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 مقدمه

اي متمادي است که تعامل میان ناشران و محققان از طریق انتشار نتایج تحقیقات علمـی                هسال

 گسـترش روز  .گیـرد  در مجالت که مؤثرترین رسانۀ اشاعه نتایج تحقیقات است صـورت مـی       

افزون تعداد مجالت و استقبال و استفادة گستردة جامعه از این منابع در اکثر کشورها، نشانگر              

تـرین ابزارهـاي    اکنـون مجـالت مهـم    . ایـن نـوع منـابع نشـر دانـش اسـت           اهمیت قابـل توجـه      

  .روند رسانی و شاخص مورد قبول از رشد دانش در جهان به شمار می اطالع

همگام با پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات، شاهد ظهـور مجـالت الکترونیکـی نیـز                  

ه بـا نشـر چـاپی دارد، بسـیاري از          هایی که نشر الکترونیکی در مقایس      امتیازها و ویژگی  . هستیم

ــه ســوي انتشــار      ــر آن داشــته کــه ب ــف را ب ناشــران مجــالت در موضــوعات و ســطوح مختل

این رونـد بـا شـتاب ادامـه دارد و هـر روز بـر                . الکترونیکی منابع اطالعاتی خود حرکت کنند     

 .گرددتعداد مجالت الکترونیکی افزوده می

مجالت دسترسی آزاد

ی، رایگان، دائمـی و از هرگونـه محـدودیت قـانونی ناشـی از مالکیـت       این مجالت الکترونیک  

). ، اختیاري و با پرداخت هزینـه اسـت        نسخۀ چاپی این منابع   (معنوي و حق مؤلف آزاد هستند       

آنها توسط مؤسسـات غیرانتفـاعی     
1

 یـا مؤسسـات انتفـاعی      
2

 ).2006سـوبر،   (شـوند      منتشـر مـی    

راهنماي مجالت دسترسی آزاد  
3

بـراي  «کنـد کـه   اي تعریف مـی  آزاد را مجله، مجلۀ دسترسی

شـود و   اي از خواننـده دریافـت نمـی       کند که در آن هـیچ هزینـه        انتشار، از الگویی استفاده می    

خواننده از حق خواندن، چاپ کردن، انتقال فایل، کپی، جستجو، ارسال بـه دیگـران و پیونـد                  

 .»دادن به آن برخوردار است

توان نتیجه گرفـت کـه مجـالت دسترسـی      در این زمینه می از مجموع تعاریف ارائه شده      

آزاد، مجالتی الکترونیکـی هسـتند کـه بـا حمایـت مـالی شـخص یـا سـازمان خاصـی منتشـر                       

تواننـد  پردازند و به طور رایگان می       اي نمی   گردند و خوانندگان براي استفاده از آنها هزینه        می

همچنـین،  .  یا چاپ مطالب برخوردار شوند     از خدماتی نظیر مطالعه، ذخیره، ارسال به دیگران،       

) البته در همۀ موارد چنین نیسـت (پذیرش مقاله در این مجالت به تأیید چند داور وابسته است      

                                                
1 Public Library of Science , PLoS, …
2 BioMed Central
3 DOAJ, 2006
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 ).2005بیلی،  (ماند و مؤلف در این مجالت صاحب امتیاز اصلی اثر خود باقی می

مجالت دسترسی آزاد، کیفیت و استانداردها 

 .هـا، دامنـۀ ویـرایش و داوري اسـت      کیفیت عمـل ویراسـتاران آن   تابع،کیفیت مجالت علمی  

ي کیفـی مجـالت بـدون       توانـد دقیقـاً داراي همـان اسـتانداردها        مجالت دسترسی آزاد نیز می    

دسترسی آزاد باشد، زیرا فرایند داوري به محمل انتشـار و نـوع تـأمین بودجـه مجلـه ارتبـاطی          

,BOAI)ندارد  2006) . 

د بوداپست بیان شـده اسـت کـه مجـالت دسترسـی آزاد بایـد از              در جنبش دسترسی آزا    

اغلب مجالت دسترسی آزاد این عمل را       . داوري به عنوان مکانیسم کنترل کیفیت بهره گیرند       

 .دهندانجام می

هاي تأمین هزینۀ مجالت دسترسی آزاد  راه

خواننـدگان قـرار    مجالت دسترسی آزاد واقعاً رایگان نیستند، تنها به طـور رایگـان در اختیـار                

شود، هزینۀ توزیع آن روي اینترنـت در مقایسـه بـا    وقتی اولین نسخۀ مجله تولید می   . گیرند  می

قابـل  ) ماننـد گـردآوري، حمـل و توزیـع        (هاي اضـافۀ مرسـوم مجـالت چـاپی موجـود            هزینه

 .شود ها می در هزینهجویی  این مجالت باعث صرفهۀهاي تولید و ارائ روش. پوشی است چشم

 :ر کل، مجله دسترسی آزاد براي مسائل زیر به پرداخت هزینه نیاز نداردد

 ـ چاپ

تشـخیص کـاربران قـانونی از غیـر         :  ماننـد  کنترل دسترسی (یریت حقوق دیجیتال    ـ مد 

 ...)قانونی، مسدود کردن دسترسی و

 )درخواست، پیگیري، تجدید اشتراك(ـ مدیریت اشتراك 

 )ري هزینه اشتراكآو مذاکره، جمع(ها ـ فرایند هزینه

 )مذاکره، اجرا  طرح،(نامه ـ اجازه

 ...ـ بازاریابی و مسائلی از این قبیل 

 : توان به موارد زیر خالصه کردهاي تأمین هزینۀ مجالت دسترسی آزاد را میراه

از % 47(لیف، یـا بخشـی از هزینـۀ تـألیف توسـط نویسـنده               أـ پرداخت مستقیم هزینۀ ت    

)2006سوبر،  (کنندتفاده میناشران از این شیوه اس
1
. 

                                                
1

 )ب.و(هاي اخیر، این درصد دچار تغییر شده باشد  رسد با افزایش تعداد مجالت دسترسی آزاد در سال  به نظر می
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 )هاي تبلیغاتیمثل درج آگهی(آمدهاي جانبی  ـ در

 ـ حق عضویت 

هـاي   ـ پرداخـت مسـتقیم هزینـه تـألیف، یـا بخشـی از هزینـه تـألیف از محـل کمـک                      

  دسترسی آزاد ةکنند هاي مالی پشتیبان و حمایت سازمان

یـه از طـرف انجمـن یـا       ماننـد پرداخـت حقـوق اعضـاي تحریر        (هاي سـازمانی    ـ یارانه 

 )مؤسسه پژوهشی

 ۀرسانی جاري یـا مجلـ     مانند خدمات آگاهی  ( آمد براساس خدمات افزوده      ـ ایجاد در  

 .)2006؛ بیلی، 2006سوبر،  (چاپی

ناشران مجالت دسترسی آزادبندي  تقسیم

 :کند که عبارتند از ناشران مجالت دسترسی را به سه دسته تقسیم می ؛2006، بیلی

 ران خالق مجالت دسترسی آزاد ناش. 1

، گونـۀ  2000در سـال   BioMed Centralبا شـروع انتشـار مجـالت دسترسـی آزاد توسـط       

ناشرانی که مسئولیت نشـر چنـین مجالتـی را بـر عهـده        . جدیدي از مجله به وجود آمده است      

اکثـر ایـن ناشـران، از مجـوز         . شـوند دارند، ناشران خـالق مجـالت دسترسـی آزاد نامیـده مـی            

Commons Atributions) کننـد؛ بـه   براي نشر آثـار خـود اسـتفاده مـی    ) یا یک مجوز مشابه

هـاي مـالی   دهند تا صاحب امتیـاز اصـلی اثـر خـود بـاقی بماننـد و از راهبـرد              مؤلفان اجازه می  

ناشرانی که به ایـن     . برندببهره  ... نویسنده، تبلیغات و    متفاوتی مانند پرداخت هزینۀ نشر توسط       

 .گیرندبندي جاي می پردازند، در این تقسیمشر مجالت دسترسی آزاد میشکل به ن

 ناشران سنتی . 2 

با گسترش جنبش دسترسی آزاد، اخیراً برخی ناشران غیرانتفـاعی و تجـاري سـنتی شـروع بـه                   

