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Abstract 
This study seeks to determine the level of knowledge and skills of PhD students in 

publishing their resources in scholarly journals and assess the relationship between 

publishing skills in journals and variables of field, gender, age and its relationship 

with the number of articles published in national and international journals. Finally, 

the impact of participating in related workshops is on the level of this skill. 

Methodology is an applied type with a quantitative and survey method. The statistical 

population includes all PhD students at the University of Isfahan in the number of 

2432 people. The sampling was stratified random, the volume of which was estimated 

to be 332 using Krejcie and Morgan table, The skills rate of students was moderate 

and varied in different fields. But gender and age had no effect on its rate. The level 

of literacy was also positively correlated with the number of articles published in 

internal and international journals, and participation in related workshop increased its 

average score. Since the students' skills were moderate, this research could be the 

beginning of a study that, like information literacy, creates a framework called 

publishing literacy in scholarly journals for novice researchers to benefit from. The 

results indicated the acquisition of this skill, the need to plan related training courses, 

the impact of the author's role in increasing this skill, the need to modify and pay 

attention to regulations and criteria for student admission, and the importance of 

holding related training workshops by universities. 
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های نشر در مجالت علمی در دانشجویان دکتری  بررسی مهارت

 1دانشگاه اصفهان 

 چکیده

مجالت  پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تعیین میزان آگاهی و مهارت دانشجویان دکتری در انتشار منابع خود در  

علمی و سنجش رابطه بین مهارت نشر در مجالت و متغیرهای رشته، جنسیت، سن و رابطه آن با تعداد مقاالت  

ثیر شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط بر میزان این  أت  در نهایتالمللی و  منتشر شده در مجالت داخلی و بین 

تمام  بودمهارت   شامل  آماری  جامعه  شد.  انجام  پیمایشی  و  کمی  روش  با  و  کاربردی  نوع  از  حاضر  پژوهش   .

ای بود که حجم آن با  گیری از نوع تصادفی طبقهنمونه   و  نفر  2432دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان به تعداد  

نفر پاسخگو بودند. میزان مهارت    302  در نهایتنفر برآورد شد که    332ل کرجسی و مورگان  استفاده از جدو

ثیری نداشت. میزان  أهای مختلف متفاوت بود. اما جنسیت و سن بر میزان آن ت دانشجویان در حد متوسط و در رشته

های  داشت و شرکت در کارگاه  المللی همبستگی مثبتیاین مهارت با تعداد مقاالت منتشره در مجالت داخلی و بین 

امتیاز آن   افزایش میانگین  این شدآموزشی مرتبط موجب  بود،  از آنجا که مهارت دانشجویان در حد متوسط   .

تواند آغازگر پژوهشی باشد که مشابه سواد اطالعاتی، چارچوبی را تحت عنوان سواد نشر در مجالت  پژوهش می 

بیانگر اکتسابی بودن این مهارت،    مند گردند.ز آن بهره علمی ایجاد نماید تا پژوهشگران مبتدی ا نتایج پژوهش 

ثیر نقش نویسنده در افزایش این مهارت، ضرورت اصالح و توجه  أهای آموزشی مرتبط تریزی دورهضرورت طرح 

 ود.  ها بهای آموزشی مرتبط از جانب دانشگاهها و ضوابط پذیرش دانشجو و اهمیت برگزاری کارگاهنامهبه آیین 

مجالت،    ها:کلیدواژه داوریارزیابی  در  فرآیند  نشر  مهارت  آزاد،  دسترسی  مجالت  جعلی،  مجالت   ،

 . مجالت علمی
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 مقدمه  
انگیزه اندیشهامروزه  انتقال  به  میل  پژوهش، کسب آگاهی،  به  نظیر عالقه  متفاوتی  ها،  های 

موجب تمایل افراد به نوشتن و  ها به نام خود، پر کردن رزومه و ضرورت قوانین،  ثبت یافته 

(. در این میان مقاالت  1388)منصوری، پشوتنی زاده، و کرمی،   خلق آثار مختلف شده است

برای انتشار     1به سبب روزآمدی نسبت به سایر منابع، بیشتر مورد توجه هستند و مجالت علمی 

شبکه این  گسترش  با  طرفی  از  آمدند.  وجود  به  منابع  وب،  های  گونه  محیط  و  کامپیوتری 

)نوروزی،    به وجود آمدند  2مجالت الکترونیکی اشتراکی و پس از آن مجالت دسترسی آزاد 

ها  هستند که ویژگی آن  3مجالت دسترس آزاد تحت عنوان مجالت هایبرید   نوعی از  ( .1385

شرایط این    .(Björk, 2012)  رایگان بودن برای خواننده و دریافت هزینه از نویسنده است

فراهم   جعلی  مجالت  پیدایش  برای  را  زمینه  وب  محیط  همچنین  و  مجالت 

جعلی  .(Pourhossein, 2017)  Erfanmanesh &نمود با  4مجالت  که  هستند  مجالتی   ،

 5شوند و ادعاهای دروغین دارند و یک دسته از آنها را ربوده شده کیفیت پایینی منتشر می 

میمی استفاده  معتبر  مجله  یک  نام  از  که  دقیقاًگویند  و  هستند   کنند  معتبر  مجله  آن    کپی 
(Hemmat; Wongwises; Asadi; Akbari, 2014 .) 

های  های مربوط به نوشتن باعث شده که افراد، با انگیزهپیدایش مجالت جعلی و ضرورت

برای دفاع از رساله دکتری، گرفتن    مختلف نظیر داشتن امتیاز برای ترفیع وارتقا، گرفتن مجوز

مقاله  تحصیلی  بورس انتشار  منابع  و  انتشار  به  اقدام  نشده،  منتشر  فارسی  ای که در مجالت 

ها نیز بیانگر  (. پژوهش 1393)جمالی مهموئی و جوانفر،    علمی خود در مجالت جعلی نمایند

که ایران پس از هند در    باشد به نحویسهم باالی ایران و ایرانیان در این گونه مجالت می

قرار دارند   اینگونه مجالت  نشر در    .( (Erfanmanesh & Pourhossein, 2017رتبه دوم 

یک دلیل این امر غیر از جنبه آگاهانه آن، مربوط به زمانی است که فرد از روی نا آگاهی و 

 

