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مقدمه و بیان مسئله
امروزه مسأله تولید ،سنجش و ارزشیابی علم ،فنآوری و نوآوری با هدف رتبهبندی کشورها ،دانشگاهها و پژوهشگران به
یکی از محورها و گفتمانهای اساسی فضای آموزش عالی تبدیل شده است .فشار سیاستگذاران عرصۀ علم و فنآوری از یک
سو و رقابت تنگاتنگ کشورها ،دانشگاهها و پژوهشگران از سوی دیگر موجب استفادۀ فزاینده از شاخصهای متنوع ،معتبر و
جدید در ارزشیابیهای علمی  -پژوهشی شده است .پیامد چنین فضایی سیطرۀ اصطالحات و شاخصهایی همانند جهش
علمی ،رکورد علمی ،رتبۀ کشورها ،دانشگاهها ،پژوهشگران و مجالت علمی ،میزان تولیدات علمی ،تعداد مجالت نمایه شده
در پایگاه های استنادی ،ضریب تأثیر ،استنادهای دریافتی ،شاخص هرش و امثال اینها در ارزشیابیها شده است .در ایران نیز
پیشینۀ توجه جدی به موضوع تولید علم را میتوان در تدوین نقشۀ جامع علمی کشور با هدف توسعۀ علمی و دستیابی به
جایگاه نخست علم و فنآوری در منطقه یافت .بیشک اولین گام برای دستیابی به چنین هدفی و کسب جایگاه مطلوب در
نظامهای رتبهبندی ،انتشار تولیدات علمی است .مجالت علمی بهعنوان محمل اصلی انتشار تولیدات علمی نقش محوری در
این رقابت ایفا میکنند .اگرچه رشد چشمگیر مجالت معتبر علمی در ایران طی یک دهۀ گذشته (پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم )1931 ،را میتواند پیامد مثبت این رقابت دانست؛ امّا فشار رقابتی مستمر به کشورها ،دانشگاهها و پژوهشگران برای
چاپ مقاالت بیشتر سبب بروز سوء رفتارهایی در پژوهش شده است (مقتدری و دهمرده.)1931 ،
یکی از مهمترین چالشهای مجالت علمی در این فضای رقابتی تأثیرگذاری عالیق فکری ،مالی و سیاسی بر فرایند نشر و
سوگیری در گزارشدهی است (گراف و همکاران .)2660 ،1این سوگیریها در گزارشدهی و نشر الگوهای مختلفی همانند
اولویت انتشار مطالعاتی با نتایج مثبت ،تحریف در نتایج پژوهش ،داوریها ،تمایل و اولویت ویراستاران و اعضای هیئت
تحریریه به انتشار آثار خود و همکاران سازمانیشان در مجالت دارد (اگر و اسمیت1331 ،2؛ اپستاین2660 ،9؛ هارگریوز،4