براي نمونـه در    . اند دسترسی آزاد کرده   یهاي اجرای تجربۀ نشر دسترسی آزاد یا تأسیس برنامه      

دهـد تـا اثـر خـود را بـا      به نویسندگان اجازه می  Springer Open Choiceنامۀ حال حاضر بر

در صـورت موافقـت نویسـنده       .  دالر، به صورت دسترسی آزاد منتشـر نماینـد         3000پرداخت  

مبنی بر انتشار اثر به صـورت دسترسـی آزاد، اثـر بـه هـر دو شـکل چـاپی و دیجیتـالی منتشـر                     

البتـه  . بخشـد  شر، قیمت اشتراك مجالت خود را تعدیل می      با اجراي این عمل، این نا     . شود می

شود مطالب مجله ترکیبی از مقـاالت دسترسـی آزاد و دسترسـی محـدود             این برنامه باعث می   
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ماننـد شـرکت    .  خود را انتخاب نماینـد     ۀکه نویسندگان، دسترسی آزاد به مقال     گردد، مگر این  

وياندینشر ه
1
     

 ناشران غیر سنتی . 3

، اینترنت چنان گسترش یافت که متخصصان با استفاده از        1990 و اوایل دهۀ     1980 اواخر دهۀ 

این مجالت براي   . زیرساخت بنیادین موجود، داوطلبانه اقدام به نشر مجالت دیجیتالی نمودند         

دیدگاه ایـن ناشـران نسـبت بـه     . شدند نامیده می"ده غیر سود"کسب درآمد نبودند و مجالت      

کـه برخـی از ایـن        بـا ایـن   . اشران مجالت دسترسی آزاد تفاوت داشـت      حق مؤلف با دیدگاه ن    

مجالت دیگر منتشر نشدند و برخی دیگر تغییر یافتند، اما آنهـا الگـویی را ایجـاد کردنـد کـه                   

در . نمودنــدپیــروي ) 1990ویــژه، بعــد از رواج اینترنــت در اواســط دهــۀ ه بــ(دیگــران از آن 

هـاي انتشـاراتی ماننـد       منبع آزاد رایگـان و نظـام      هاي اخیر حضور کادر مدیریت مجالت        سال

تـر، باعـث   هاي مجالت دسترسی آزاد و انتشار مجـالت دیجیتـالی جمـع و جـور و سـاده            نظام

 . توسعه بیشتر در این زمینه شده است

هـا، مؤسسـات و مراکـز تحقیقـاتی،         امروزه بسیاري از واحدهاي دانشگاهی یـا دانشـکده         

ترین تعریـف   نمایند که برخی از آنها مطابق دقیق      دیجیتالی منتشر می   مجالت   ،...ها و   کتابخانه

چــون احتمـال آن کــم اســت کــه ایـن ناشــران بــدون ابــزار و   . مجـالت دسترســی آزاد اســت 

هـا بـا عنـوان ناشـران          از آن  ؛کننده کارها به این فعالیـت بپردازنـد        اوریهاي دیجیتالی تسهیل   فن

 .)2006بیلی،  (شودسنتی یاد می غیر

 ردیدهاي موجود در مورد صداقت مجالت علمی با دسترسی آزادت

 کنند؟  آیا مجالت علمی با دسترسی آزاد کالهبرداري می.1

 آیا مجالت علمی با دسترسی آزاد پولی، کالهبردار هستند؟.2

 آیا بعضی از مجالت علمی با دسترسی آزاد پولی کالهبردار هستند؟.3

 مجالت علمی با دسترسـی آزاد پـولی   ند که بعضی از   دآیا برخی از متخصصان معتق    .4

 کالهبردار هستند؟

آیــا وجــود چنــین اعتقــادي بــه مجموعــه مجــالت علمــی بــا دسترســی آزاد آســیب .5

 رساند؟ می

                                                
1 http://www.hindawi.com/oa/
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ممکن است شما خودتان سردبیر یکی از مجالت علمی بـا دسترسـی آزاد باشـید و در انتشـار                    

 از پـنج پرسـش بـاال پاسـخ بلـی      اما باز هم احتماالً به یک، دو یا سه پرسـش       . آن فعالیت کنید  

برانگیـز کـه موجـب     جـا بـه برخـی از اعمـال شـک      در ایـن . ایـن یـک چـالش اسـت      . اید  داده

 :کنیم شود اشاره می  علمی میۀهایی در مورد صداقت یک مجل گیري تردید شکل

oارائه نکردن سند براي داوري همکاران

oهاي اسپم براي پژوهشگران فرستادن ایمیل

oاند جالت علمی که وجود خارجی ندارند یا هنوز منتشر نشدهادعاي انتشار م.

oپنهان کردن نام سردبیران

oکردن نام مالکان پنهان

oپنهان کردن آدرس تجاري مجالت علمی

مشکل ایـن  . ها نیست   هاي الکترونیکی اسپم، آزاردهندگی ناخودآگاه آن       در اینجا مشکل نامه   

 از مجـالت     بـه طـور جـدي       که مـا   هی شده است  توج   بی است که با این کار به یکی از نکاتی        

 علمـی از  ۀکه یـک مجلـ      زمانی. اهیم که در مورد آن مراقب باشند      خو  علمی داراي داوري می   

 یـا بـه هیئـت تحریریـه بپیوندیـد احسـاس خوشـحالی               کارتـان را ارائـه نمـوده      خواهد    ما می ش

هـا بـراي    آن. گذاریـد  بودنتـان احتـرام مـی     ها در مـورد متفـاوت       کنید چرا که به داوري آن       می

کند که به ایـن روش   که یک مجله علمی تالش می   اما زمانی . کنند  دعوت نمی از همه   کار    این

وقـت    گیـرد آن    دار رشتۀ علمی شـما را اشـتباه مـی            و به شکلی خنده    نمایدبراي شما چاپلوسی    

نامه را  وتشوید که این دع    متوجه می   و دانند  هیچ چیزي در مورد شما نمی     ها    فهمید که آن    می

خواهنـد کـه بـه     داننـد چـرا مـی      ها چیزي دربارة شما نمـی       اگر آن . اند   براي همه فرسناده   تقریباً

اي چنین ابتدایی ناتوانند یا واقعـاً برایشـان اهمیتـی        هیئت تحریریه بپیوندید؟ آیا از انجام وظیفه      

 ندارد؟ کدام یک بدتر است؟

اي منتشـر   ن خـود را معرفـی یـا مقالـه    کـه سـردبیرا    مجالت علمی جدید، پیش از آن همۀ 

دشواري کـار در اینجاسـت کـه مشـخص نیسـت کجـاي ایـن        . کنند  طی می  مراحلی را  نمایند

پیوستار باید متوجه شویم که مجلۀ علمی وجود دارد یا کارش را آغـاز کـرده اسـت، یـا چـه                      

ت مجـالت علمـی داراي صـداق      . سایت ناشر فهرسـت خواهنـد کـرد         زمانی عناوین را در وب    

 رفتـار   بـا توانند این خطـوط را مشـخص کننـد امـا تجربـه نشـان داده کـه مجـالت علمـی                         می
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 تمایل دارند که در این فرایند، خطوط را به شکلی غیرطبیعی زودتر از حـد ترسـیم         ،آمیز  هشبه

کار را انجـام   ها یا صدها مجله علمی این    ده دارند که به طور همزمان براي        لکنند و بیشتر تمای   

هـاي     فهرسـت  ۀتـأثیر قـراردادن خواننـده بـا ارائـ           کننـد کـه تحـت       ها فکر مـی     ویی آن گ. دهند

 .تر است بلندپروازانه، از شروع به کار مجله علمی به شکل تکی مهم

 باشند  میمتقلبپذیر و محتمل  مجالت دسترسی آزادي که به طور بالقوه، امکان

مـا بـه    توصـیۀ   . باشـند   مـی  د که مشـکوك   نفهرستی از مجالت علمی دسترسی آزاد وجود دار       

 جـا ارائـه شـده،       توصـیفاتی کـه در ایـن      ها و     ها، ارزیابی    بررسی  با مطالعۀ   که این است محققان  

 ارسال نمایند و یا به عنوان       چنین مجالتی خواهند مقالۀ خود را براي        تصمیم بگیرند که آیا می    