1. scholarly journals 

2. Open Access Journals 

3. hybrid   

4. predatory journals 

5. hijacked journals   
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-اینگونه مجالت میهای مجالت جعلی اقدام به انتشار منبع خود در  عدم شناخت ویژگی

رسانی و آموزش افراد و اصالح قوانین و آیین  نماید، که برای رفع این مشکل باید به آگاهی

 (.  1396)دادخواه و لگزیان،  ها پرداختنامه
از سوی دیگر، با تخصصی شدن علوم و افزایش تعداد مجالت مبحث کیفیت و انتخاب  

زیابی، اعتبارسنجی و انتخاب مجالت به  های مختلفی برای ارمطرح شد و به مرور شاخص 

های کیفیت مجالت، ارزیابی  ثر بر بهبود شاخص ؤوجود آمد. از آنجاکه یکی از عوامل م

  لذا با انجام داوری مقاالت، به بهبود کیفیت آن پرداخته شده و پژوهش  است، مقاالت آن  

نیز ت1393نیا،  )بیدختی و ریاحی بر  أ(  بهبود کیفیت مقاالت است. ییدکننده اهمیت داوری 

ها توسط متخصصان موضوعی  های مجالت علمی معتبر، داوری آنهمچنین یکی از ویژگی

عقیده چمنی1393پورالکه،  )فرجی  است به  و  ارزیابی  1384)  (  در  مهم  مراحل  از  یکی   )

ها است و در این مرحله منابع نویسندگان مورد ارزیابی  مجالت، آشنایی با نحوه داوری آن

( نشان داد که در یک مجله خاص میزان  1385)  گیرد. پژوهش میرزایی و همکارانقرار می

تواند عدم آشنایی  درصد بوده است. یک دلیل آن می  80ها توسط داوران بیش از  رد نوشته 

( در پژوهش خود نشان 2008)  1نویسندگان با این فرآیند به صورت کامل باشد. همچنین ویر

بین انواع داوری، فقط با داوری یک سو کور آشنایی داشتند. از این رو    د از داد که بیشتر افرا

 الزم است که نویسندگان آشنایی کافی با مباحث پیرامون فرآیند داوری داشته باشند. 

با توجه به مباحث مطرح شده و اینکه پس از آماده شدن نوشته، ارزیابی مجله به صورت  

گیرد تا پس از آن انتخاب مجله انجام و نوشته برای  چند جانبه توسط نویسنده صورت می

مجله ارسال شود و این مرحله در جلوگیری از گسترش مجالت جعلی و نشر منابع در مجالت  

ثر است، بنابراین الزم است تا توانایی سنجش اعتبار و انتخاب مجالت در بین افراد  ؤجعلی م

ارسال نوشته، آن منبع توسط سردبیر، هیئت  تقویت شود. همچنین از آنجا که در مرحله بعد از  

گیرد تا منابع با کیفیت مورد پذیرش مجله  تحریریه و داوران مورد بررسی و ارزیابی قرار می

قرار گیرند، از طرف دیگر، آشنایی با این فرآیند موجب بهبود کیفیت انجام آن خواهد شد.  

میزا  که  شود  انجام  پژوهشی  تا  است  ضروری  راستا  این  را  در  افراد  کنونی  مهارت  ن 

 

1  . Ware, M 
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درخصوص آشنایی با فرآیندهای نشر در مجالت یعنی مرحله پیش از ارسال شامل ارزیابی  

و انتخاب مجله و ارسال منبع برای مجله و مرحله بعد از ارسال شامل فرآیند داوری تا انجام  

از نشر،  اخالق پس    در نهایتاصالحات و ارسال مجدد برای مجله و پذیرش و نشر مقاله و  

ای بسنجد تا در صورت اثبات کمبود این مهارت، زمینه برای بهبود مهارت و سواد  در جامعه

نشر در مجالت علمی فراهم شود که به این نوع مهارت می توان عنوان سواد نشر در مجالت  

 تواند زیر مجموعه سواد نشر علمی قرار گیرد.علمی لحاظ کرد که می

هایی در توانایی و مهارت شناسایی و اجتناب از منابع به مجموعه مهارت  1سواد نشر علمی 

جعلی جهت نشر منابع علمی، انتخاب نشریه مناسب برای انتشار و انجام فرایند درست ارسال  

(.  با  1396به نقل از پورحسین،  ؛  Conn, 2015  ،Beall, 2013) شودتا پذیرش، اطالق می

در زمینه نشر منابع در مجالت علمی را در چارچوبی به عنوان    توان مهارت افراد این وجود می

افراد در قالب عناصر و الزامات اساسی این نوع از سواد، مهارت   نوعی از سواد قرارداد تا 

های منتشر  خود را در زمینه نشر آثار خود در مجالت علمی افزایش دهند. بررسی پژوهش 

ن سواد  که  داد  نشان  نگارندگان،  توسط  در  شده  مستقل  صورت  به  علمی  مجالت  در  شر 

ها مورد بررسی قرار نگرفته و همین موضوع اهمیت بررسی و توجه به سواد نشر در  پژوهش 

سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی وضعیت سواد  مجالت علمی را ضروری می

 یر است.ز هایپرسش نشر علمی در دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان به دنبال پاسخ به 

میزان مهارت یا سواد نشر در مجالت علمی در دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان   .1

 چقدر است؟ 

آیا تفاوت آماری معناداری میان مهارت یا سواد نشر در مجالت علمی دانشجویان   .2

های مختلف  های مختلف به تفکیک دانشکده، بین دانشجویان در جنسیتدر رشته

 مختلف وجود دارد؟های سنی و در بازه

آیا میان میزان مهارت یا سواد نشر مجالت علمی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان   .3

 المللی همبستگی وجود دارد؟ و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و بین 

 

1. scholarly publishing  literacy  
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در   .4 علمی  مجالت  در  نشر  سواد  یا  مهارت  میان  معناداری  آماری  تفاوت  آیا 

اند با آنهایی که در  آموزشی مرتبط شرکت کرده  هایدانشجویانی که در کارگاه 

 وجود دارد؟  ،اندهایی شرکت نکردهچنین کارگاه 

 اهمیت و ضرورت 

اهمیت این پژوهش در آن است که ضمن اینکه مفهوم سواد نشر علمی را در چارچوبی جامع  

انجام   پیشبرد آن مفهوم مشارکت نموده است، زمینه برای  های  پژوهشمطرح نموده و در 

می فراهم  درمیان  بعدی  اصفهان  دانشگاه  که  آنجا  از  کاربردی،  بعد  از  همچنین  نماید. 