سانگ و همکاران2616 ،14؛ رودریگز.)2619 ،11
ساختار تولید و انتشار علم در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تأثیر جو رقابتی میان دانشگاهها و پژوهگشران
بعضاً با الگوهایی از سوگیری دستوپنجه نرم می کند .در سالیان گذشته پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نقش مرکزی در
سنجش بهرهوری علمی و رتبهبندی دانشگاهها و پژوهشگران کشور ایفا کرده است .بهگونهای که اعتبار دانشگاهها و پژوهشگران،
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سوگیری استنادی ،3سوگیری زبانی 16و سوگیری تأییدی 11قابل بررسی و تحلیل است (چوپرا2669 ،12؛ لی و همکاران2660 ،19؛
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2660؛ پاتل و کیم )2660 ،1و تحت عناوینی مختلفی همانند سوگیری نشر ،0سوگیری زمان نشر ،0سوگیری نشر چندگانه،8
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موفقیت آنها در جذب سرمایهگذاری های پژوهشی ،پیشرفت و ارتقای جایگاه علمی و شغلی و اموری از این دست به میزان
انتشارات آنها در پایگاه آی.اس.سی پیوند خورده است .همین امر سبب شده که دانشگاهها برای بهبود جایگاه خود تالش کنند.
که در گام نخست مجالت وابسته به خود را در این پایگاه نمایه سازند و تبع آن تعداد آثار پژوهشی خود را افزایش دهند.
این فعالیت را میتوان با تالش کشورهای مختلف برای نمایهسازی مجالت ملی خود در جی.سی.آر با هدف افزایش انتشارات
بینالمللی و بهبود سهم مشارکت خود در تولید علم جهانی مشابه دانست (زیت و همکاران .)2669 ،1همین امر سبب شکلگیری
الگویی به نام نشر ترجیحی شده است که در آن صاحبان مجالت انتشار آثار نویسندگان وابسته به خود را بر دیگران ترجیح
میدهند.
مطالعه این پدیده به الگویی از سوگیری نشر تحت عنوان خودانتشاری 2اشاره دارد .خودانتشاری را میتوان یکی از اشکال
بارز سوگیری در بازار نشر علمی دانست که به تمـایل کشورها ،دانشگاههـا ،ویراستاران و اعضای هیئت تحریریه بـه انتشار
آثـارشان در مجالت وابسته بـه خـود اشاره میکند .خودانتشاری میتواند در الگوهای مختلفی نمایان شود .1 :الگوی
خودانتشاری ویراستاران و اعضای هیئت تحریریه 9که بیانگر تمایل و اولویت آنها به انتشار آثارشان در مجالت خود نسبت
به آثار دیگران و مجالت دیگر است؛  .2الگوی خودانتشاری سازمانی 4به تمایل مجالت به انتشار آثار پژوهشی پژوهشگران
سازمان مادر خود اشاره دارد .خودانتشاری سازمانی خود میتواند به دو دسته کلی تقسیم شود :الف) خودانتشاری سازمانی عام:
که تمامی نویسندگان آن دارای وابستگی سازمانی به سازمان مادر مجله دارند و ب) خودانتشاری سازمانی خاص :که حداقل
یکی از نویسندگان دارای وابستگی سازمانی به مجله است .9 .خودانتشاری ملی 1که به تمایل مجالت علمی به انتشار آثار
پژوهشگران کشور خود اشاره دارد.
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تأملی بر متون این حوزه بیانگر این است که خودانتشاری پدیدهای مختص به ایران نبوده است و میزان وقوع آن در محیطهای
علمی مختلف با هم تفاوت دارد .بهگونهای که امروزه سوگیری و تبعیض در نشر علمی پدیدهای شناخته شده در حوزههای
علوم پزشکی و پژوهشهای بالینی (استربروک و همکاران1331 ،0؛ لی و همکاران )2668 ،و علوم اجتماعی (فرانکو و همکاران،0
 )2614است .از اینرو مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مجالت و خودانتشاری
سازمانی عام مجالت برتر حوزههای مختلف نمایه شدۀ در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بپردازد .بهعبارت دیگر اعضای
هیئت تحریریه مجالت تا چه اندازه از جایگاه شان برای انتشار آثار خود ،همکاران و سازمان صاحب امتیاز مجله استفاده کرده
و این پدیده چه تأثیری بر شاخصهایی همانند ضریب تأثیر و کیفیت مجالت داشته است .انتخاب این الگو به این دلیل است
که در سالهای اخیر رقابت شدیدی میان دانشگاهها و اعضای هیئت علمی آنها برای کسب جایگاه بهتر در رتبهبندی آی.اس.سی
رخ داده است و چنین بهنظر میرسد که سازمانها و پژوهشگرانی که دارای ابزار الزم -مجالت پژوهشی -برای انتشار آثارشان
هستند در این رقابت از شانس بیشتری برخوردار هستند .همچنین ممکن است که در بلندمدت افزایش میزان خودانتشارهایی
بر شاخصهای کیفی مجالت تأثیر بگذارد .نتایج این پژوهش به روشن شدن الگوی انتشار این مجالت و تغییرات آن در بازۀ
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زمانی پنج ساله کمک کرده و راهگشای سیاستگذاران مجالت مورد مطالعه در اصالح ساختار نشر با هدف جذب پژوهشگران
توانمند ملی باشد که این نیز به نوبۀ خود میتواند به ارتقای سنجههای کمّی ارزشیابی مجالت کمک نماید.
پرسشهای پژوهش
در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تالش میشود به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 .1وضعیت الگوی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم چگونه است؟
 .2وضعیت الگوی خودانتشاری سازمانی در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم چگونه است؟
 .3رابطۀ میان الگوهای خودانتشاری اعضای هیئت تحریریۀ و سازمانی با شاخصهای ضریب تأثیر ،کیفیت مجالت
چگونه است؟
مبانی نظری
اهمیت و تأثیرگذاری سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجالت علمی بر جریان تولید و انتشار علم و دانش بر کسی پوشیده
نیست؛ تا جایی که از آنها بهعنوان دروازهبانان علم 1یاد شده است (بورگس و شاو .)2616 ،2اصطالح دروازهبانی ریشه در
روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی داشته و نخستین بار در سال  1340توسط کورت لوین 9برای اشاره به گزینشگری پیام
بهکار برده شد .لوین معتقد بود که چگونگی عبور یک خبر از مجراهای ارتباط ،به دروازههای این مجراها بستگی دارد و این
دروازهها یا بهوسیلۀ اصول و قواعد بیطرفانه یا بهوسیلۀ دروازهبانان کنترل میشود (ساروخانی .)1981 ،افزایش حجم آثار به
مجالت علمی که مولود گسترش آموزش عالی و به تبع آن افزایش تعداد پژوهشگران است ،سردبیران و اعضای هیئت تحریریه
مجالت علمی را ناگزیر به گزینش کرده است .آنها بایستی خطمشی و چشماندازهای مجله را تعریف و بر اساس آن و نیز

جایگاه ویژۀ سردبیران و اعضای هیئت تحریریه در رأس هرم ارتباطات علمی از یک سو و قرار گرفتن نویسندگان در پایین
آن از سوی دیگر (اولینیک )2614 ،1نگاهها را به قدرت قابل توجه سردبیران و اعضای هیئت تحریریه که منبعث از موقعیت
راهبردی آنهاست معطوف کرده است (راث .)2662 ،0بدیهی است که رعایت اصول اخالق نشر ،منصفانه و شفاف بودن فرایند
انتخاب یا مدیریت عمومی مجله از سوی اعضای هیئت تحریریه بر تصمیمگیری نویسندگان برای ارسال مقاالت به مجلۀ
موردنظر تأثیر خواهد گذاشت (تامسون .)2663 ،0یکی از نقدهای وارد بر تولید علم در سالیان گذشته موضوع سوگیری نشر
است که میتواند در مراحل مختلف پژوهش از گردآوری تا انتشار دادهها رخ دهد .خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مجالت
و ترجیح انتشار آثار خود ،همکاران ،دانشجویان پیشین و اعضای سازمان مادر صاحب امتیاز مجله بر آثار سایر پژوهشگران
یکی از انواع سوگیریهای نشر است که موضوع پژوهشهای مختلفی بوده است .در بخش پیشینهها تالش میشود به برخی از
این مطالعات اشاره شود.
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یا سرکوب روندهای پژوهشی در رشتههای علمی ایفا میکنند (استیگلر و همکاران.)1331 ،4
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کیفیت آثار دریافتی ،بهترین آثار را انتخاب و پس از عبور از فرایند داوری منتشر نمایند .از اینرو آنها نقش اساسی در ترویج

نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم

پیشینه پژوهش
همواره تحلیل مطالعات پیشین در ارائۀ تصویری از پژوهشهای انجام شده در زمینۀ مورد مطالعه و خالءهای موجود مؤثر
بوده است .در این بخش تالش میشود به برخی از مطالعات انجام شده دربارۀ خودانتشاری -تحت عناوین مختلف -و نیز
حوزههای مطالعاتی نزدیک به آن همانند خوداستنادی در داخل و خارج از کشور پرداخته شود.
پیشینۀ پژوهش در داخل
مهراد و گلتاجی ( )1988در مطالعۀ خود به بررسی میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی
حوزۀ علوم انسانی بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم پرداختند .یافتهها نشان داد که بین ضریب تأثیر و خوداستنادی
رابطۀ معناداری وجود دارد .بدین معنا که مجالت با ضریب تأثیر پایین دارای خوداستنادی کمتری هستند؛ یعنی خوداستنادی
بر ضریب تأثیر مجله اثر مثبت دارد .همچنین نرخ خوداستنادی در مجالت علوم انسانی درسالهای مورد بررسی سیر نزولی
داشته است.
بررسی رابطۀ همبستگی میان خوداستنادی با ضریب تأثیر مجالت علمی حوزۀ علوم پزشکی در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم توسط قانع ( )1988بیانگر رابطۀ معناداری بین ضریب تأثیر با خوداستنادی مجله و خوداستنادی مؤلف بود .در مطالعهای
دیگر مهراد و گلتاجی ( )1983به تحلیل رابطۀ میان خوداستنادی و ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزۀ علوم پزشکی منتشر
شده بر اساس گزارشهای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم پرداختند .یافتهها نشان داد که مجالت با ضریب تأثیر باال دارای
خوداستنادی بیشتری بودند؛ بهعبارتی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجالت تأثیر مثبت دارد .نرخ خوداستنادی در حوزۀ علوم
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پزشکی در مقایسه با حوزه های مشابه ،میزان باالتری را نشان داد و این سبب شده که مجله در جایگاه واقعی خود نگیرد.
پژوهش عبدخدا و نوروزی ( )1936نشان داد که میزان خوداستنادی مجالت پزشکی انگلیسی زبان ایرانی نمایه شده در
اسکوپوس باال به نسبت باال و این میزان بسیار نزدیک به سقف معمول خوداستنادیها در جهان است.
مرور پژوهشهای مرتبط به خودانتشاری در داخل کشور بیانگر نرخ خودانتشاری سازمانی  %83.14پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در مجلۀ مدیریت اطالعات سالمت (قهنویه و همکاران )1936 ،است .مطالعۀ مردانی و همکاران ()1932
بیانگر ضریب مشارکت  %6.04درصدی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهران طی سالهای  2616-2660در پایگاه
وبآوساینس بود %21.2 .این مشارکت در قالب همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران و  22درصد به صورت
مشارکت بینالمللی تبلور یافته است.
عرفانمنش و جوان ( )1931اظهار داشتند که همزمان با افزایش تعداد مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاههای اطالعاتی و
استنادی بینالمللی بررسی نحوه عملکرد کیفی و جایگاه این مجالت از اهمیت فزایندهای برخوردار است .تحلیل مجالت نشان
داد که اکثر مقاالت منتشر شده در مجالت علوم پزشکی ایرانی نمایۀ شده در پایگاه  JCRبه پژوهشگران داخلی تعلق دارد.
تنها  29درصد استنادهای دریافتی از سوی نویسندگان خارجی و یا مقاالت مشارکتی ایران و خارجی بوده است .میانگین ضریب
تأثیر تمامی مجالت علوم پزشکی ایرانی از میانه ضریب تأثیر مجالت هم رشته آن ها در پایگاه گزارش استنادی نشریات کمتر
بوده است .برخی از مجالت ایرانی علی رغم نمایه شدن در پایگاه های اطالعاتی و استنادی معتبر جهان از نظر ترکیب
نویسندگان ،استنادکنندگان و اعضای هیئت تحریریه در سطح بین المللی قرار ندارند.
رحیمی و همکاران ( )1931تالش کردند با تحلیل نشریات دارای ضریب تأثیر آیاسسی هرگونه سوءاستفاده از مقام و
موقعیت علمی و به تبع آن بیاخالقی در انتشارات علمی و عدم رعایت حداقلهای سردبیری را آشکار سازند .نتایج نشان داد
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که سردبیران مجالت حوزههای منابع طبیعی ،علوم انسانی و کشاورزی بیشتر از دیگر حوزهها اقدام به انتشار مقاالتشان در
مجالت تحت مدیریت خود کردهاند .در برخی از نشریات علوم انسانی و کشاورزی بیش از  16درصد مقاالت چاپ شده در
بازۀ زمانی مورد مطالعه به سردبیران تعلق داشته و این امر سردبیران را به نویسندگان پرکار نشریۀ خود تبدیل کرده است.
همچنین ،باالترین نرخ خودانتشاری اعضای مؤسسات علمی به دو حوزۀ علوم پزشکی و دامپزشکی اختصاص دارد.
عرفانمنش و همکاران ( )1931به تحلیل ترکیب اعضای هیئت تحریریه مجالت علوم انسانی و اجتماعی کشور در 18
حوزۀ موضوعی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که  2109نفر در  1188جایگاه عضویت هیئت تحریریۀ مجالت فعالیت
داشته و هر مجله بهطور میانگین 16عضو هیئت تحریریه دارد .بیشترین حضور اعضای هیئت تحریریه وابسته به مؤسسههای
خارج از کشور به مجالت حوزۀ ادبیات و زبانها با  %12.30اختصاص دارد .بیشترین عضویت هیئت تحریریه متعلق به
پژوهشگران دانشگاههای تهران و عالمه طباطبایی است.
پیشینه پژوهش در خارج
پژوهشگران مختلفی به مطالعۀ نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مجالت حوزههای مختلف همانند علوم مهندسی،
فیزیک ،پزشکی ،اقتصاد و مالی ،کتابداری و علم اطالعات و غیره پرداختهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود .دیویس1در
سال  1381نظر ویراستاران  80مجلۀ حرفهای علوم مهندسی را دربارۀ فرایند دریافت و داوری مقاالت را جویا شد .تقریباً تمامی
ویراستاران از فرایند داوری استفاده کردهاند؛ امّا بیشتر آنها همیشه قضاوتهای داوران را نپذیرفتهاند (دیویس .)1381 ،در یک
گزارش جنجالی در سال  2668مجلۀ نیچر از میزان بـاالی خودانتشاری سردبیر مجلۀ «»Chaos, Solitons & Fractal
خبر دارد .بهگونهای که از  90مقالۀ منتشر شده در شمارۀ دسامبر این مجله 1 ،مقاله و در مجموع تا سال  2668بیش از  06مقاله