 .کنندجا فعالیت  سردبیر و  عضو هیئت تحریریه در آن

جفـري بیـل    2012 در آگوست سـال    
1

 اولـین ویـرایش معیارهـایی بـراي تعیـین ناشـرین             

متقلب
2

 و اکنـون دومـین   کـرده در این مـدت نظـرات بسـیار مفیـدي دریافـت         .  را منتشر نمود   

 :گردد او در مورد این معیارها ارائه میویرایش کار 

 متقلب دسترسی آزاد معیارهایی براي تعیین ناشرین

ـ ، ناشران که سه مورد آن در زیر آمده استالقی اصول رفتاري و اخ   بر اساس   . 1 را  یتحلیل

ـ     سایت  ها و وب     فعالیت  در مورد محتوا،    اسـتانداردهاي اخالقـی ایجادشـده       ه و هـاي مربوط

 .انجام دهیدهاي عضو  توسط سازمان

 ) OASPA(انجمن ناشران علمی دسترسی آزاد اصول رفتاري  -الف

شده توسط هیئـت مـدیره       اي تصویب   رفتار حرفه به اصول    OASPAرود که اعضاي      انتظار می 

 :پایبند باشند

o          اعضا نباید شیوه یا فعالیت افراطی داشته باشند که انجمن یا انتشارات دسترسـی آزاد

.را بدنام نمایند

oسایت قرار گیرد اطالعات مربوط به تماس با شرکت باید به روشنی در وب.

o   ایـن فراینـد و     . ینـد داوري علمـی باشـند      ها باید بر مبنـاي فرا       تمامی مقاالت یا کتاب

سایت مجله یـا ناشـر مشـخص     هاي مربوط به مرور علمی باید به وضوح در وب  سیاست

                                                
1 Jeffrey Beall
2 Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers
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. شده باشد

o       ها    آن ،هاي نظارتی باشد که اعضا      مجالت باید داراي هیئت تحریریه یا سایر سازمان

.ة مجله بشناسندرا به عنوان افراد متخصص در حوز

o   خارج مربوط به انتشـار در مجلـه یـا بـراي انتشـار کتـاب بایـد بـه                    هرگونه هزینه یا م

. آن براي نویسندگان راحت باشد مبلغروشنی بیان شود و یافتن

oهاي بازاریابی ناشرین باید مناسب و ساده باشد هرگونه فعالیت.

o             هـاي    شـامل سیاسـت   (سیاست صدور مجوز براي مقاله یا کتاب براي یـک سـازمان

سـایت بیـان شـده و      وبدرباید به طور واضح ) مجدد یا توزیع مجددمربوط به استفادة   

.قابل رؤیت باشد

o          از صفحۀ اصلی مجله بتـوان      راهنماي نویسندگان باید در دسترس باشد و به سادگی

.به آن دسترسی پیدا کرد

oدهد که مراقبت کافی براي اطمینان از اسـتانداردهاي بـاال          سایت کاربر نشان می     وب  

.آید به عمل می

oممکن است سوءرفتار به هیئت تحریریه یا هیئت مدیره گزارش گردد.

با اعضاي هیئت تحریریه یا نویسندگان تمـاس        در طی فرایند بررسی، ما       شایددر برخی مواقع    

 . باشد هاي هیئت تحریریه دقیق می بگیریم تا بدانیم آیا فعالیت

شـوند تـا از    مرور و بـازبینی مـی   OASPAاین اصول رفتاري به طور منظم توسط هیئت مدیرة   

 .استانداردهاي باال و مداوم در نشر مجالت دسترسی باز مطمئن گردیم

 )COPE (اتی کمیتۀ اخالق انتشار-ب

ناشرانی که عضو کمیتۀ اخالق انتشاراتی     
1

 هستند و کسانی که از عضویت ادیتورهاي مجالت         

 :کنند باید حمایت می COPEدر 

o    کنند را نیز تشویق نمایند    ها کار می    ه و ادیتورهایی که با آن     از این قانون تبعیت نمود

.تبعیت نمایند COPEنامۀ  که از آیین

o      کنند از چیزي مطمئن سازند که عضـویت          ها کار می    ادیتورها و مجالتی را که با آن

                                                
1 Committee on Publication Ethics (COPE)
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. ها به همراه خواهد داشت و مستلزم آن خواهد بود براي آن COPEدر 

oاي کـه     آورد بـه گونـه       بـراي ادیتورهـا فـراهم مـی        تـوجهی   هاي عملـی قابـل      حمایت

براي مقررات ادیتورهاي مجله COPEتوانند از قوانین  می
1

. استفاده کنند

 :ناشرین باید

o             هـا داشـته    بر اساس یک قرارداد، تعریفی از ارتباط بین ناشـر، ادیتـور و سـایر بخـش

باشد

o       کننـدگان در     رکتبـراي مثـال، بـراي مشـا       (به حریم خصوصی افراد احترام بگذارد

)تحقیق، براي نویسندگان، براي داوران

oرایت حفاظت کنند از مالکیت معنوي و کپی.

oاستقالل ادیتورها را حفظ کنند.

 :ناشرین باید با ادیتورها کار کنند به این خاطر که

oها   ها اجراي آن سیاست     هاي مجله را به طور مناسبی تنظیم کرده و هدف آن            سیاست

:ا توجه بهباشد به ویژه ب

 استقالل ادیتور-

بـودن، جلـب رضـایت و ملزومـات           اخالق در پـژوهش از جملـه محرمانـه        -

.هاي مربوط به انسان و حیوانات خاص براي پژوهش

 تألیف-

ــت  - ــفافیت و تمامی ــرمایه   (ش ــافع، س ــاد من ــثالً تض ــق،   م ــذاري در تحقی گ

)نویسی استانداردهاي گزارش

.باشد ر از ادیتور مجله میداوري علمی و نقش هیئت تحریریه که فرات-

 تجدیدنظر و شکایات-

oمثالً براي نویسندگان، خوانندگان، داوران(هاي مجله  تسهیل ارتباط با سیاست(

o هاي جدید از     اي به ویژه با توجه به توصیه        هاي مجله به صورت دوره      بازبینی سیاست

COPE

                                                
1 http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf
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o اصول رفتاري براي ادیتورها وCOPEباشد ت می، بهترین راهنما براي فعالی.

o آکادمیکرکوردهايحفظ یکپارچگی 

o   هـاي اعطاکننـدة گرانـت و     هـاي مسـئول ماننـد مؤسسـات، سـازمان         کمک به گـروه

نهادهاي دولتی براي بررسی سوءرفتار مشـکوك علمـی و انتشـاراتی و تـا جـاي ممکـن                   

نمودن این موارد تسهیل در روشن

oگیري انتشار اصالحات، توضیحات و ادعاهاي بازپس

oار متن در یک چارچوب زمانی به موقع انتش

 )STM(المللی ناشرین علمی، فنی و پزشکی   انجمن بیناصول رفتاري -ج

اي هـ   دهنـد الزم اسـت بـا اسـتفاده از فـرم             را مـی   STM عضویت در    تقاضايهایی که     شرکت

 STMهـا توسـط هیئـت مـدیرة        تمامی درخواسـت  . دهند  موجود در سایت انجمن درخواست      

  STMاي سـطح بـاالي اعضـاي         به استانداردهاي حرفه   متقاضیان   از پایبندي د تا   شو  بررسی می 

. دهنـد   به صالحدید خود اعضا را مورد پـذیرش قـرار مـی            STMهیئت مدیرة   . مطمئن گردند 

 .العمل رفتار کنند اند که مطابق این دستور موافقت کرده STMاعضاي 

o        ند که انجمن یا محقـق و انتشـارات      اعضا نباید هیچ رفتار یا فعالیت افراطی داشته باش

.اي یا علمی بدنام نماید را از نظر حرفه

o اعضا باید از اصول اخالقیSTM براي انتشارات علمی تبعیت نمایند.

o           هـاي    فراینـد و سیاسـت    . وضعیت هر گونه انتشارات داوري شده بایـد شـفاف باشـد

 ناشـر مشـخص     سـایت انتشـارات یـا       مربوط به داوري بایستی به طور روشـن در وب         

.گردد

o که انتشارات داراي یک هیئت تحریریه یـا سـایر نهادهـاي نظـارتی اسـت،                  در جایی