های رتبه بندی از جایگاه مطلوبی برخوردار  های تراز اول کشور قرار دارد و در نظامدانشگاه

های  ایران باشد و مطالعه میزان سواد نشر ای مناسب از کل دانشگاهتواند نمونهاست، لذا می

ثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر  أدانشجویی و مطالعه ت علمی در آن برای اولین بار در جامعه  

ها  های مختلف و دیگر دانشگاهمیزان این آگاهی و سواد، زمینه را برای سنجش آن در گروه

پرسشنامه ساخته شده و تعیین اعتبار    از بعد ابزاری نیز  نماید.سسات پژوهشی فراهم میؤو م

 های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.تواند برای پژوهششده آن می

 پیشینه پژوهش 

در میان منابع موجود به طور خاص پژوهشی مشابه پژوهش حاضر که میزان آشنایی افراد را  

نشد، یافت  نماید،  بررسی  مجالت  در  منابع  نشر  مراحل  تمامی  با  کامل  طور  اهم    به  اما 

های انجام شده که مرتبط با موضوع این پژوهش یعنی اعتبارسنجی مجالت، انواع  پژوهش 

های ارزیابی مجالت و فرآیند داوری و اخالق نشر باشد،  مجالت، ارزیابی مجالت ، شاخص

 به قرار زیر است.

در   و جعلی  معتبر  با مجالت  آشنایی  و  شناخت مجالت  زمینه  و  پیشینهدر  داخلی  های 

پژوهش  مشکالت  خارجی  به  توجه  با  اما  بودند.  پرداخته  مجالت  بررسی  به  مختلف  های 

امروزه درحال گسترش هستند، بیشتر    مجالت دسترسی آزاد و نوع جعلی آنها که خصوصاً

همکاران و  کاظمی  پژوهش  نتایج  بودند.  پرداخته  مجالت  این  بررسی  به  روزآمد   منابع 

ر عدم آشنایی کافی اغلب افراد از مجالت الکترونیک و پژوهش دادخواه و  ( بیانگ1392)
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های  ( بیانگر ناآگاهی جوامع علمی از مجالت جعلی و به صورت کلی از روش1396) لگزیان

( حاکی از کاهش  2017)  1اعتبارسنجی مجالت است. پژوهش اولوواسون آینی و آدتورو 

هایی انجام  در جوامع دارد.  از طرف دیگر پژوهش ها  شناخت افراد از این مجالت و رشد آن

انتشار مقاالت از سوی نویسندگان است.  در این راستا پژوهش   انگیزه  به بررسی  شده که 

( انگیزه انتشار  1388) ( و منصوری، پشوتنی زاده و کرمی1393) جمالی مهموئی و جوانفر 

کردن رزومه، ارتقاء سطح علمی  مقاالت در این مجالت را برای نویسندگان مواردی نظیر پر  

و دریافت مجوز دفاع از رساله دکتری برشمرد. درخصوص مشارکت جوامع و کشورهای  

علی و  نژادی  مهموئی، جشیره  جمالی  پژوهش  بژورک1396) محمدیمختلف  و   (، شن 

قابل توجه نویسندگان و    ( بیانگر مشارکت تقریبا2017ً) ( و عرفان منش و پورحسین 2015)

ایران و موضوعات علوم زیستی و علوم پزشکی در  دانشگاه های آسیا و آفریقا و همچنین 

( و همت و 1396) های صراف زادهایران بود. درخصوص همین نوع از مجالت، پژوهش 

هایی نظیر عدم انجام فرآیند داوری، دریافت هزینه و ادعا در اینکه  ( ویژگی 2014) همکاران 

و   2های نشر نظیر ارسال ایمیل اسپم د، تبلیغات و تکنیکاز نوع مجالت دسترسی آزاد هستن 

( بیان داشت که بیش  1393) اند. فرجی پور الکهسوء استفاده از نام مجالت معتبر برشمرده

اند که این خود  های مجالت جعلی بودهاز نیمی از مجالت نامعتبر مورد مطالعه دارای ویژگی

افتادن   دام  به  بر  ماروسیک دلیلی  و  استوجانوسکی  است.  تمایز 2017)3نویسندگان  وجه   )

مجالت معتبر از جعلی را در عدم دریافت هزینه و ارائه اطالعاتی درخصوص هیئت تحریریه،  

وابستگی سازمانی و اطالعات تماس و توضیحاتی درخصوص داوری بیان نمود که البته در  

رد داوران و استانداردهای اخالق نشر نیز وجود  هایی در زمینه راهنما در موبین موارد، فقدان

( بر  2016)4داشته است. از این رو دانوسکا، اسپیروسکی، دانو، پاپ جوردانووا و پولناکویک

ها به اخالق نشر، داوری مقاالت و استانداردهای  و توجه دانشگاه  5لزوم آشنایی با لیست بیل 

 اند.کید کردهأ ت موجود در این زمینه برای آگاهی از این مجالت

 

1. Philips Oluwaseun Ayeni 'Niran Adetoro 

2. spam 

3. Jadranka Stojanovski, Ana Marušić 

4. Danevska &  Spiroski & Donev & Pop-Jordanova & Polenakovic 

5. Bealls List (https://beallslist.net/) 
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هایی نظیر صالحی و  های ارزیابی، پژوهش در زمینه اعتبار و ارزیابی مجالت و شاخص 

اند و معیارهایی  های ارزیابی پرداخته( به ارزیابی مجالت و معرفی شاخص1385) رحیمی

نظیر دوره انتشار، نشر به موقع و اعتبار مدیرمسئول و داور برای انتخاب مجالت و همچنین  

مم ملیت  تنوع  محتوایی،  معیارهای  انتشاراتی،  راؤعیارهای  استنادات  و  اند. برشمرده  لفان 

های کاربرد و استنادی پرداختند  ( نیز به شناسایی تفاوت شاخص2010)  1اسلوگل و گورآیز

سسه تامسون رویترز پرداختند  ؤثیر کاربرد و نیمه عمر استفاده مشابه با مأبه معرفی ضریب ت   و