آدرسهای معتبر و وابستگیهای سازمانی مؤثر تأکید داریم» .همچنین بهنظر میرسد که ضریب تأثیر نسبتاً باالی مجله به خاطر
نرخ باالی خوداستنادی بوده است (شیمایر .)2668 ،2ایندرحالی است که هاردین و همکارانش )2668( 9با تحلیل مقاالت
منتشر شده در سه مجلۀ  Journal of Finance, Journal of Financial Economicsو Review of Financial
 Studiesدر یک بازۀ زمانی  11ساله نشان دادند که بیش از  06درصد اعضای هیئت تحریریه این مجالت حداقل یک مقاله
در این مجالت منتشر کردند.
لوته و همکاران ( )2663در مطالعهای به تحلیل  4406گزارش پژوهشی چاپ شده در مجالت پزشکی در سال 2660
پرداختند .نتایج نشان داد که بهطور میانگین  )%0.0( 10.2گزارشهای منتشر شده به اعضای هیئت تحریریۀ مجالت و 9.0
( )%2.8از گزارش ها به اعضای هیئت تحریریۀ مجالت رقیب در حوزۀ تخصصی خود اختصاص دارد .بهعبارتی شانس انتشار
آثار پژوهشی اعضای هیئت تحریریه  9برابر بیشتر از همتایان خود در مجالت دیگر است .اگرچه افزایش معناداری در انتشار
آثار اعضای هیئت تحریریۀ مجالت پزشکی وجود دارد؛ اما اثبات سوگیری در فرایند داوری یا ارائۀ هدفمند مقاله به مجله
موردنظر دشوار است .ارزیابی بوشنیاک و همکاران )2611( 4از  186مجلۀ کرواسی نشان داد که ویراستاران این مجالت 880
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داوری ضعیف همراه شد .با این وجود سردبیر اظهار داشت که «ما بیشتر به محتوای علمی و اصالت مقاالت و کمتر به
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به سردبیر اختصاص دارد .این پدیده با اعتراضاتی همانند سوء استفاده از جایگاه ،کیفیت پایین مقاالت ،پذیرش بدون داوری یا
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مقاله در مجالتشان منتشر کردند .از این تعداد 992 ،مورد با ارتقای دانشگاهیشان مرتبط بوده است .همچنین ،فقط 18
ویراستاران  1یا بیش از  1مقاله در مجالتشان منتشر کردند.
مانی و همکاران )2619( 1با رویکرد تحلیل گذشتهنگر به مقایسۀ میزان تولیدات علمی اعضای هیئت تحریریه مجالت برتر
اورولوژی قبل و بعد از عضویت در هیئت تحریریه مجالت پرداختند .تحلیل دو دورۀ پنج ساله نشان داد که در میزان تولیدات
علمی اعضای هیئت تحریریه مجالت تفاوت معناداری رخ نداده است .اگرچه تفاوتهای معناداری میان مجالت مختلف وجود
داشت .الگوی انتشار  9مجله بدون تغییر ،یک مجله افزایش خودانتشاری و یک مجله کاهش خودانتشاری را بعد از عضویت
افراد در هیئت تحریریه آنها تجربه کرده است .همچنین یافتهها نشان داد که ضریب تأثیر باالی مجالت میتواند یکی از عوامل
ترغیبکنندۀ خودانتشاری باشد .روزینگ و همکاران )2614( 2نیز ضریب تأثیر باال و تعداد بیشتر اعضای هیئت تحریریه
مجالت را از عوامل افزایش خودانتشاری دانستند.
والترز ) 2611( 9برای پاسخ به احتمال خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مجالت کتابداری و علم اطالعات به تحلیل
الگوی نویسندگی  96مجلۀ معتبر این حوزه طی سالهای  2660تا  2611پرداخت .تحلیلها نشان داد که فقط  90درصد از
نویسندگان عضو هیئت تحریریۀ مجالت نسبت به سایر نویسندگان ،مقاالت بیشتری را در مجلۀ خود منتشر کردند .بهعبارت
دیگر 04 ،درصد مقاالت کمتری نسبت به میزان مورد انتظار منتشر کردند؛ این مسأله میتواند به خاطر پایین بودن نرخ ارسال
مقاالت به مجله از سوی اعضای هیئت تحریریه به خاطر تضاد منافع ،تفاوت در کیفیت مقاالت ارسالی یا سوگیری در فرایند
داوری باشد.
گینگراس )2610( 4به تحلیل ویژگی بینالمللی بودن مجالت براساس ریشۀ جغرافیایی نویسندگان پرداخت .یافتهها نشان
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داد که بین سالهای  2666تا  81 ،2612درصد از نویسندگان مجلۀ آمریکایی جامعهشناسی 1دارای وابستگی سازمانی مؤسسات
آمریکایی بودند ،درحالیکه تعداد نویسندگان انگلیسی در مجلۀ بریتانیایی جامعهشناسی 0فقط  01درصد و همتای کانادایی آنها،
مجلۀ کانادایی جامعهشناسی 02 ،0درصد بوده است .بر همین اساس مجلۀ آمریکایی ،بیشتر یک مجلۀ محلی است تا بینالمللی.
مطالعۀ نرخ خودانتشاری مجالت حوزۀ اقتصادی کشور چک در جیسیآر بیانگر سهم متغیر این شاخص در سالهای
 2612تا  2611است؛ بهگونهای که  6.06تا  10.1درصد از حجم مقاالت منتشر شده در این حوزه به اعضای هیئت تحریریه
مجالت اختصاص داشته و این درصد در برخی سالها به  21درصد رسیده است .اعضای هیئت تحریریهای که جزء نویسندگان
پرتولید این حوزه بودند تعداد مقاالت بیشتری در مجالتشان منتشر کردند و این میتواند به علت تجربۀ پژوهشی یا احتمال
سوگیری در فرایند داوری باشد .همچنین رابطۀ معنادار مثتبی میان خودانتشاری و ضریب تأثیر و ضریب تأثیر بدون خوداستنادی
مجالت و رابطۀ معنادار منفی میان خودانتشاری و ضریب نفوذ مقاله مشاهده شد (زدنک.)2610 ،8
جمعبندی پیشینهها
تأملی بر پیشینههای مذکور بیانگر این است که خوداستنادی و خودانتشاری پدیدهای مختص به کشور ،حوزۀ موضوعی یا
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مجلۀ خاصی نبوده است و میزان وقوع آن در محیطهای علمی مختلف با هم تفاوت دارد .حتی در یک حوزۀ علمی مشخص،
مجالت مختلف از الگوهای متنوعی از خودانتشاری پیروی کرده اند .مطالعات انجام شده نشان داد که میان میزان خودانتشاری
و خوداستنادی مجالت و اعضای هیئت تحریریه ،مؤسسات و کشورها صاحب امتیاز مجالت و شاخصهای ارزیابی آنها
همانند ضریب تأثیر ،ضریب نفوذ مقاالت ،همکاری بینالمللی و غیره رابطۀ معناداری وجود دارد .از سوی دیگر مجالت با
ضریب تأثیر باال و تعداد اعضای هیئت تحریریۀ بیشتر از شانس خودانتشاری باالتری برخوردار هستند .در پایان باید اشاره
کرد که عدم توجه به شاخصهای خودانتشاری در بلندمدت میتواند منجر به کاهش رؤیتپذیری مجالت در سطح ملی و
بینالمللی شده و آنها را به مجالتی محلی و وابسته به یک جامعۀ علمی کوچک تبدیل نماید.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم سنجی است که با روش پیمایشی و در بازۀ زمانی  1934-1936انجام شده است.
انتخاب مجالت بر اساس نظام سطحبندی نشریات علمی  ISCانجام شد .در این نظام مجالت براساس موضوع اصلی به هشت
گروه تقسیم میشوند .برای انتخاب مجالت دو شرط فصلنامه بودن و وابستگی به دانشگاهها در نظر گرفته شد و سپس در هر
گروه اصلی ،مجله دارای باالترین ضریب تأثیر به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شد .با توجه به اینکه در موضوع اصلی «منابع
طبیعی» فقط دو مجله وجود داشت و هیچ یک از آنها دارای وابسته به دانشگاهها نبودند ،از مجالت این گروه صرفنظر شد.
در نهایت  0مجلۀ ایرانی برتر نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان برای تحلیل انتخاب شدند .برای انجام پژوهش سیاههای
شامل عنوان مجله ،مشخصات اعضای هیئت تحریریه ،سردبیر و مدیر مسئول ،سال انتشار ،میزان مقاالت منتشر شده به تفکیک
خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه ،خودانتشاری سازمانی و انتشارات ملی تهیه شد .در مطالعۀ حاضر هر مقالهای که حداقل