اعضا باید کارشناسان صاحب صالحیت و خبره در هر حوزه باشند که شامل حـوزة               

.باشد فعالیت انتشارات می

o                  هرگونه پول یا هزینه مربوط به خدمات نشر در یک مجله باید به طور روشـنی بیـان

.ه و به راحتی پیدا شودشد

بررسـی و مـورد بـازبینی قـرار       STMاین اصول رفتاري بـه طـور مـنظم توسـط هیئـت مـدیرة                

 . اطمینان حاصل گردد STMگیرد تا از استانداردهاي باال و مداوم در نشر  می
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 داشته باشدهاي ناشرین  سایت تحلیلی در مورد محتوا، فعالیت و وب. 2

ها با ناشـر      اس بگیرند، جمالت نویسندگان را در مورد تجربیات آن        در صورت نیاز با ناشر تم      

هـا    مرتکب هر یک کارهاي زیر خواهد شد که بتوان آن          و مشخص کنند که آیا ناشر        خوانده

  . گذاشتمتقلبرا در زمرة ناشران 

 .توان یک ناشر متقلب را مشخص نمود هاي زیر، می با توجه به شاخص

  و پرسنلادیتور -الف

o  هـاي منتشـره توسـط سـازمان شـناخته       مجله تمامی سردبیر به عنوان  ،انتشاراتمالک

.شود می

oشود  شناخته نمیمجله سردبیر به عنوان ،یک فرد.

oکند  یک سردبیر و هیئت تحریریۀ رسمی را شناسایی نمی،مجله .

oگونه اطالعات آکادمیک در مورد سردبیر، هیئت تحریریه و یـا اعضـاي هیئـت              هیچ

).مثالً وابستگی سازمانی(کند  ده ارائه نمیکنن بررسی

o سردبیر و اعضاي هیئت تحریریـه داراي  دهد   وجود دارد که نشان می     یشواهد روشن 

و بنـابراین صـالحیت الزم بـراي فعالیـت در حـوزة             تجربه و تخصص علمی نیسـتند       

. را ندارند مجله

o        هیئـت تحریریـه     یعنـی ( تکراري هستند    ۀدو یا بیش از دو مجله داراي هیئت تحریری 

).مجلهیکسان براي بیش از یک 

oهیئت تحریریه جعلـی     ؛ هیئت تحریریه هستند    اعضاي ها داراي تعداد ناکافی از      مجله 

بـدون اطـالع و     اسـم دانشـمندانی را      ، در هیئـت تحریریـه       )هاي سـاختگی    نام(دارند  

ز نام و آورند، اعضاي هیئت تحریریه محققان برجسته هستند اما به ج          ها می   اجازة آن 

. باشند می معاف مجلهها از هرگونه کمکی به  عکس آن

 مدیریت کسب و کار -ب

 ...ناشر 

oباشد فاقد شفافیت در عملیات نشر و انتشار خود می.

oهیچ سیاست یا فعالیتی براي حفاظت دیجیتال ندارد.

o هـیچ جـایگزینی بـراي طـرح کسـب و        شده به نویسنده،      هاي تحمیل    هزینه بستگی به
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.ندارندندمدت براي حفظ مجله از طریق تقویت منابع درآمدي کار بل

o    صـفحۀ   کنند که اغلـب  ها آغاز می مجلهفعالیت عملیاتی خود را با ناوگان بزرگی از

. نمایند  با استفاده از یک قالب، به سرعت ایجاد میاصلی هر مجله را

o      ابتـدا دهنـد،  رائه مـی  نویسنده ا بهها اطالعات ناکافی یا اطالعات پنهانی دربارة هزینه  

فرسـتند کـه قـبالً      و بعـداً صورتحسـابی مـی   داده را  چاپ مقالۀ او  به نویسنده پیشنهاد    

.اعالم نکرده است

 یکپارچگی، درستی، امانت -ج

oنام یک مجله با مأموریت آن مجله همخوانی ندارد.

o     جلـه    یـک م    در نـام   مثالً (کنندة منشأ آن نیست      منعکس اندازة کافی نام یک مجله به

وجود دارد که هـیچ ارتبـاط مشخصـی بـا کانـادا یـا               » Swiss«یا  » Canadian«کلمۀ  

).سوئیس ندارد

oکنـد کـه داراي یـک شـاخص تـأثیر اسـت یـا از بعضـی از                      به اشتباه ادعـا مـی      مجله

کننـد کـه    وانمـود مـی  ، )view factorماننـد  (کننـد   معیارهاي ساختگی استفاده مـی 

.المللی است داراي جایگاه بین

oداوري در مجـالت علمـی   اي براي  هاي هرزنامه ناشر درخواست)peer reviews( 

.فرستند تا مقاالت دریافتی را بپذیرند به متخصصان فاقد صالحیت می

o    سازي معتبر    نویسی و نمایه    خدمات چکیده کند که مجلۀ او در        ناشر به دروغ ادعا می

گـردد کـه خـدمات         نمایـه مـی    کند که مجلـۀ او در منـابعی         شود یا ادعا می     نمایه می 

. سازي را ندارند نویسی و نمایه چکیده

o  اختصـاص   ، منـابع ناکـافی     حـذف سوءاسـتفادة نویسـنده      یـا  جلـوگیري    جهـت ناشر 

ا مجالت از موارد مکرر سرقت ادبـی، سـرقت ادبـی از             دهد، به حدي که مجله ی       می

.برند  دستکاري تصاویر و مانند آن رنج می ،)self-plagiarism(خود 

o    خواهد که داورانی را پیشنهاد دهد و ناشر بـدون بررسـی             ناشر از نویسندة مسئول می

این پروتکل حتـی  (کند  ها از این داوران استفاده می     صالحیت و صحت مدارك آن    

که به صورت آنالین بـراي خـود یـک هویـت جعلـی               دهد  به نویسندگان اجازه می   

).ایجاد کنند تا مقاالت خود را داوري نمایند
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 سایر -د

  ... شایدمتقلبیک ناشر 

o       گونـه اعتبـار     ها بدون ارائۀ هـیچ      ها یا رسانه    مقاالتی منتشر کند که قبالً در سایر مکان

.اند کافی چاپ شده

o    کنند حتی اگر ناشر تنها یـک سـازمان          استفاده می » ناشر پیشرو «از اصطالحاتی مانند

.کار باشد شده یا تازه يزاندا راه تازه

o   بینی مطبوعـاتی     بزرگکنند به این منظور که        یک کشور غربی فعالیت می    عمدتاً در

. درحال توسعه را اقناع نمایندهايکشوردانشمندان 

oباشند اي می شده داراي حداقل یا فاقد هیچ گونه نسخۀ ویرایش.

o   کنند که کامالً آکادمیک نبوده و توسط افراد غیرعلمـی نوشـته     مقاالتی را منتشر می

. باشند ر واضحی شبه علم میشده یا به طو

o داراي یک قسمت تماس با ما»Contact Us «باشند که تنها شامل یک فـرم وب   می

.دهد را نشان نمی کند و یا آن باشد و ناشر مکان خود را پنهان می می

سـطح    هـا را هـم      کـه آن     درحـالی  باشـند   ستانداردهاي پایین مجله مـی    هاي زیر بازتابی از ا      شیوه

 هاي خود، خوب اسـت کـه        دانیم، نویسندگان بالقوه قبل از ارسال نوشته         نمی قلبمتهاي    مجله

 :به این موارد توجه داشته باشند

o ناشر، دستورالعمل نویسنده)authors guidelines ( را کلمه به کلمه)    یـا بـا حـداقل

. کند از سایر ناشرین کپی می) ویرایش

o    ت تماسـی کـه بـه طـور شـفاف           دهـد، مثـل اطالعـا       ناشر اطالعات تماس ناکافی می

.دهد را اشتباه می دهد یا مکان آن آدرس دفتر مرکزي را نمی

o    مانند مجلۀ آمـوزش    (کند که بیش از اندازه گسترده است          ناشر مجالتی را چاپ می

Journal of Education (  ده و وتا به این وسیله بتواند مقاالت بیشتري را جـذب نمـ

. ت آورددرآمد بیشتري از نویسندگان به دس

o    کنـد کـه دو یـا چنـد حـوزة علمـی را بـا یکـدیگرترکیب              ناشر مجالتی را چاپ می

 International Journal ofمثـل،  (کنـد کـه معمـوالً بـا هـم سـنخیتی ندارنـد         مـی 