لیدسدورفو   نمودند.  شناسایی  دانلود  و  استناد  میان  قوی  مقایسه  2009)  2ارتباط  به   )

ثر  ؤهای اجتماعی پرداخت و دو بعد مها در شبکه ها برای پژوهش های جدید شبکه شاخص

این دو را   3اچ ایندکسثیر را شناسایی نمود و بیان داشت که شاخص أبر هم شامل اندازه و ت

می پیج  ترکیب  و  است.  کند  خوبی  سنجه  اندازه،  برای  نهایت رنک  و    در  مقیسه 

شاخصویژگی  (1398شکرزاده) گمراههای  نظیرکننده  های  مواردی  دسترس    را  از 

وبخارج ناگهانی  زیادشدن  مجله  سایت،  استفادهبودن  روشهای  و  کننده،  مبهم  شناسی 

ادر علمی و اجرایی  ک  ناشناس بودنغیرعلمی، ندادن اطالعات دقیق تماس و نشانی مؤسسه،  

ها، دریافت هزینه برای محاسبه شاخص مجله  محاسبه شاخص مجله  نامعلوم بودن  ارزیابی و

 .مشخصه آنها شناخته شدبه عنوان و انجام سریع محاسبه 

بیان داشت که  (  1396) در زمینه فرآیند داوری، آشنایی با آن و مشکالت آن، محمدی

اما    نفر باشد،  6پردازند باید  که به داوری یک منبع میدر حالت استاندارد، تعداد داورانی  

شود و بر لزوم ارزیابی نشریات  معتقد بود که این فقط موجب طوالنی شدن فرآیند داوری می 

ایجاد گزینه تو  داوری  برای  زمان صرف شده  میزان  اساس  بر  اساتید  ارتقاء  برای  کید  أای 

مقاال1391) نمود. حریری به دشواری در داوری  برای  (  امر  این  بیان داشت  و  پرداخته  ت 

کند و دلیل آن نبود انگیزه کافی و مشغله کاری  اعضای هیئت علمی ضرورتی ایجاب نمی 

با داوری یک سو کور آشنایی داشتند  2008) زیاد است. ویر افراد  بیشتر  بیان داشت که   )

( 1393) بیدختی و ریاحی نیاشود که در این زمینه  همچنین داوری موجب بهبود کیفیت می

 

1. Christian Schloegl, Juan Gorraiz 

2. Loet Leydesdorff 

3. H index 
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بوده1997) 1و آرمسترانگ عقیده  او هم  با  نیز  بهرامی(  اشکاالت  ( عمده 1393) اند.  ترین 

پژوهش، عدم بیان تجارب قبلی یا عالیق    مقاالت را در مرحله داوری شامل عدم بیان خل 

ای به کار  هشناسی مناسب، عدم ذکر جزئیات کافی از روشپژوهشگر، عدم استفاده از روش

( نیز بر اهمیت داوری 1392) گرفته شده و عدم اشباع در طبقات اصلی دانست. فوادالدینی

و توجه به معیارهایی نظیر کیفیت نگارش، کیفیت نوآوری و علمی و ارتباط با قلمرو مجله  

 کید نمود.أت

توسط    و  علوم  در  پژوهش  اخالق  رعایت  میزان  بررسی  و  پژوهش  اخالق  زمینه  در 

پژوهش دانش علمی  هیئت  اعضای  و  محمدپور،  جویان  منصوریان،  خسروان،  توسط  هایی 

( انجام شد و این  1394) ( و قادری، سلیمی و بلند همتان1394) خزائلی و عجم خامس فدافن 

ها بیانگراین بود که رعایت اخالق پژوهش در بین اساتید نزدیک به متوسط و برای پژوهش 

های اجرایی  ین است و بر لزوم انجام پژوهش زیر نظر کمیتهدانشجویان تحصیالت تکمیلی پای 

( نیز رعایت اخالق  1393) شده است. بهمن آبادی، کالته جعفر آبادی و شعبانی ورکی  کیدأت

رساله  در  طور خاص  به  بیان را  و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  انسانی  علوم  دکتری حوزه  های 

ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مشابه  لهداشتند که وضعیت رعایت معیارها در اغلب رسا

های  نامه (  نیز به مطالعه روند مالحظات اخالقی در پایان2010) 2آن کجلستروم و فریدالند

  دکتری سوئد رشته پرستاری پرداختند. آنها بیان داشتند که مالحظات اخالقی در ابتدا عمدتاً

 ته است. اند اما به تدریج بهبود یافمورد غفلت قرار گرفته

( سواد انتشارات علمی را مطابق تعریف  2014) 3درخصوص سواد نشر علمی ژاو   درنهایت

ترین بستر برای نشر مقاالت تعریف نمود و بیان داشت  جفری بیل در توانایی تشخیص مناسب

تر از سواد اطالعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد و کتابداران محقق  که در سطحی گسترده

مک کالن، دتمرینگ،  را برای نویسندگان در کمک به این امر پیشنهاد داده است. همچنین 

جانسون  و  تحصیالت  2017) 4مارتینز  دانشجویان  مشکالت  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )

ود به انتشارات رسمی و چارچوب خاصی که  های خها به تبدیل پژوهشتکمیلی و الزام آن
 

1. J. Scott Armstrong 

2. Sofia Kjellström, Bengt Fridlund 

3. Zhao, L 

4. McClellan, S,  Detmering, R,  Martinez, G, &  Johnson, A.M. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0969733009355541
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0969733009355541
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آن است.  نموده  اشاره  است  نیاز  امر  این  میزان  برای  تعیین  برای  را  موضوعی  بخش  نه  ها، 

ها  ای آموزشی در این زمینه مشخص نمودند. نتایج آنآگاهی دانشجویان قبل و بعد از دوره

آشنایی تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  که  داد  ارزشیا  کمی  نشان  جنبه با  مجالت،  های  بی 

ها به منابع قابل انتشار، توسعه و بازنگری  مثبت و منفی مجالت دسترسی آزاد، تبدیل پژوهش

  سنتی   استناد  معیار  دو  هر  ایجاد  و  ارزش  ،  هدف  نویس در فرآیند بررسی همتا،های پیش نسخه

این موارد  داشتند که    جایگزین و آشنایی متوسط با مجالت اصلی در حوزه موضوعی خود  و