دارند .الگوی انتشارات ملی شامل آثاری است که در دو گروه قبلی قرار نمیگیرند .برای گردآوری اطالعات مجالت به سایت
آنها مراجعه و فرایند تحلیل داده و ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل انجام شد .در نمودارها رنگ قرمز ،سبز و آبی
به ترتیب نشاندهندۀ خودانتشاری سازمانی ،انتشارات ملی و خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه ،سردبیر و مدیرمسئول است.
برای مطالعۀ رابطۀ میان الگوهای خودانتشاری و شاخصهای ضریب تأثیر و کیفیت مجالت با توجه به ماهیت این ضرایب به
ترتیب از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
یافتههای پژوهش
پرسش  .1وضعیت الگوی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم
چگونه است؟

تحلیل مقاالت منتشر شده نشان داد که از مجموع  1614مقالۀ منتشر شده در بازۀ زمانی موردنظر 800 ،مقاله ( )%82.20از
الگوی انتشارات ملی پیروی کرده است 196 .مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه ،سردبیران و مدیران مسئول به رشتۀ تحریره
در آمده است .بهعبارتی نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه ،سردبیران و مدیران مسئول برابر  12.99بوده است .باالترین
نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه به ترتیب به مجالت زمینشناسی کاربردی پیشرفته ،حفاظت منابع آب و خاک و
مطالعات معماری ایران با  %10.12 ،% 26.31و  %14.23اختصاص دارد (جدول .)1
دادههای جدول  2نشان میدهد که باالترین نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مربوط به سال  1931با  %14.39است.
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قرار گرفته است .الگوی خودانتشاری سازمانی عام به مقاالتی اشاره دارد که تمامی نویسندگان آن به سازمان مادر مجله تعلق
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یکی از اعضای هئیت تحریریه ،سردبیر و مدیر مسئول در آن مشارکت دارند ،در الگوی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه

نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم

پایینترین نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه به سال  1934تعلق دارد.
تحلیل الگوی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه به تفکیک سال (نمودار  )8حاکی از این است که الگوی خودانتشاری
اعضای هیئت تحریریه پس از رسیدن به نقطۀ اوج خود در سال  1931از الگوی کاهشی پیروی کرده است .تحلیل مجالت
مجالت رشد فناوری (نمودار  )1و پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی (نمودار  )2نشاندهندۀ یکنواختی روند خودانتشاری
اعضای هیئت تحریریه در این مجالت است .روند خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه در مجلۀ مدیریت اطالعات سالمت و
تحقیقات دامپزشکی نیز کاهشی بوده است (نمودار  4و .)1همچنین نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مجلۀ زمینشناسی
کاربردی بعد از افزایش نسبتاً زیاد و رسیدن به نقطۀ اوج در سال  ،1931در سالهای  1932-39از روند کاهشی برخودار بوده
است و در سال  1934بار دیگر شاهد افزایش میزان خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه هستیم (نمودار .)9
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نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم

پرسش  .2وضعیت الگوی خودانتشاری سازمانی در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم
چگونه است؟
تحلیل مقاالت منتشر شده نشان داد که از مجموع  1614مقالۀ منتشر شده در بازۀ زمانی موردنظر 10 ،مقاله ()%1.41
از الگوی خودانتشاری سازمانی پیروی کردند (جدول  .)1باالترین نرخ خودانتشاری سازمان با  %0.01به سال  1936و
پایینترین نرخ خودانتشاری سازمانی به سال  1932تعلق دارد (جدول  .)2همچنین ،باالترین نرخ خودانتشاری سازمانی
به ترتیب به «مجلۀ تحقیقات دامپزشکی»« ،حفاظت منابع آب و خاک» و «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی» با
نرخهای  %8.06 ،%3.99و  %4.23اختصاص دارد (جدول .)1
تحلیل الگوی خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه به تفکیک سال (نمودار  )8حاکی از این است که
الگوی خودانتشاری سازمانی از الگوی خاصی پیروی نکرده و دارای نوسانات سینوسی بوده است .تحلیل مجالت
مجالت رشد فناوری (نمودار  )1و پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی (نمودار  )2نشاندهندۀ یکنواختی روند
خودانتشاری سازمانی در این مجالت است .از دیگر یافتهها پژوهش میتوان به الگوی مشابه خودانتشاری سازمانی و
اعضای هیئت تحریریه در مجلۀ تحقیقات دامپزشکی (نمودار  )1اشاره کرد.
پرسش  . 3رابطۀ میان الگوهای خودانتشاری اعضای هیئت تحریریۀ و سازمانی با شاخصهای
ضریب تأثیر ،کیفیت مجالت چگونه است؟
برای مطالعۀ رابطۀ میان الگوهای خودانتشاری اعضای هیئت تحریریۀ و سازمانی با شاخصهای ضریب تأثیر مجالت
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و کیفیت مجالت با توجه به ماهیت متغیرهای از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد .دادههای جدول 9
میزان همبستگی میان متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .معناداری روابط میان تمامی متغیرهای در سطح  P≤0.01و
 P≤0.05بررسی شد .دادههای جدول  9بیانگر این است که میان خودانتشاری سازمانی و کیفیت مجالت همبستگی
منفی قوی ( )r= -6.00در سطح  P≤0.01وجود دارد است .در سایر موارد رابطۀ معناداری میان متغیرها مشاهده نشد
(جدول .)9
جدول  .9ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
خودانتشاری اعضای هیئت

خودانتشاری سازمانی

تحریریه

ضریب تأثیر

کیفیت

خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه
خودانتشاری سازمانی

1.11

ضریب تأثیر

-1.41

کیفیت

-1.41

-1.11
*-1.44

1.11

*p≤0.05

بحث و نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل دادهها در بازۀ زمانی مورد مطالعه نشان داد که نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه برابر %12.99
و باالترین نرخ خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه مربوط به سال  1931با  %14.39است .باال بودن نرخ خود انتشار در
مطالعات قهنویه و همکاران ( )1936و رحیمی و همکاران ( )1931نیز گزارش شده است .این در حالی است که بوشیناک
و همکاران ( )2611از پایین بودن خودانتشاری سردبیران مجالت کرواسی خبر دادند .رحیمی و همکاران ( )1931نشان
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دادند که بیشترین سهم خودانتشاری سردبیران به حوزههای منابع طبیعی ،علوم انسانی و کشاورزی و بیشترین سهم
خودانتشاری سازمانی نیز به حوزههای علوم پزشکی و دامپزشکی تعلق دارد .تعیین حد مشخصی از خودانتشاری بهعنوان
راهکاری برای کاهش آن پیشنهاد شده است .یکی دیگر از راههای پیشنهادی برای رفع سوءظن نسبت به خودانتشاری
اعضای هیئت تحریریه استفاده از فرایند داوری همتایان است .اما مطالعۀ دیویس ( )1381نشان داد که ویراستاران
درحالیکه از فرایند داوری مقاالت استفاده میکنند؛ امّا بیشتر آنها همیشه قضاوتهای داوران را نپذیرفتهاند .لوته و
همکاران ( )2663نیز شانس انتشار آثار پژوهشی اعضای هیئت تحریریه را  9برابر بیشتر از همتایان خود در مجالت
دیگر دانستند؛ اما اثبات سوگیری در فرایند داوری یا ارائۀ هدفمند مقاله به مجله موردنظر دشوار بیان کردند.
 10مقاله ( )%1.41از الگوی خودانتشاری سازمانی پیروی کرده و باالترین نرخ خودانتشاری سازمان با  %0.01به
سال  1936اختصاص دارد .مردانی و همکاران ( )1932و عرفانمنش و نوجوان ( )1931نیز نرخ باالی الگوهای مختلف
خودانتشاری سازمانی و ملی در مجالت بینالمللی ایرانی را گزارش کردند .مجالتی که اساساً هدف از انتشارشان
زمینهسازی برای گردش اطالعات و اندیشههای نو در حوزههای علمی مختلف در سطح بینالمللی است .اگرچه
عرفانمنش و نوجوان ( )1931کیفیت پایینتر مجالت ایرانی نسبت به سایر مجلههای خارجی را از دالیل احتمالی
بیمیلی نویسندگان برجسته خارجی یا سازمانهای داخلی دیگر به انتشار آثارشان در این مجالت دانستهاند؛ اما باید
توجه داشت که این رابطه از نوع رابطه علی و معلولی نیست .میتوان اینگونه استدالل کرد که بین کیفیت پایین مجالت
و تنوع وابستگی سازم انی نویسندگان رابطه وجود دارد .یا به بیانی دیگر ،ممکن است عدم مشارکت نویسندگان با
وابستگی سازمانی متنوع سبب کاهش کیفیت مجالت بشود .در رابطه با مجالت داخلی و فارسی زبان کشور نیز مشارکت
پژوهشگران مختلف در مقاالت منتشر شده در مجالت میتواند به جذب مخاطبان بیشتر به مجالت کمک نمایید و