Business, Humanities and Technology.(



13│سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ─────────────────────────

o    شـر  یـا نا . رایت بـراي محتـواي مجلـه دارد      رایت یا حفظ کپی     ناشر نیاز به انتقال کپی

.رایت براي ارائۀ مقاله دارد نیاز به انتقال کپی

o  هـاي از کارافتـاده،    باشـد، از جملـه لینـک    سایت بسـیار ضـعیفی مـی     ناشر داراي وب

.سایت وجود دارد اي امالئی برجسته و خطاهاي گرامري در وبه غلط

o    رایت   و بدون مجوز از صاحبان کپی       به طور غیرقانونی   ،ناشر از تصاویر داراي مجوز 

.کند سایت خود استفاده می در وب

o         هـایی اسـت کـه درخواسـت مقالـه و             ناشر درگیر استفاده بیش از انـدازه از هرزنامـه

. تحریریه دارد عضویت در هیئت

oهــاي ایمیلــی ماننــد  متولیــان ناشــرین از آدرس.gmail.com ،.yahoo.com  و ســایر

.کنند کنندگان ایمیل رایگان استفاده می تأمین

o ها را بیان کند یا عـدم         واند اطالعات سیاستی مربوط به صدور مجوز مقاله       ت میناشر ن

درك درستی در مورد استانداردهاي صدور مجوز براي مقاالت مجـالت دسترسـی         

.داردشده  آزاد شناخته

o   و یا مقاالت را بدون      استشده    داده  شرشدة بازگشت تیک مقالۀ من  سیاست  ناشر فاقد 

 همچنـین ناشـر اصـالحات و یـا توضـیحات را             دهد؛  یک جملۀ رسمی بازگشت می    

.کند و داراي سیاستی براي این موضوعات نیست منتشر نمی

o    ناشر از اعدادISSN  ،DOI  هـا بـه طـور نامناسـبی اسـتفاده          کند یـا از آن      استفاده نمی

.نماید می

o     هایی ماننـد شـبکه     براي نام ناشر، ناشر از نام)Network(،   مرکـز )Center(  انجمـن ،

)Association( مؤسسه ،)Institute (کند استفاده می.

o    اي کـه بـا نـاوبري         اي بر روي سایت خود دارد به انـدازه          ناشر تبلیغات بیش از اندازه

. کند سایت و دسترسی به محتواي سایت تداخل پیدا می

oهــاي صــنعتی عضــویت نــدارد و یــا عمــداً بــه دنبــال  ناشــر در هــیچ یــک از انجمــن

.یستاستانداردهاي صنعتی ن

o  هـاي داراي     هـا و انجمـن      سایت اصلی خود، پیوندهایی را بـه کنفـرانس          ناشر در وب

ها قرض کند و     که مشروعیت خود را از سایر سازمان        دهد، همانند این    مشروعیت می 

.برده از دیگران تعریف کند هاي به ارث یک ناشر جدید را با ارزش
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o         ی علمی و چاپ سریع مقالـه را     ناشر ادعاهاي مهمی دارد در این مورد که قول بررس

.دهد می

o     هـا   تا به این وسیله از آن     ) و نه خوانندگان  (شود    ناشر بر روي نویسندگان متمرکز می

بابت چاپ مقاله پول بگیرد، ارزش انـدکی یـا هـیچ ارزشـی بـه خواننـدگان اضـافه                    

. یا همانند اینRSS feeds ،hotlinked referencesکند مانند  نمی

o  کنـد کـه درگیـر     انـدازي و اجـرا مـی     راهفردي توسط    را ت انتشاراتی ناشر یک فعالی

ایـن فـرد ممکـن اسـت داراي تجربـۀ      . باشـد   یک رفتار کـارآفرینی چپاولگرانـه مـی       

د و سایت نیز شاید داراي مجالت کسب  و کـار باشـد امـا      شاجرایی کسب و کار با    

ســنل مجالتــی هســتند کــه خــارج از تجربــۀ کــارآفرین یــا هــر کــس دیگــري از پر 

. باشند می

o     یـا بـه طـور     نگردیـده اي ذکـر   هـاي اسـتاندارد دوره      ناشر یا مجالت در دایرکتـوري 

.اند اي کاتالوگ نشده اي کتابخانه هاي داده اي در پایگاه گسترده

oنماید  عناوین مجالت را از سایر ناشرین کپی یا تقلید میناشر به طرز وحشتناکی.

o            کننـدة جنـبش      کنـد کـه بیـان       اسـتفاده مـی   ناشر از جمالتـی در صـفحۀ اصـلی ناشـر

کنـد کـه مـثالً ناشـر در اجـراي            بـا تقلـب کـاري مـی       گـاه      و آن  استدسترسی آزاد   

.باشد میها و اهداف این جنبش فعال  ارزش

oاي در مجله ندارند شده شرت مقالۀ من،هیچ یک از اعضاي هیئت تحریریۀ مجله.

که میزان مقاالت منتشرشده در این      درك کنند    هاي منتخب و ارتقا بتوانند      ما امیدواریم کمیته  

ها تا چـه   ها و یا جایگاه جغرافیایی فرهنگی آن   مجالت از نظر استانداردهاي نهاد مربوط به آن       

 در هاي تجـاري و تحریریـه   ت و فعالیتما بر این نکته تأکید داریم که مجال       . اندازه مهم است  

 .کند طی زمان تغییر می

 را مشـاهده نمـود و در انتهـا    هـاي تقلـب    از شـیوه هاي جالب و خواندنی توان مثال   می ادامهدر  

کننـدة تمـامی ایـن        فهرست به روزي از مجالت کم اعتبار ارائه خواهد شد اما مطمئناً منعکس            

 .نشریات نخواهد بود

 

 



15│سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ─────────────────────────

 »1داستان «

 بودن آن پی برد توان به جعلی یک نامۀ پذیرش مقاله که با بررسی دقیق می

 
 به داوري علمی آن اعتماد نکنید

 متقلـب بـه شـیوة فعالیـت مجـالت         بـردن     تـوان شـواهد مسـتقیمی بـراي پـی           گاهی اوقات مـی   

 Journal of Internationalاي در مورد فعالیت   در این مورد اطالعات اولیه.آوري نمود جمع

Management Studies ایم  دریافت کرده. 

کنـیم کـه    کند اما ما فکـر مـی   میاین مجله خود را در بازار به عنوان یک مجلۀ مستقل معرفی             

دو مجلـۀ  . باشـد   در یک شـرکت بـدون نـام مـی        ه یکی از سه مجلۀ منتشرشدة یکسان      این مجل 

 :دیگر این شرکت عبارتند از

 The Journal of Human Resource and Adult Learning
 The Journal of Global Business Management

 & Global Business بـا عنـوان   یکنفرانسـ در یـک سـال قبـل     سه مجله به طور مشـترك این 

International Management Conferenceدربارة این شرکت برگزار نمودند . 

 .آوریم جا می هاي پذیرش این مجله را در این یکی از نامه ما 

Dear Dr. [Redacted]/Dr. [Redacted],
Thank you very much for your submission to JIMS. We are pleased to 
inform you that your paper has been reviewed by two reviewers, and 
accepted for publication. Enclosed is the registration form of your 
paper, “[Redacted]” from JIMS. Please follow the payment guideline 
to ensure your publication. Please inform us after the check is 
delivered.
After the payment is received, we will e-mail you an official acceptance 
letter and the receipt of payment immediately.
In addition, your paid paper will be published in The Journal of 
International Management Studies (JIMS) Vol. 8, Num.1, April 2013.
Thank you for making The Journal of International Management 
Studies a vehicle for your research interests.
Best wishes,
Gloria Wang
Secretary of Journal of International Management Studies (JIMS)

) peer review(رسـی دقیـق   نکتۀ قابل توجه دربارة این نامه اشـارة آن بـه داوري علمـی یـا بر    
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گونه به نظـر      واقعاً این . جا هیچ کامنتی از داور وجود ندارد         توجه داشته باشید که در این      .است

با انگلیسـی ضـعیف    همچنین نامه . داوري بر روي آن انجام نشده استگونه رسد که هیچ      می

 !. محتواي نامه دربارة پول استۀو آشفته نوشته شده و هم

 776باشد که مکانی کـه چـک    شود فایلی ضمیمه می  ه به نویسندگان فرستاده می    در ایمیلی ک  