ها در حرکت در چارچوب  به نقش کتابخانه   ها نهایتاً پس از دوره آموزشی بهبود پیدا کرد. آن

 اند. تر از سواد اطالعاتی برای رفع نیازهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی اشاره نمودهگسترده

مختلفی  دهد که برای هر جنبه از پژوهش موارد  بررسی مجموع منابع مذکور نشان می

انجام شده که به صورت کلی بیانگر آگاهی کم افراد از انواع مجالت، ارزیابی و اعتبارسنجی  

انجام   لذا  است.  بوده  جعلی  مجالت  گسترش  و  رشد  همچنین  و  داوری  فرآیند  مجالت، 

پژوهشی که میزان آشنایی افراد را با تمامی مراحل نشر منابع در مجالت مورد بررسی قرار  

ه برای آشنایی پژوهشگران با معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت به طور  دهد تا زمین

 نماید. خاص و همچنین تمامی مراحل نشر در مجالت فراهم نماید، ضروری می

 شناسی پژوهش روش 
روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ رویکرد از نوع کمی  

از روش پیمایشی استفاده شده است. از آنجا که در بین  است و برای سنجش مهارت افراد  

نامه هستند،  جوامع علمی، دانشجویان دکتری برای اخذ مدرک نیازمند مقاله مستخرج از پایان

نفر، جامعه این    2432لذا تمام دانشجویان دکتری در حال تحصیل دانشگاه اصفهان، به تعداد  

ای بود. حجم نمونه نیز با استفاده  و تصادفی طبقهگیری از نوع احتمالی  پژوهش هستند. نمونه

نمایانگر حجم نمونه به تفکیک   1نفر محاسبه شد. جدول 332از جدول کرجسی و مورگان 

 دانشکده است. 

 حجم نمونه به تفکیک دانشکده  .1 جدول

یان دانشجو کل تعداد  دانشکده ردیف  حجم نمونه  

 53 389 ادبیات و الهیات  1
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علوم ورزشی تربیت بدنی و  2  92 13 

 37 271 روانشناسی و علوم تربیتی  3

 23 171 زبانهای خارجی  4

 17 114 شیمی  5

پایه  علوم 6  335 46 

 53 393 علوم اداری و اقتصاد  7

ریزیعلوم جغرافیایی و برنامه 8  146 20 

های نوین علوم و فناوری  9  81 10 

 7 57 عمران و حمل و نقل  10

مهندسی فنی و  11  219 30 

 23 164 مهندسی کامپیوتر  12

 332 2432 مجموع  13

ابزار این پژوهش نیز پرسشنامه بود که به دلیل اینکه پرسشنامه استانداردی یافت نشد، از  

منابع موجود، گویه  مطالعه  بررسی و  با  نیاز در  نوع محقق ساخته است.  گویه    4های مورد 

ها شامل ساختار  های آنهای اصلی و زیر مجموعهاستخراج شد. گویه گویه فرعی    46اصلی و  

علمی با    مجالت  آشنایی  داوران،  و  تحریریه  هیئت  سردبیر،  وظایف  و  جایگاه  با  )آشنایی 

فرآیند داوری و انواع آن، آشنایی با نحوه ارسال مقاله و انواع نتایج داوری، آشنایی با ناشران  

)آشنایی با انواع مجالت دسترسی آزاد و جعلی و    مجالت و مجالت تخصصی و...(، انواع  

های استنادی ملی و  های اطالعاتی و نمایههای سیاه موجود و آشنایی با پایگاه همچنین لیست

مجالتبین  ارزیابی  و...(،  شاخص   المللی  انواع  با  مهارت  )آشنایی  و  جعلی  و  معتبر  های 

و سوء رفتار پژوهشی و... ( و فرآیند نشر  ، آشنایی با مصادیق سرقت علمی  هاآناستخراج  

مقاالت، روش  علمی اعتبار  مفهوم و دالیل سلب  با  نرم)آشنایی  استناددهی،  افزارهای  های 

نرممشابهت و  علمی  سرقت  کنترل  و  انواع  یاب  با  آشنایی  استنادات،  مدیریت  افزارهای 

ای  لیکرت پنج گزینه  االت طیفی با طیفؤها در قالب س مدارک و...( بود. سپس این گویه

به معنای آگاهی کامل و    5به معنای عدم آگاهی، عدد    1آماده شد. به این صورت که عدد  

بقیه اعداد به تناسب بیانگر میزان آگاهی افراد بود. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به  

ی و پنل  ن موضوع امحاسبه، و روایی آن توسط متخصص  هایپرسش برای کل    0/ 945میزان  
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دلفی سنجیده شد. به این صورت که پرسشنامه مورد سنجش متخصصین قرار گرفت و نظرات  

ها اعمال شد و در اختیار متخصص موضوعی بعدی قرار گرفت. این امر تا جایی ادامه  آن

ها یید کرد و مطلب جدیدی به آن اضافه نکرد. دادهأیافت که متخصص آخر پرسشنامه را ت

 91آوری شد تا جایی که حدود  شنامه به دو صورت آنالین و حضوری جمعنیز از طریق پرس

ها از  عدد بازگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده  302ها یعنی تعداد  درصد پرسشنامه

  استفاده شد. 15نسخه  SPSSنرم افزار 

 های پژوهش یافته
به   نشر در مجالت علمی  پرسش پاسخ  یا سواد  مهارت  میزان  پژوهش.  در دانشجویان    اول 

 دکتری دانشگاه اصفهان چقدر است؟

های اصلی پرسشنامه محاسبه شد و سپس میانگین  میانگین گویه   پرسشبرای پاسخ به این  

 . استمشخص   2کل پرسشنامه به دست آمد که در جدول

 های مختلفمیانگین امتیاز گویه. 2 جدول

 میانگین  شاخص 

04/4 آشنایی با نتایج داوری مقاالت در مجالت   

 آشنایی با جایگاه و وظایف گروه دبیران 
40/3  

 