البته باال بودن میزان انتشارات ملی در مجالت بینالمللی مختص به ایران نیست .گینگراس ( )2610نیز به انتقاد از
پراکندگی جغرافیایی نویسندگان مجالت جامعهشناسی پرداخت و برخی از آنها را بیشتر یک مجلۀ محلی دانست تا
بینالمللی .پراکندگی جغرافیایی نویسندگان و ترکیب متنوع آنها به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای بینالمللی بودن
آنها قلمداد شده است (زیت و همکاران.)2669 ،
همچنین الگوی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه از الگوی کاهشی پیروی کرده است؛ درحالیکه خودانتشاری
سازمانی از الگوی خاصی پیروی نکرده و دارای نوسانات سینوسی بوده است .باالترین نرخ خودانتشاری اعضای هیئت
تحریریه به ترتیب به مجالت «زمینشناسی کاربردی پیشرفته» ،مجلۀ «حفاظت منابع آب و خاک» و «مطالعات معماری
ایران» تعلق دارد .از نظر شاخص خودانتشاری سازمانی« ،مجلۀ تحقیقات دامپزشکی»« ،حفاظت منابع آب و خاک» و
«پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی» در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند .همچنین ،یافتهها بیانگر همبستگی منفی
معناداری میان خودانتشاری سازمانی و کیفیت مجالت بود .میان خودانتشاری و ضریب تأثیر مجالت رابطۀ معناداری
مشاهده نشد .این درحالیاست که مطالعات پیشین رابطۀ معنادار مثبت میان خوداستنادی و ضریب تأثیر را تأیید کردند
(مهراد و گلتاجی 1988 ،و 1983؛ قانع1988 ،؛ عبدخدا و نوروزی .)1936 ،همچنین از روند کاهشی خوداستنادی در
مجالت علوم انسانی خبر دادند .در جریان گزارش نیچر از خودانتشاری باالی یک نویسنده نیز ضریب نسبتاً باالی مجله
به نرخ باالی خوداستنادی نسبت داده شده است .بهعبارتی دیگر نویسنده عالوه بر خودانتشاری باال در مجلۀ خود به
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زمینهساز مطالعۀ آثار منتشر شده در آنها و افزایش رؤیتپذیری مقاالت در مقیاسی وسیعتر شود .افزایش رؤیتپذیری
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آثار منتشر شده نیز به دفعات استناد داده است (شیمایر.)2668 ،
نرخ نسبتاً باالی خودانتشاری اعضای هیئت تحریریه و سازمانی در برخی مجالت را میتوان مولود سیطرۀ شعارهای
«بنویس و زنده بمان» و «بنویس و فارغالتحصیل شو» بر فضای آموزش عالی کشور دانست .در چنین شرایطی از یکسو،
دانشگاهها و اعضای هیئت علمی شان برای کسب رتبۀ بهتر وارد رقابت با دیگر همتایان و از سوی دیگر دانشجویان
تحصیالت تکمیلی برای چاپ مقاالت مستخرج از پایاننامههایشان و فارغالتحصیلی ،مجالت وابسته به سازمان مادر
خود را با امید تسریع در فرایند نشر بهعنوان مجلۀ هدف برای انتشار آثار علمی خود انتخاب کنند .پدیدهای که لوته و
همکاران )2663( 1دالیل آنرا حس وفاداری نویسندگان یا حقشناسی آنها نسبت به مجالت دانشگاه و انتظار داوری
دلسوزانهتر از سوی همکاران میدانند.
هر چند که شواهد و مدارک دال بر سوء استفادۀ سازمانها و اعضای هیئت تحریریه مجالت کمیاب است؛ امّا نداشتن
خطمشی شفاف ارائه شده در وبسایت مجالت دربارۀ نحوۀ داوری مقاالت ویراستاران یا اعضای هیئت تحریریه
مجالت ممکن است سبب تردیدهایی در جامعۀ علمی شود (بوشنیاک و همکاران .)2611 ،2یکی از راههای کم کردن
این تردیدها و اطمینانبخشی به جامعۀ علمی در خصوص رعایت شدن فرایند یکسان داوری برای تمامی مقاالت –
حتی مقاالت اعضای هیئت تحریریه و دیگر ذینفعان مجله -پیگیری و مطالعۀ رهنمودهای بینالمللی نشر همانند کوپ،9
آی.سی.ام.جی.ای 4توسط ویراستاران و همکاران مجالت است (آلتمن2661 ،1؛ واگر.)2660 ،0
کوپ ،بزرگترین انجمن ویراستاران در تمامی حوزههای علمی ،با جزئیات بیشتری به مسألۀ خودانتشاری پرداخته
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است (کوپ .)2661 ،کوپ انتشار آثار ویراستاران در مجالت خودشان بهویژه در شرایطی همانند دسترسی به محملها
انتشاراتی محدود ،نبود مجالت جایگزین مناسب و پیشرو بودن اعضای هیئت تحریریه در حوزۀ تخصصی خود را امری
پذیرفتی میداند .پیشنهاد کوپ در چنین شرایطی این است که فرایند داوری تا حد امکان شفاف و دقیق باشد .مناسبترین
مسیر استفاده از کمک سردبیر 0برای مدیریت فرایند داوری است .همچنین در حوزههای موضوعی بسیار محدود و
تخصصی که احتمال شناسایی نویسندگان وجود دارد ،ویراستار میتواند کامنتهای داوران را همراه با انتشار مقاله در
دسترس قرار دهد تا دیگران از شفافیت داوری اطمینان یابند .در داخل کشور نیز آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی
کشور (بند  4ماده  )4نیز تأکید دارد که دست کم  16درصد مقاله های هر شماره باید از نویسندگان خارج از نهاد صاحب
امتیاز مجله باشد (رحیمی و همکاران .)1931 ،اینکه تا چه میزان این آییننامه رعایت شده است نیاز به بررسیهای
بیشتری دارد .نکتۀ قابل توجه در اینجا توجه به الگوی خودانتشاری سازمانی خاص است .مقاالتی که با همکاری
نویسنده/گانی از سازمان صاحب امتیاز مجله با نویسندگانی بیرون از سازمان منتشر شده است و انگیزههای پنهان این
نوع همکاریها که پژوهشهای بیشتری را میطلبد.
حال که تحت تأثیر فضای حاکم بر آموزش علمی کشور رقابت فزایندهای میان دانشگاهها و پژوهشگران برای کسب
جایگاه بهتر در نمایههای استنادی و بهویژه نمایه استنادی علوم جهان اسالم شکل در جریان است ،توجه به شاخص
1

