبی که خوا دوج یک لیست

  شناخت ابزارهاي ارزیابی اعتبار نشریه

  الف. تشخیص آي.اس.آي بودن نشریات:
موسسه تامسـون رویتـرز کـه در ایـران بـه آي.اس.آي معـروف اسـت یـک لیسـت مـادر از           

معتبـر  توان براي تشخیص نشریات دارد که از آن می  Master Journal Listنشریات به نام 
گزیننـد بایـد   هـایی مشـابه نشـریات معتبـر برمـی      استفاده نمود. از آنجا که نشریات تقلبی نـام 

 جاي نام مجله جستجو نمود.ه شماره استاندارد بین المللی مجله را ب

  به آدرس زیر: Master Journal Listدر بخش جستجوي مندرج در سایت
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 

نیسـتند. ایـن لیسـت     .مجالتی که در این لیست مادر هستند لزوما مجالت آي.اس.آي
هـاي   م نشریاتی است کـه در تمـام پایگـاه   حاوي فهرست تما .عالوه بر نشریات آي.اس.آي

  شوند. نمایه سازي می Web of Knowledgeاطالعاتی 
ــماره ــه     ISSN ش ــم گزین ــتجو ه ــت جس ــد و از لیس ــریه را وارد کنی را   ISSNنش

 .کنید  انتخاب

هـاي   کلیک کنید اگر یکی از نمایه Coverage در صورت بازیابی نشریه روي گزینه
  :کنید حاصل اطمینان واعتبارنشریه بودن ازواقعی توانید می  استنادي زیر را مشاهده کردید

                                                                                                                   
1 DOAJ: Directory of Open Access Journals 
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· Science Citation Index 
· Social Science Citation Index 
· Arts & Humanities Citation Index 

هـاي   اگر نشریه بازیابی نشد یعنی نشریه تقلبی است و اگر هم بازیابی شـد ولـی نمایـه   
 یمعنـ  بـدین  ظـاهر شـد   Coverage در بخـش  Zoological Record استنادي دیگري مانند

  .نیست ISI موردنظر نشریه که است

  ات با سایمگوب. سنجش اعتبار نشری
زاري بــراي ســنجش اعتبــار ابــ http://www.scimagojr.comاینترنتــی ســایمگو بــه آدرس 

گیـرد. سـایمگو نشـریات را بـر اسـاس       نشریات است که اطالعات خود را از اسکوپوس می
  کنند معیارهاي خود به چهار دسته درجه یک تا درجه چهار تقسیم می

  "ارسال کنید -چک کنید-فکر کنید"استفاده از کمپین  
بـه چـالش نشـریات جعلـی توسـط      در پاسـخ   1ارسـال کنیـد   -چک کنید -کمپین فکر کنید

کند تا ناشـران و نشـریات را    هاي علمی ایجاد شده است و به پژوهشگران کمک می سازمان
ارزیابی کرده و نشریات معتبر را انتخاب کنند. براي کمک به تصمیم گیري دربـاره ارسـال   

 کند: ریه خاص، این کمپین چک لیست زیر را پیشنهاد میمقاله به یک نش

 عضویت دارد؟ 2آیا ناشر مجله در کمیته اخالق انتشارات -

راهنمـاي  "شـود آیـا نـام آن در     یه به صورت دسترسـی آزاد منتشـر مـی   اگر نشر -
 هست؟ "3نشریات دسترسی آزاد

ن انجمـ " در اگر نشریه به صورت دسترسـی آزاد منتشـر مـی شـود آیـا ناشـر آن       -
 عضویت دارد؟ 4"ناشران علمی دسترسی آزاد

 ؟وجود داردبا پست، تلفن و ایمیل با ناشر امکان برقراري ارتباط آیا  -

                                                                                                                   
1 Think. Check. Submit: http://thinkchecksubmit.org/ 
2 Committee on Publication Ethics (COPE) 
3 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
4 Open Access Scholarly Publisher's Association (OASPA) 
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 آیا فرایند و نوع داوري مقاالت روشن است؟ -

 آیا هزینه انتشار مقاله (در صورت وجود) به طور واضح بیان شده است؟ -

دشـان از آن نشـریه   آیا اعضاي هیأت تحریریه نشریه در وب سایت شخصـی خو  -
  (Wager, 2017)نامی برده اند؟