علمی و همترازخوانی آشنایی با ساختار مجالت   36/3  

32/3 آشنایی با نشر علمی   

20/3 آشنایی با ارزیابی مجالت   

های سیاه مجالت آشنایی با لیست  27/2  

26/2 آشنایی با انواع مجالت   

های داوری در مجالت علمی آشنایی با انواع روش  26/2  

75/1 آشنایی با انواع نشر دسترسی آزاد  

عملکرد مجالت ها و آشنایی با ویژگی  73/1  

05/3 امتیاز کل پرسشنامه   

یافته  با توجه به جدولبه صورت کلی  بیشترین آگاهی    2  های این بخش نشان داد که 

 ( و پس از آن آشنایی با جایگاه و وظایف دبیران 04/4)  های انواع نتایج داوریافراد از گویه 
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و  40/3) علمی  مجالت  ساختار  با  آشنایی  و  میزان 36/3)  همترازخوانی(  کمترین  و  بود   )

( بوده است و میانگین کل پرسشنامه عدد  73/1)  ها و عملکرد مجالتدرخصوص ویژگی

 . استبود که بیانگر آگاهی متوسط افراد درخصوص فرآیند نشر در مجالت  05/3

دوم پژوهش. آیا تفاوت آماری معناداری میان مهارت یا سواد نشر در   پرسش پاسخ به  

علمیم رشته  جالت  در  در  دانشجویان  دانشجویان  بین  دانشکده،  تفکیک  به  مختلف  های 

 های سنی مختلف وجود دارد؟ های مختلف و در بازه جنسیت

ها استفاده شد. ابتدا نرمال  ها، از تفکیک دانشکده در این بخش به دلیل تنوع باالی رشته

داده کولموگوروفبودن  آزمون  از  استفاده  با  جدول  اسمی   -ها  مطابق  شاپیرو  و    3رنوف 

 سنجیده شد.  

 های مختلف به تفکیک دانشکده های مربوط به رشته وضعیت نرمال بودن داده  .3جدول 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 000. 302 953. 000. 302 144. رشته 

است لذا فرض صفر   05/0میزان سطح معناداری کمتر از  که    ، از آنجایی3مطابق جدول

ها و شود. از این رو با توجه به عدم نرمال بودن دادهها رد مییعنی فرض نرمال بودن داده

یعنی    ANOVAهای مورد مطالعه از یکدیگر، از معادل ناپارامتریک آزمون  استقالل گروه

های مختلف محاسبه شد  سواد در رشته آزمون کروسکال والیس استفاده شد و میانگین سطح  

 نمایانگر نتیجه این آزمون است.  4که جدول

 های مختلف میانگین رتبه سواد در رشته .4 جدول

 میانگین رتبه سواد  تعداد  رشته 

13/201 16 کامپیوتر   

های خارجه زبان  20 08/191  

25/190 51 علوم تربیتی و روانشناسی   

39/180 9 تربیت بدنی   

98/148 22 جغرافیا  

78/143 36 ادبیات و الهیات   
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65/143 53 اقتصاد   

69/141 8 عمران  

82/132 22 شیمی   

75/117 10 علوم نوین   

57/114 15 فنی و مهندسی   

21/109 40 علوم پایه   

های مختلف به این صورت است که بیشترین  میانگین میزان سواد در رشته   4  مطابق جدول

های  ( بود و پس از آن رشته13/201)  های مربوط به دانشکده کامپیوتررشته میانگین سواد در  

های مربوط به دانشکده علوم  و رشته  39/180های خارجه با میانگین مربوط به دانشکده زبان

های دوم و سوم قرار داشتند.   به ترتیب در رتبه   25/190تربیتی و روانشناسی با کسب میانگین  

 بود. 21/109های دانشکده علوم پایه با میانگین وط به رشتهکمترین میزان هم مرب

ها با استفاده از آزمون  برای سنجش ارتباط این سواد با متغیر جنسیت، ابتدا نرمال بودن داده

 سنجیده شد.  5 اسمیرنوف و شاپیرو مطابق جدول  -کولموگوروف

 های مربوط به جنسیت سنجش نرمال بودن داده  .5جدول 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 000. 302 621. 000. 302 394. جنسیت 

 

تر  نشانگر این امر است که از آنجا که مقدار سطح معناداری کوچک  5های جدول  داده

لذا فرض نرمال بودن داده رد شده است. با توجه به این امر و همچنین استقالل    ،است  05/0از  

ها، چون متغیر مورد نظر دارای دو حالت است، از معادل ناپارامتریک آزمون تی، یعنی  گروه 

نمایانگر وضعیت ارتباط میان سواد دانشجویان    6شود. جدول  آزمون من ویتنی استفاده می

 . استن در دانشجویان مرد و ز

 وضعیت ارتباط میان سواد دانشجویان در دانشجویان مرد و زن  .6جدول 

االت ؤ میانگین کل س   

Mann-Whitney U 9920.000 

Wilcoxon W 26573.000 

Z -1.347 
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لذا  است.  05/0تر از سطح معناداری در هر دو مورد بزرگ میزان 6 جدول  هامطابق داده

شود و  فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت میان سواد در دانشجویان مرد و زن است، رد نمی

میزان سواد در دانشجویان مرد و زن تفاوت    05/0این بیانگر این است که در سطح معناداری  

 آماری معناداری ندارد. 

فاده از آزمون  ها با استبرای سنجش ارتباط این سواد با متغیر سن، ابتدا نرمال بودن داده 

 سنجیده شد.  7 و شاپیرو مطابق جدول فاسمیرنو  -کولموگوروف

 های مربوط به سن وضعیت نرمال بودن داده  .7جدول 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 000. 292 840. 000. 292 296. سن

لذا فرض    ،است  05/0که میزان سطح معناداری کمتر از   آنجاییو از    7با توجه به جدول  

داده بودن  می نرمال  رد  آزمون  ها  ناپارامتریک  معادل  از  رو  این  از  یعنی    ANOVAشود. 

 نمایانگر نتیجه این آزمون است.  8آزمون کروسکال والیس استفاده شده است که جدول 

 ی مختلفهای سن. وضعیت سطح سواد دانشجویان در گروه8 جدول

 ها پرسشمیانگین کل  

Chi-Square .563 

Df 3 

Asymp. Sig. .905 

است. لذا    05/0میزان سطح معناداری در هر دو مورد بزرگتر از    8  های جدولمطابق داده

شود  های سنی مختلف است، رد نمیفرض صفر که بیانگر عدم تفاوت میان سواد در گروه

های سنی مختلف  میزان سواد در گروه  05/0سطح معناداری  و این بیانگر این است که در  

 تفاوت آماری معناداری ندارد. 