. Luty et al.
. Bosnjak et al.
3
). Committee on Publication Ethics (COPE
4
). International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE
5
. Altman
6
. Wager
7
. associate editor
2
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خودانتشاری ضروری بهنظر میرسد .مسائلی همانند سهم مجالت کشورها در جایگاه آنها در نمایههای استنادی
بینالمللی (خودانتشاری ملی) ،سهم مجالت دانشگاهی در جایگاه دانشگاههای صاحب امتیاز آنها در نمایههای استنادی
(خودانتشاری سازمانی) و نیز سهم عضویت پژوهشگران در هیئت تحریریههای مجالت در جایگاه آنها (خودانتشاری
اعضای هیئت تحریریه) نیازمند تفکر بیشتر و تدوین قوانین مشخصی هستند .در پایان پیشنهاد میشود در مطالعات
دیگری به الگوهای مختلف خودانتشاری و نیز سوگیریهای نشر در فضای پژوهشی کشور پرداخته شود و ارتباط آنها
با دیگر شاخصهای علمسنجی مورد بررسی قرار گیرد .نتیجه این مطالعات میتواند به پذیرش خودانتشاری بهعنوان
شاخصی برای سنجش و ارزشیابی تولیدات علمی کشورها ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ،پژوهشگران و
مجالت کمک کند.
پیشنهادها
 .1سیاستگذاران و برنامهریزان پژوهشی کشور در تدوین آییننامههای ارتقای اعضای هیئت علمی به
شاخصهای خودانتشاری آنها در مجالتی که سردبیر یا عضو هیئت تحریریه آن هستند و نیز خودانتشاری
سازمانی آنها توجه کنند؛
 .2کمیسیون نشریات وزارت علوم در تدوین شاخصها و معیارهای ارزیابی نشریات نه تنها به میزان مقاالت
منتشر شده سردبیران؛ بلکه به میزان مقاالت منتشر شده توسط نویسندگان وابسته به سازمان صاحب امتیاز
مجله نیز توجه نمایند.

 .4صاحبان امتیاز مجالت در بخش «اصول اخالقی نشریه» بهروشنی راهبرد خود دربارۀ فرایند داوری مقاالت
دریافتی از سوی سردبیر و اعضای هیئت تحریریه را بیان نمایند و از این طریق سوءظن نسبت آثار منتشر شدۀ
این افراد بکاهند.
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نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجالت برتر پایگاه علوم استنادی جهان اسالم
Introduction: Scientific journals are the basis of creating and developing communication networks between researchers in various universities and educational and research institutions. The
current study aims to analyze and compare the self-publishing rates of journals in ISC.
Method: This is an applied study that was carried out using scientometrics method. The statistical
population consists of 7 top journals of ISC. A checklist was used for data gathering.
Findings: Data analysis showed that the rate of editorial boards self-publishing in journals is
12.33%. The highest editorial boards self-publishing rate belonging to Journal of Advanced Applied Geology (20.95%).The highest organizational self-publishing rate belonging to Journal of
Veterinary Research (9.33%).
Conclusion: Patterns of Self-publishing can be used as an indicator for the assessment and evaluation of scientific production countries, universities and research and educational institutes, researchers and journals.
Keywords: Journals, Editorial Boards Self-publishing, Organizational Self-publishing, Islamic
World Science Citation (ISC).
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