  نتیجه
انـد. در ایـران نیـز نتیجـه      المللی در جامعه علمی ایجاد کـرده نشریات جعلی یک چالش بین 

 2014-2011هـاي  دهد که در بازه زمانی سال ) نشان می1393(جمالی و جوان فر، پژوهشی 
شـده اسـت و بـه طـور تقریبـی حـدود       هـا منتشـر    مقالـه از ایـران در ایـن مجلـه     9665تعداد 

  دالر بابت انتشار این مقاالت هزینه پرداخت شده است. 4298200
هــاي نادرســت علمــی هســتند. انتقــادات بســیاري بــر  نشــریات جعلــی زاییــده ســنجش

ی افـراد را تولیـد مقـاالت    هاي جاري مراکز علمی که مـالك اصـلی سـنجش علمـ     سیاست
 حوصله این مقال خارج است. دانند وارد شده است که از علمی می

یکی از دالیـل انتشـار در نشـریات جعلـی، شکسـت نویسـندگان در انتشـار مقالـه در          
نفس در ارسال مقاله به نشریات معتبـر اسـت. در   ه نشریات معتبر و یا ترس و نداشتن اعتماد ب

  شود. زبان انگلیسی نیز مزید بر علت میکشورهایی مانند ایران، ضعف 
هاي آموزشی مقالـه نویسـی    نیاز به آموزش دارد. در حال حاضر، کارگاهمقاله نویسی 

هـا   شود اما در دانشـگاه  هاي مختلف برگزار می ها و انجمن به صورت پراکنده توسط سازمان
  برنامه جدي و مستمر براي این آموزش وجود ندارد. 

رتقـاي  توانـد در ا  ان در مرور مقـاالت همـدیگر نیـز مـی    حمایت و همکاري دانشگاهی
اي ارسـال   قبل از اینکه مقاالت بـراي نشـریه   کیفیت مقاالت کمک کننده باشد. به طور مثال

اش را تشـخیص داده و   ز نظر بگذرانند تا اشکاالت اساسـی شوند همکاران پژوهشگر آن را ا
اي ارسال شـود.   را ارتقا داده و سپس براي نشریه به نویسنده گوشزد نمایند تا کیفیت کارش

  هاي اولیه هم ایجاد کنند.   وکاري براي این نوع داوريها باید ساز دانشگاه
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اگر اعضاي هیأت علمی تازه کار و دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی حمایـت شـده و      
اي بـراي   االت باکیفیـت داشـته باشـند انگیـزه    نفس براي نوشتن مقه آموزش ببینند و اعتماد ب

  انتشار در نشریات جعلی باقی نخواهد ماند. 
هـاي اطالعـاتی و    و انتشـار علمـی تحـت تـأثیر فنـاوري      رایندهاي مرتبط بـا پـژوهش  ف
لمـی در فضـاي   اند. بـه طـور مثـال در عصـر حاضـر، انتشـار ع       شدت متحول شدهه ارتباطی ب

هاي کشـورهاي پیشـرفته دنیـا دوره    اي یافته است به طوري که دانشگاه مجازي ابعاد گسترده
کننــد.  یــأت علمــی و دانشــجویان خــود برگــزار مــی بــراي اعضــاي ه 1ســواد انتشــار علمــی

ــاره دسترســی آزاد  ندا ــد درب ــگاهیان بای ــیوي و سیاســت  ب 2ش ــاره خودآرش ــد؛ درب ــا و  دانن ه
هـاي خـوانش بیشـتر مقـاالت خـود را بشناسـند؛ بتواننـد         هاي ناشران بدانند؛ روش موافقتنامه
  .  علی را از معتبر تشخیص دهندنشریات ج

آشـنایی بـا دنیـاي نشـر     هـاي آنهـا و نیـز نا    ژگـی جعلی و ویناآگاهی از وجود نشریات 
هاي ارزیـابی اعتبـار علمـی نشـریات از دالیـل سـوق یـافتن بـه انتشـار در ایـن            علمی و شیوه

نشــریات اســت. در کشــورهاي پیشــرفته، کتابــداران دانشــگاهی نقــش کلیــدي در آمــوزش 
مهیـداتی بـراي ارائـه ایـن     کاربران درباره نشریات جعلـی دارنـد. الزم اسـت در ایـران نیـز ت     

  دانشگاهیان اندیشیده شود. کتابداران و آموزش به
   

                                                                                                                   
1 Scholarly publishing literacy 
2 Open access 
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