به    -1 میزان  پرسش پاسخ  میان  آیا  پژوهش.  علمی    سوم  مجالت  نشر  سواد  یا  مهارت 

بین   و  منتشر شده در مجالت داخلی  مقاالت  تعداد  دانشگاه اصفهان و  دانشجویان دکتری 

 المللی همبستگی وجود دارد؟ 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 
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  شده   سوم، وجود یا عدم وجود همبستگی میان تعداد مقاالت منتشر  پرسش ی پاسخ به  برا

بین  و  داخلی  مجالت  سواد  در  این  با  دادهالمللی  بودن  نرمال  آزمون  ابتدا  طریق  از  ها 

 دهد. نتایج این آزمون را نشان می  9  اسمیرنوف و شاپیرو سنجیده شد. جدول  -کولموگروف

 المللی وضعیت نرمال بودن تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و بین .9 جدول

 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

مقاالت 

 داخلی
.312 302 .000 .785 302 .000 

مقاالت 

 خارجی
.272 302 .000 .747 302 .000 

 

داده به  توجه  دو  درمی  9 جدولهای  با  هر  در  معناداری  مقدار سطح  آنجا که  از  یابیم 

از  موردکوچک داده   05/0تر  بودن  نرمال  لذا فرض  برای سنجش  ها رد میاست  لذا  شود. 

به ترتیب    11و    10های  شود. جدول میزان همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می 

 نشانگر نتایج این آزمون است. 

 ی میان سطح سواد و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلیهمبستگ .10جدول 

   

میانگین کل  

 هاپرسش
 مقاالت داخلی

Spearman's rho S6 
Correlation 

Coefficient 
1.000 .169(*) 

  Sig. (2-tailed) . .003 

  N 302 302 

 article2 
Correlation 

Coefficient 
.169(*) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .003 . 

  N 302 302 
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 همبستگی میان سطح سواد و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت بین المللی  .11جدول 

   

میانگین کل  

 هاپرسش

مقاالت 

 خارجی

Spearman's rho S6 
Correlation 

Coefficient 
1.000 .127(*) 

  Sig. (2-tailed) . .027 

  N 302 302 

 
article

2 

Correlation 

Coefficient 
.127(*) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .027 . 

  N 302 302 

درصد، میان سطح    95نشان داد که با اطمینان    11و    10های  های حاصل از جدولیافته 

به میزان   با تعداد   169/0سواد و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی همبستگی  و 

وجود دارد که به معنای    0/ 127الملل همبستگی به میزان  منتشر شده در مجالت بین مقاالت  

همبستگی مثبت و ضعیف میان این دو متغیر است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نمایانگر  

 وجود رابطه خطی میان این دو متغیر به شرح معادالت زیر بود. 

مقاالت در  (: معادله میزان سواد و تعداد  1رابطه

  مجالت داخلی
Y= 0/169x 

+2/735 

(: معادله میزان سواد و تعداد مقاالت در  2  رابطه

 مجالت بین الملل
Y= 0/220x + 

2/695 

چهارم پژوهش. آیا تفاوت آماری معناداری میان مهارت یا سواد نشر در   پرسش پاسخ به  

هایی  اند با آنهای آموزشی مرتبط شرکت کردهدر دانشجویانی که در کارگاه   مجالت علمی

 اند وجود دارد؟هایی شرکت نکردهکه در چنین کارگاه

به   پاسخ  دادهچهارم    پرسش برای  بودن  نرمال  آزمونابتدا  طریق  از    - کولموگروف  ها 

 دهد.نتیجه این آزمون را نشان می 12اسمیرنوف و شاپیرو سنجیده شد. جدول
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 های مربوط به شرکت در کارگاه آموزشیسنجش نرمال بودن داده  .12 جدول

 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

شرکت 

در 

 کارگاه 

.390 302 .000 .623 302 .000 

 

لذا   ،است 05/0از آنجا که مقدار سطح معناداری کوچکتر از  12 های جدولمطابق داده

ثیر سطح سواد دانشجویان، از آنجا که  أها رد شده و برای سنجش ت فرض نرمال بودن داده

متغیر دارای دو حالت است، از معادل ناپارامتریک آزمون تی، یعنی آزمون من ویتنی استفاده  

 دهد.  نتایج این آزمون را نشان می 13شد. جدول

 های آموزشیمیانگین رتبه سواد براساس وضعیت شرکت در کارگاه .13 جدول

وضعیت شرکت در  

 کارگاه 

 میانگین رتبه سواد  تعداد 

 71/163 180 بله 

 49/133 122 خیر

سواد در بین افرادی  درصد میانگین رتبه    95نشان داد که با اطمینان    13  های جدولیافته 

های آموزشی مرتبط شرکت کرده بودند، بیشتر از افرادی بود که در چنین  که در کارگاه

های آموزشی  شود که کارگاههایی شرکت نکرده بودند. از این رو چنین برداشت می کارگاه

در جهت مناسبی برگزار شده و باید چارچوب مشخصتری برای آنها در راستای افزایش این  

 واد، مشخص شود.  س

 بحث و نتیجه گیری 
اول نشان داد که میزان سواد دانشجویان    پرسشهای انجام گرفته درخصوص  نتایج آزمون

شود  در مورد فرآیند نشر در مجالت علمی در حد متوسط بود، از این رو چنین برداشت می 

زیرا تاکنون    که نیاز به آگاهی بخشی و آموزش در این خصوص برای دانشجویان وجود دارد.