 :دالري باید به آن ارسال گردد آمده است

16085 NW Ridgetop Lane, Beaverton, OR 97006-7718, USA

حدس ما این است که خانۀ خانم گلوریا وانگ، شخصی که نامۀ پذیرش فوق را امضـا کـرده    

 .دباش است عکس زیر می

 
 !!!!!رود پول شما به این خانه می
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 »2داستان «

 اي شناختتالش بر

ACADEMIC JOURNALS & CONFERENCES”

 کنندگان در کنفرانس وي گودر و شرکت ان سندکتر تور

 & Academic Journalsما اخیراً چیزهایی در مورد یک ناشـر و اسپانسـر کنفـرانس بـه نـام      

Conferences   امـا ایـن شـرکت توسـط     است مقر این کمپانی در فلوریدا   .ایم  به دست آورده 

نام این مرد دکتر توران سنگودر. شود تنها یک نفر اداره می    
1

 است کـه واضـح اسـت اصـلیتی     

 .ترك دارد

کنـد امـا جالـب اسـت کـه مجـالت وي دسترسـی آزاد             شرکت وي سه مجله منتشر مـی       

کنیم اما فکر     هاي خود را بر روي مجالت با دسترسی آزاد متمرکز می            معموالً ما بحث  . نیستند

جکـاوي بیشـتري بـه خـرج داد و مطمئنـاً محققـین از          کنیم که در مورد ایـن ناشـر بایـد کن            می

 :سه مجلۀ این شرکت عبارتند از. دانستن شیوة فعالیت وي منفعت خواهند برد

 The Journal of American Business Review, Cambridge

 The Business Review, Cambridge

 The Journal of American Academy of Business, Cambridge

یکـی در  (گونه ارتبـاط واقعـی بـا کمبـریج داشـته باشـند        رسد که این مجالت هیچ به نظر نمی  

                                                
1 Dr. Turan Senguder
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 ISSNکنـد کـه هـر کـدام از       این مجله ادعا مـی   سایت   وب ).ماساچوست و یا یکی در بریتانیا     

هاي آنالین سه مجله       نسخه ،خود ناشر .  توسط کتابخانۀ کنگره صادر شده است      ،هاي مجالت 

 ناشـر  .گردنـد   مطلع مـی ProQuest ABIاي   داده ها تنها از طریق پایگاه کند؛ آن را منتشر نمی

 بـه   سـایت    وب در امـا ایـن امـر        در دسـترس اسـت    بـراي مشـترکین     ادعا دارد که پرینت مقاله      

 . بیان نشده استروشنی

اي در ایـن   چـه نکتـه  . کتابخانۀ من تنها به دو سال از یکی از این سه مجله دسترسـی دارد       

را تـا ایـن انـدازه مشـکل نمـوده         نویسندگان  شیوة انتشار وجود دارد که دسترسی افراد به کار          

هایی کـه    باشند تا براي حضور در کنفرانساي براي افراد رسد نشریات طعمه به نظر می  است؟

ها بـه صـورت سـاالنه در میـامی،            این کنفرانس . کند هزینه پرداخت کنند     ناشر سازماندهی می  

مـا ایـن اطالعـات را در        . شـود   آنجلـس، هـاوایی، توکیـو و اسـتانبول برگـزار مـی             لندن، لوس 

پیـدا  ) Miami Conference (2013نـام در کنفرانسـی بـراي سـال      سـایتی دربـارة ثبـت    وب

 .کردیم

Registration Fees: $598 (If submission before September 10, 2013) 
Late Submission: $698 (After September 10, 2013) Students will get 
5% [sic] discount from the general rates, if students submit their paper 
[sic] and register [sic] fees before August 1, 2013. Students need to 
provide a copy of their student identification cards and registration 
forms. The registration fee must be received in [sic] ten days after the 
paper is accepted. There will be an extra charge of $69 for each 
authors [sic] for papers with more than two authors. The re-process 
fee is $59. Paying the registration fee entitles authors to publish the 
paper in the journal and to receive a copy of the publication. When the 
paper is accepted, each conference attendee must pay the registration 
fee. The payment information will be given in the acceptance letter. 
There will be no refunds on cancellations received after the dead line 
[sic]. If author (s) does not attend the conference, he/she will be liable 
to pay the journal publication fee.

 کنـد  نام بیشـتري دریافـت مـی       پذیرد و هزینۀ ثبت     کنم  ناشر مقاالت بیشتري را می        من فکر می  

 اغلـب  دکتر سنگودردهد که  سایت ناشر تصاویر زیادي را نشان می  وب. مبلغ زیادي است   که

هـاي   کنم که در هیچ یـک از کنفـرانس   من توصیه می. عکس گرفته استهاي جذاب    با خانم 

 .هاي خود را به هیچ یک از مجالت او نفرستید وي شرکت نکرده و مقاله
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 »3داستان «

صدها مقاله ناپدید شدند چون ناشر مدل خود را از حالت دسترسی آزاد به حالت 

 دسترسی با پرداخت هزینه تغییر داد

 

 گرفتـه اسـت کـه مـدل انتشـارات خـود را از            صـمیم ت EUROJOURNALS ناشري با عنوان  

این ناشر کـه مکـان آن در   . حالت دسترسی آزاد به حالت دسترسی با پرداخت پول تغییر دهد      

، بیشـتر مقـاالت دسترسـی       )اسـت  متقلـب و جزو فهرست ناشرین     (جمهوري سیشل قرار دارد     

 و بـا  باشد میواقعاً آشفته سایت ناشر درحال حاضر       وب. آزاد خود را از اینترنت برداشته است      

 33 ناشـر حـدود   ،زمانی. یرات بزرگی در آن رخ داده استشویم که تغی نگاه به آن متوجه می    

توانیم بـراي ده مجلـه از آن مجـالت            نمود و اکنون ما تنها می       مجلۀ با دسترسی آزاد منتشر می     

 ده مجلـه تمامـاً از بـین     هاي مربوط به مقاالت تکی متعلق بـه ایـن           لینکاین حالت را ببینیم اما      

سـایت   هـا در وب   مجلـۀ باقیمانـده، مـا هـیچ شـاهدي دال بـر حضـور آن                23بـراي   . رفته است 

 . ها از دست رفته است  به این معنی که تمامی محتواي آننداریم،

اولین بار خانم پیتا اکالنـد یـک کتابـدار سـوئدي مـرا از ایـن تغییـرات در مـدل انتشـار                         

EUROJOURNALS وي درخواســتی از دانشــجویان دانشــگاه داشــت کــه در . مــودمطلــع ن

. بودنـد   EUROJOURNALSاي در یکـی از مجـالت    تـالش بـراي یـافتن مقالـۀ منتشرشـده     

 : بودندکردهدانشجویان با ناشر تماس گرفته و جواب زیر را دریافت 
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Dear Author,

Thank you for your enquiry regarding your article in IRJFE.

IRJFE [International Research Journal of Finance and Economics] is 
separated from the Open access Journals. And is published 
independently. Please be noted that your paper has not disappeared, it 
will still be available through Econlit and EBSCO.

We had to stop open access policy because this has damaged our 
reputation through plagiarism. By no means this new policy means that 
the articles are now erased. they still exist, are published in print format, 
and are available in softcopy as well through EBSCO.

Thanking You

Sincerely

Editorial Team

 EBSCO’s Econlit and Academicاي  مـن بـراي ایـن مجلـه جسـتجویی در پایگـاه داده      

Search Premier   انجام دادم و تنهـا مجلـۀ European Journal of Scientific Research  

 !!!را یافتم

هـاي    لینـک کـه هنـوز در وب وجـود دارنـد امـا              EUROJOURNALSمجـالت   : 1فهرست  

 .کند تمامی مقاالت کار نمی

 American Journal of Scientific Research
 European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
 European Journal of Scientific Research [In EBSCO]
 International Bulletin of Business Administration
 International Research Journal of Finance and Economics
 Journal of Chinese Economics and Finance
 Journal of Financial Markets Research
 Journal of Money, Investment and Banking
 Journal of Risk and Diversification
 Middle Eastern Finance and Economics

 .ها را در وب پیدا کنیم توانیم آن که ما دیگر نمی EUROJOURNALSمجالت : 2فهرست 

 Advances in Horticulture
 Advances in Molecular Sciences
 Bulletin of Gender Studies
 Bulletin of Youth Development
 European Journal of Social Sciences
 Global Social Science Review
 Intelligence and Security Review
 International Journal of African Studies
 International Journal of Conflict Studies
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 International Journal of Education of Developing Areas
 International Journal of Emergency, Disaster and Humanitarian 

Studies
 International Journal of Industrial Electronics and Embedded Control
 International Journal of Justice Studies and Policy
 International Journal of Soft Computing Applications
 International Journal of Urban Studies and Human Ecology
 International Review of Democracy and Security
 International Review of Forensic and Justice Studies
 International Review of Health and Safety Issues
 International Review of Science, Technology and Development
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 »4داستان «

!!!میزان سود هینداوي بیش از الزویر است

 دفتر هینداوي در قاهره، مصر: )Spam (اي از هرزنامه خانه

شرکت انتشارات هینداوي  
1

هـا     یکی از بزرگترین ناشرین علمـی و یکـی از سـودآورترین آن             

 . باشد می

وي .  عمـدة شـرکت انجـام گرفـت        دار  سهامنداوي   با احمد هی   2012 در سال    اي  مصاحبه 

 با سـود خـالص   ي میلیون دالر  3/6  درآمد 2012راي نیمۀ اول سال     تایج ما ب  اظهار داشت که ن   

اگر این موضوع درست باشـد، انتشـارات هینـداوي داراي یـک      . را نشان داد   میلیون دالر    3/3

 درصـدي  36حاشـیۀ سـود   (بسیار بیشتر از الزویر . باشد  درصدي می52حاشیۀ سود قابل توجه   

 !!!آور است شگفت). 2010بر درآمد در سال 

 درصـدي هینـداوي     52هاي غیرانتفاعی در مورد حاشیۀ سود         چرا همۀ طرفداران سیاست    

هــاي دانشـگاهی بـراي عضــویت    رســد پـولی کـه کتابخانـه    کننـد؟ بــه نظـر مـی    شـکایت نمـی  

هـا بـه زودي بـه     شـود و دانشـگاه   هاي فرایندهاي مقاله خرج می    پردازند، اکنون براي هزینه     می

 . اند خود را در مورد مجالت دسترسی آزاد آغاز نمودهگردند که کار  اي برمی نقطه

                                                
1 Hindawi Publishing Corporation



23│سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ─────────────────────────

هـایی    این شرکت به طـور مرتـب هرزنامـه        . هینداوي یک استراتژي بازاریابی موفق دارد      

هاي ویـژه شـوند کـه     کند که میهمان شماره ها درخواست می فرستند و از آن   براي محققان می  

ها و    کند تا مقاالت آن     حققان استفاده می   با این شیوه هینداوي از م      .باشد   مجله می  520بیش از   

در زمینـۀ ناشـرین دسترسـی    . را بـه دسـت آورد  ) در حقیقت پول چاپ مقالـه  (ها    همکاران آن 

 چـون  ،شـود نـه خواننـدگان    هاي بازاریابی بیشتر بر روي نویسندگان متمرکـز مـی     آزاد، تالش 

  .درآمدي براي ناشرین دسترسی آزاد هستندنویسندگان منبع 

این شرکت خود   . انداز پول را پیدا کرده است       هاي پس   اوي یکی دیگر از استراتژي    هیند 

کارمندان دفتر در قاهره، بر اساس نظرات داوران        .  است راحت کرده داشتن یک سردبیر    از  را  

. گیرند ، تصمیم در مورد رد یا پذیرش مقاله را می )به استثناء ادیتورهاي مهمان(
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 »5تان داس«

 متقلبمظهر ناشران 

 انتشارات علمی هرگز کار خیلی آسانی نبوده است

 متقلبجا قصد داریم در مورد ناشري صحبت کنیم که مظهر و تجسمی از یک ناشر  ایندر 

 .است

ترین ناشـرانی قـرار دارد        کیفیت  این ناشر هندي در میان کم     . باشد   می IJCRMاین ناشر    

هـایی از سـرقت علمـی     جعـه بعضـی از مقـاالت آن واقعـاً فا       . ام  که من تاکنون مشـاهده نمـوده      

روشن است که این ناشر قبل از انتشار مقاالت خود، موضوع سرقت ادبی را بررسی             . باشند  می

ایـن  . الیه را دارد   سایت خود مشکل تشخیص بین مفرد و جمع و مضاف           ناشر در وب  . کند  نمی

ــی    ــی م ــه معرف ــک مجل ــوان ی ــه عن ــودش را ب ــایت خ ــد  س ــع (کن ــی IJCRMدر واق ــه معن ، ب

International Journal of Research in Commerce & Management با این ). باشد می

 :حال این ناشر داراي چهار مجله است

 International Journal of Research in Commerce & Management
 International Journal of Research in Computer Application & 

Management
 International Journal of Research in Commerce, Economics & 

Management
 International Journal of Research in Commerce, IT & 

Management
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 زمان زیـادي الزم نیسـت تـا بـه          –باشد    اي شبیه هم می     عناوین چهار مجله به طور غیرمعقوالنه     

 .این موضوع پی ببریم

وي سـورندر کونـار پونیـا     . کنم که این ناشر در واقع تنهـا یـک نفـر اسـت               من فکر می   
1

 ،

که کار خود را قانونی جلوه دهد، یک سلسـله            وي براي این  . باشد  می MBAپسري با مدرك    

که شـامل نفراتـی در      . مراتب رسمی استادانه از کسب و کار انتشاراتی خود ایجاد کرده است           

 :باشد تمامی سطوح زیر می

oارشدحامی 

oحامی

oکننده هماهنگ

oمشاوران

oسردبیر

o سردبیردستیار

o هیات تحریریهاعضاي مشورتی

oهمکارویراستاران

oمشاوران فنی

oمالیمشاوران

oمشاوران حقوقی

oسرپرست

باشـد امـا مـا        ترین سطح و در نقش ناظر یا سرپرسـت مـی            در این سلسله مراتب، پونیا در پایین      

ما دو نفر دیگر را نیز شناسایی کردیم .  این ناشر است   ةکنیم که او واقعاً مرد پشت پرد        فکر می 

 کـی آگـاروال     حامی ارشد این مجله پروفسـور کـی       . باشد  میوجه  که جالب ت  
2

 اسـت کـه بـر       

وياساس بیوگرافی   
3

 و نیم سالگی به سطح اسـتادي ارتقـا پیـدا کـرده اسـت کـه                  27، در سن    

بسـیار قابـل    (ترین شخص در دنیا است که در این سن به این سطح رسیده است                 احتماالً جوان 

گـذاري شـرکت پیـدا کـردیم کـه       مورد مشاور سـرمایه   همچنین اطالعاتی در    ). مالحظه است 

                                                
1 Surender Kumar Poonia
2 K.K. Aggarwal
3 http://ijrcm.org.in/commerce/chief-patron.php
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 .بسیار جالب است

 

 یک آدرس جالب

توانیـد امتحـان      مـی . میان مجالت این ناشـر پیـدا نمـود         توان سرقت علمی را در      به سادگی می  

را که با انگلیسی استاندارد       اي از آن    اي را انتخاب نمایید، جمله      به صورت تصادفی مقاله   . کنید

اگـر شـما هـر تعـداد     . رده و همان جملـه را در گوگـل جسـتجو کنیـد    نوشته شده است پیدا ک 

هـاي علمـی دیگـري را نیـز کشـف       بندم که تقلب   منابع دیگر داشته باشید، شرط می     بازدید از   

 .خواهید کرد
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 »6داستان «

Science Record Journalsمورد مشکوك از 

Science Record  این ناشر اکنـون یـک ناشـر    . استالمللی با ده مجلۀ علمی  یک ناشر بین

هـاي آن    اما هیچ کـدام از لینـک  استنک خرید شود و هر مقالۀ آن داراي لی    پولی شناخته می  

برحسـب عنـوان،    بسـیاري از صـفحات فهرسـت مطالـب مجلـه      .شـوند  به هیچ جا منتهـی نمـی     

جا یک مثال     در این . شوند  ها از مجالت قانونی منتشرشدة قبلی گرفته می         نویسندگان و چکیده  

 :آورده شده است

 کپی شده از الزویرمقالۀ 

  آمـده Science and Natureبا عنوان  Science Recordسایت  و در وب اینجادر این مقاله، 
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 .است

ــل در   ــه در اص ــن مقال ــاای ــی از و در  اینج ــهیک ــام    مجل ــه ن ــر ب ــاي الزوی  Advances inه

International Accounting: منشر گردیده است. 