تواند  چارچوب مشخصی به صورت جامع برای آن ارائه نشده و همچنین این نوع سواد می 

بعضی از آنها از دید دانشجویان مغفول است و همین   مراحل مختلفی داشته باشد که احتماالً
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شود که گواه آن سهم باالی نشر در  امر موجب فریب افراد در مواجه با مجالت جعلی می 

عرفاناینگون  پژوهش  مطابق  مجالت  پورحسین ه  و  یافته 2017)  منش  نیز  و  پژوهش  (  های 

( درخصوص گرایش محققان به مجالت جعلی از روی ناآگاهی  1396)  دادخواه و لگزیان

های دسترسی آزاد بوده است. و یا عدم توانایی در شناسایی این مجالت و ناآگاهی از سیاست 

در مورد انواع نتایج داوری و پس از آن به ترتیب در مورد  همچنین میزان شناخت افراد بیشتر  

اعضای هیئت تحریریه و داوران، ساختار مجالت علمی و همترازخوانی، فرآیند نشر علمی،  

های داوری در مجالت  های سیاه مجالت، انواع مجالت، انواع روشارزیابی مجالت، لیست

ها و عملکرد مجالت  ت درمورد ویژگیعلمی، انواع نشر دسترسی آزاد بود و کمترین شناخ

اثبات قبلی است. زیرا دانشجویان هرأبوده است، دلیل آن ت سهمی که در نوشته    ییدکننده 

حتماً باشند  مسئول    داشته  نویسنده  که  دانشجویانی  اما  شد،  خواهند  آگاه  داوری  نتایج  از 

این موجب   و  ندارند  انتخاب مجالت مشارکت  و  ارزیابی  احتمال زیاد در  به  بود  نخواهند 

جنبه  با  آشنایی  در  و  تفاوت  کالن  مک  پژوهش  با  امر  این  شد.  خواهد  شده  اشاره  های 

دانشجویا2017)  همکاران کم  آگاهی  درخصوص  با  (  آشنایی  و  مجالت  ارزیابی  در  ن 

 ها همسو بود.شاخص

های مختلف  دوم نشان داد که میزان این سواد در رشته   پرسش نتایج حاصل از پاسخ به  

های مختلف در الزام  متفاوت است و یک دلیل اصلی آن قوانین و ضوابط متفاوت در رشته

چیزی مستلزم دارا    ، چون میزان این نوع از سواد بیش از هراستدانشجویان به چاپ مقاله  

  و از آنجا که مقاالت معموالً   باشدبودن مهارت و مشارکت در فرآیندهای مختلف آن می

مثل  ها که کمتر روزآمد هستند  روزآمدتر از سایر منابع هستند ممکن است در بعضی از رشته

. این موضوع با پژوهش تاریخ، مشارکت در این فرآیند و تاکید بر چاپ مقاله کمتر باشد

دار میان میزان شناخت از مجالت  ( درخصوص عدم ارتباط معنی1392) کاظمی و همکاران

امر می این  دلیل  بود.  افراد در تضاد  با گرایش  مالکترونیکی  های مورد  لفهؤتواند جامعیت 

لفه شناخت مجالت الکترونیکی در پژوهش کاظمی و  ؤژوهش در برابر مبررسی در این پ

شد، باشد. از طرفی میزان این  ( که یک بخش از پژوهش حاضر را شامل می1392)  همکاران 

در   این سواد  میزان  نداشت. همچنین  معناداری  تفاوت  زن  و  مرد  دانشجویان  بین  در  سواد 
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توان چنین استدالل کرد که این نوع  . میهای سنی مختلف، تفاوت معناداری نداشتگروه

از سواد اکتسابی است و مبتنی بر مهارت و تجربه افراد است و لذا به جنسیت و سن وابسته  

 ( همسو بود.1392) نیست. این نتیجه با پژوهش کاظمی و همکاران

دهنده همبستگی مثبت و ضعیفی میان میزان  سوم نشان  پرسش نتایج حاصل از پاسخ به  

بیش    بود اما ضعیف بودن آن گویای آن است که احتماالً  شده   و تعداد مقاالت منتشر  سواد

از آنکه این سواد وابسته به تعداد مقاالت باشد، وابسته به نقش و جایگاه نویسنده در پژوهش  

 و مشارکت بیشتر در تمام فرآیندهای بعد از نوشتن مقاله است.  

به    در نهایت های  چهارم نشان داد که شرکت در کارگاه  پرسش نتایج حاصل از پاسخ 

افراد ت میزان سواد  بر  مرتبط  مبین آن است که کارگاه أآموزشی  این  و  های  ثیرگذار است 

اند. اما متوسط  اند و موجب افزایش مهارت افراد شدهبرگزار شده در جهت مناسبی پیش رفته

( مبنی بر نیاز به 1396)  لگزیانبودن میزان سواد و همچنین مطابق نتایج پژوهش دادخواه و  

ها نیز در  ثیرگذار باید کارگاهأآموزش محققان، بیانگر آن است که عالوه بر دیگر موارد ت

این  تر و اختصاصیتر، جامعچارچوب مشخص تر مورد توجه قرار گیرند. نتیجه حاصل از 

کالن و  های مرتبط، با نتایج پژوهش مک  ثر بودن برگزاری کارگاه ؤدرخصوص م  پرسش 

 ( همسو بود. 2017) همکاران

اکنون میزان آشنایی دانشجویان با تمامی  شود که همبه صورت کلی چنین برداشت می

مراحل نشر در مجالت، کافی نیست و با توجه به اینکه این سواد مستقل از جنسیت و سن  

باشد تا کننده  تواند کمکهایی به صورت مستمر در این زمینه می ، برگزاری کارگاهاست

ها منتشر شوند و مجالت جعلی بیشتر از این گسترش پیدا نکنند  بهترین منابع در بهترین محمل

تر از همه، از سردرگمی و مشکالت مربوط به نشر جلوگیری شود. از طرفی با توجه  و مهم

ولی این همبستگی    ،به اینکه میزان این سواد با تعداد مقاالت منتشر شده همبستگی داشت

 گرایی کاسته شده و بیشتر به کیفیت منابع توجه شود.  بود، لذا بهتر است از کمیت ضعیف

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش 

کارگاه - مهارتبرگزاری  افزایش  درخصوص  آموزشی  در  های  جستجو  های 

مهارتپایگاه و  مختلف  اطالعاتی  نمایه های  در  مجالت  جستجوی  های  های 
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ثیر،  أهای استنادی مختلف نظیر ضریب ت استخراج شاخص های  استنادی و مهارت

های استنادی برای افزایش مهارت  های ارائه دهنده گزارش چارک و غیره از پایگاه 

ارزیابی مجالت، اخالق پژوهش، استناددهی، مصادیق سرقت علمی، نرم افزارهای  

 . یابمدیریت استنادات و نرم افزارهای مشابهت

ربط  برای ارزیابی و انتخاب مجالت از سوی نهادهای ذیدر نظر گرفتن چارچوبی   -

 .  نظیر وزارت علوم یا وزارت بهداشت برای کاربران عادی نظیر دانشجویان
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