 

 لی مقالهنسخۀ اص

هـاي گذشـتۀ مجلـۀ خـود را بـا        شـماره Science Recordچه اتفاقی در حال وقوع است کـه  

دهند تا به نظـر   کار را انجام می ها این آن. نماید هاي ناشرین دیگر تکمیل می     استفاده از فراداده  

 .استها داراي تاریخ انتشار بسیار طوالنی نسبت به تاریخ واقعی مجله  برسد که مجلۀ آن

 International Center forکنـد   ناشـر دیگـري کـه از ایـن تاکتیـک اسـتفاده مـی        

Business Research این ناشر به طور واقعـی مـتن مقـاالت سـایر ناشـرین را کپـی       . باشد می

  .کند ها مجدداً استفاده می کرده و از عنوان آن

 شـاید از عنـاوینی   Science Record Journalsرسـد کـه    بـه نظـر مـی   کـه   سرانجام ایـن  

 Science Series Dataمجلـۀ  . انـد  کنند که قبالً توسط سایر مجالت استفاده شده استفاده می

Report          جـا وجـود دارد و یکـی نیـز در بریتانیـا منتشـر                  نیز یکی از مجالتی است کـه در ایـن

 شود می
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 : در زیر آمده است2013 آوریل 1 تا Science Recordفهرستی از مجالت 

 Science Series Data Report
 America Scientist
 International Journal of Medical Discovery
 International Journal of Professional Artist
 International Research Journal of Basic and Applied sciences
 International Research Journal of Engineering and Technologies
 International Research Journal of Humanities
 Pioneer Architects & Urban Designers
 Science and Nature
 Innova Ciencia
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 ضمیمه

سرقت علمی از خود

» از خود دزدي علمـی «ت اي که در بابِ نقلِ قول در انتشارات دانشگاهی مطرح اس          بحث تازه 

ي  هـایی از پـژوهش منتشرشـده    دهدکه یـک نویسـنده، بخـش    این کار زمانی رخ می . نام دارد 

معموالً پژوهش دوم، نام و چـارچوب مسـتقلی    . خود را دوباره در پژوهش بعدي استفاده کند       

: دزدي علمی، انواع مختلفی دارد از خویش. دارد و از پژوهش پیشین جداست

 .عین اثر در بیش از یک نشریه      چاپ     -

 .هاي جداگانه با تغییر عنوان انتشار یک پژوهش در قالب:  بازیافت متن    -

هـاي    ي یک پژوهش در چند جا؛ مثالً در همایش، نشریه، کتـاب، تارنمـا               پاره   انتشار پاره      -

 .گویند می» قاچ زدن«در انگلیسی به این کار، . اینترنتی

شته را چندان تغییر دهد که از تحت پوشش قانون حق نشر بیرون بیایـد؛               نو:  نقض حق نشر     -

آرایـی جدیـد، گـزینش و         ها، صـفحه    ها، تغییر عنوان فصل     جایی بخش   مانند تغییر عنوان، جابه   

 .نویسی خالصه

هـاي ارزیـابی دانشـگاهی     نامـه   هاي دانشگاهی این کارهـا پسـندیده نیسـت و در آیـین              در نظام 

 .خاصی براي آن وضع شده استهاي قانونی  ظرافت

گوینـد    گروهی دیگـر مـی    . ، حکمی متناقض است   »از خود دزدي  «اند که     برخی معترض  

. هاي مشابه در کار یک پژوهشگر، ناشی از سـبک نویسـنده اسـت        تکرار یک اندیشه و نوشته    

کننـد؛    هـاي مختلـف بازنویسـی و بازچـاپ مـی            از سویی دانشگاهیان مطالب خود را به شـکل        

در نظر  . برند  هاي دیگر خود به کار می       کنند در نوشته    آمیزند؛ خالصه می     را با هم در می     ها  آن

رود، اما از آنجا که در نظـام دانشـگاهی هـر واحـدِ             نخست این کار دزدي علمی به شمار نمی       

ــه اندیشــه در یــک قالــبِ تعریــف  ــا  صــورت مقالــه شــده و مشــخص ب ي پژوهشــی منتشــر و ب

هـاي متعـدد خـالف اخـالق       شود، انتشار یک اندیشه در قالـب        یابی می هاي ویژه ارز    ارداستاند

هـایی از قبیـل تـاریخ        هـا بـه اعتبـار شـاخص         در روش تحقیق دانشگاهی، پژوهش    . علمی است 

اي که    دانند مقاله   همه می . شوند  بندي می   رتبه... ي نشردهنده، قالب نوشتار و        تولید علم، رسانه  

ي همـایش، یـا در    تـري دارد تـا مقالـه    شـود اعتبـار بـیش    پژوهشی منتشر می -ي علمی   در مجله 

ایـن نخسـتین منبـع معتبـري کـه           بنـابر . نوشتِ شخصـی و روزنامـه       تارنماي دانشگاه، یا در وب    

 . در آن انتشاریافته، اصالت دارد» ي یک محقق هاي تازه یافته«
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المللی است منظور چیست؟ گوییم یک مجله داراي نمایه بین وقتی می

جستجو کـرده    راحتی در اینترنت برویم و کلمات کلیدي را       ه  که من و شما بتوانیم ب      اینبراي  

افزایش دانش خـود   درو مقاالتی را که حاوي آن کلمات کلیدي هستند پیدا کرده و از آنها

اند کـه چنـین تسـهیالتی را بـراي      طراحی کردهسسات ساختاري راؤاستفاده کنیم، برخی از م

.ردمن و شما فراهم آو

 خیلی شایع و همگانی آن همـین سـایت گوگـل و یـا هرموتـور جسـتجوي دیگـر                   ۀ  نمون 

را Google Scholarکنـد بصـورت اختصاصـی    گوگل که همه چیز را نمایه مـی  حاال. است

بـه ایـن نـوع از خـدمات یـا           . پـردازد  سازي متـون آکادمیـک مـی       اندازي کرده که به نمایه     راه

.شود گفته میIndexing serviceي یاساز هاي نمایه یسها، سرو سرویس

کردن  فقط به لیست اند و تر به موضوع پرداخته سسات قدري سادهؤدیگر از این مبرخی 

بدون توجـه بـه اینکـه فقـط در کـار      سساتؤبرخی از این م. اند بندي مجالت پرداخته یا دسته

 نظـر   علمـی باشـند، از  کـردن متـون   کردن یا نمایـه  کردن باشند یا اینکه در کار ایندکس    لیست

هـاي   انـد کـه بـه یـک دسـته از آنهـا سـرویس        تقسـیم شـده   عملکرد نیـز بـه دو دسـته   ةگستر

یـا IranMedex ایرانمـدکس مـثالً  (شـود   کشـوري گفتـه مـی   کننده محلی یا ملـی یـا   نمایه

Magiran کننـد و بـراي فعالیـت خـود      المللی عمل می بصورت بین برخی دیگرو)  در ایران

مثل گوگل اسکوالر، پابمد، اسـکوپوس، آي اس آي،   (گیرند   درنظر نمی  جغرافیایی ةمحدود

  نـوع دوم نمایـه شـده       ةکننـد  هاي نمایـه   به مجالتی که در سیستم    ...). کوپرنیکوس و    ایندکس

گفته Internationally Indexed Journalالمللی یا  مجالت داراي نمایه بینباشند اصطالحاً

.شود می

کننده مقاالت و مجالت که تعدادشان به صدها مورد  کننده و نمایه هاي لیست ساز بین سروی

:دتوان موارد زیر را نام بر رسد می می

1. ISI
2. Index Copernicus
3. Scopus
4. Embase
5. Directory of Open Access Journals: DOAJ
6. ISC
7. PubMed
8. Google Scholar
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 هاي مفید لینک

 سایت مربوط به بررسی شاخص تأخیر

html.1/list/if/com.bioxbio.www://http 

  تقلب علمی بررسی

aspx.articlecheck/net.searchenginereports://http 

/net.plagiarisma://http 

checker.plagiarism/cs/com.dustball.www://http/ 
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