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 یکشاورز یپژوهشهای افتهینشر  شناسیآسیب

 9یت عبـاسیو عنـا 2یـدیفرشـاد مج، 7یـژنیمسـعود ب

دانشکده ، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریاستاد -1
 . رانیا، تهران، مدرس تیدانشگاه ترب، یکشاورز

، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، یو آموزش کشاورز جیترو ارشدکارشناسیآموخته  دانش -2
 . رانیا، تهران، مدرس تیدانشگاه ترب، یدانشکده کشاورز

دانشکده ، یو آموزش کشاورز جیگروه ترو، یو آموزش کشاورز جیگروه ترودانشیار  -3
 .رانیا، تهران، مدرس تیدانشگاه ترب، یکشاورز

 

 چکیده

نشر و  ندیفرآ شناسیآسیب، هیپا نیبر ا. است یجامعه علم یاساس یازهایاز ن یکی یپژوهشهای افتهینشر 
، یدر کشاورز ژهیبه و، یپژوهشهای افتهیهنگام  هنشر بی هنینبود زم. ابدیمی تیاولو، هاآن تیفیحفظ ک
 یاریبس تیاهمها نشر مقاله تیفیک، گرید یاز سو. شودمی گرانپژوهشهای افتهیماندن  جهینت یب سبب
ق یتحق نیا. بود یدر عرصه کشاورز یپژوهشهای افتهینشر  شناسیآسیب، مقاله نیهدف ا، راستا نیدر ا. دارد

 یآماری جامعه. گردید آوریجمعمورد نیاز های که با استفاده از یک پیمایش داده است یفیاز نوع توص
 رانیا یدولتهای دانشگاه یکشاورز یدکتر انیو دانشجو یعلم أتیه یانفر از اعض 3773شامل ، پژوهش

و مورگان با  یجدول کرجس هیبر پا( دکتری دانشجوی 257 و علمی هیئت 103ها )آن نفر از 333بودند که 
 دییتأ یبود که براای نامهپرسش، هادادهگردآوری  ابزار. انجام گرفتای مرحله سهگیری استفاده از روش نمونه

 هم. قرار داده شد یو آموزش کشاورز جیچند تن از متخصصان ترو اریدر اخت، ییاو محتو یظاهر ییروا
 سه هیبا کاربرد نظر(. θ≥72/0 ≤33/0) شد دییتأ، θب پایایی ضری با استفاده ازنامه، پرسش ییایپا، چنین
و  یاخالق، یدانشهای نهیزم ملشا) نه نشریزمی طهیدر سه ح یپژوهشهای افتهینشر های بیآس، یشاخگ
 و رفتار نشر( و چاپ یداور ندیفرآ، رشیو پذ یبررس، یاستیس یشامل ساختارها) ساختار نشر(، ینگرش

هر  دهنده لیتشکهای هیشده و گوبندی دسته( یو بازنگر ینگارش، یسازمانده، ریزیبرنامه یشامل رفتارها)
های افتهینشر  شناسیآسیب یامدهایپنشر و  تیفیک دهنده لیتشکهای هیگو. نددیگردبندی کدام رتبه

 یشناخت بیچهار عامل آس، یعامل لیبا استفاده از تحل. شدندبندی رتبه انیاز نظر پاسخگو زین یپژوهش
 یکشاورز یوهشپژهای افتهیدر نشر ها نهیو منابع و هز یاصول نگارش، یداور ندیفرآ، هاتیاولوو سازی داده

 . ه شدیارا یچند یکاربرد یشنهادهایپ، هاافتهیبنا بر ، انیدر پا. نداستخراج شد
 

های نشر یافته، یکشاورزپژوهش ، یشاخگ سه هینظر، نشر تیفیک، نشرشناسی بیآسواژگان:  هینما
 . پژوهشی

 
 یژنـیعود بـمس نویسنده مسئول:

 mbijan@modares.ac.irرایانامه: 
  03/03/1337 پذیرش:  20/05/1337 دریافت:
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 قدمهم
 و دانش یعلم سنجهای از شاخص یکی، امروزه

و شمار  یعلمهای شمار مقالهی توسعه، ینیآفر
 شودها میمقاله نیاست که به ا ییاستنادها

، امروزه، گفت توانمی، در واقع(. 2013، سنگوال)
توسعه در نظر  رناپذی ییجزء جدا کی ینشر علم
، راستا نیدر ا(. 2015، نینشتیا) شودمی گرفته

و  یعلم أتیه یاعضا ژهیو و به گرانپژوهش
و ها دانشگاه یلیتکم التیمقاطع تحص انیدانشجو
در کارنامه خود تا  کوشندمی یپژوهشهای مؤسسه

 داشته باشند، مقاله تریبیششمار ، حد امکان
در هایی مقاله نیانتشار چن تیاهم(. 2013، سنگوال)

راه  اتنه، یدر مجامع علم، هااست که نشر آن یحد
علم به شمار آمده و گسترش دانش در گرو  دیتول

وجود ، گریبه عبارت د. استهایی مقاله نینگارش چن
ی بقا و توسعه، ییایپو انگریب یانتشارات نیچن

و  یسطح جامعه علم یو ارتقا یآموزشهای دوره
اما نشر (. 1332، یاردکان یاسالم) است یدانشگاه
های در مرحله یزدر عرصه کشاور یعلمهای مقاله

، نگارش، یپرداز دهیای از مرحله، نشر ندیمختلف فرآ
 استهایی بیآس ریو چاپ درگ رشیپذ، یداور
 (. 1335، و همکاران یدیمج)

 ارینقش بس، یچه نشر در هر رشته علم اگر
و  کندمی فایا، تبادل دانشسازی آسان یرا برا یمهم
 از دانش را فراهم یدار دامنهی گستره لهوسی نیبد
 نیبها گفت که مبادله مقاله دیبا یول، سازدمی
است؛  دهیچیپ اریبس یادوارهای هیو نشر سندگانینو

را داراست  یمهم شنق، قانون، مبادله کیچرا که در 
نامور و ) خودش را دارد ژهیو نیقوان هیو هر نشر

 یو علم یپژوهش یدهایتول یاما فضا(. 1331، کوشا
و چه از  یچه از نظر اقتصاد، به صورت مقاله

 میتسه، یامانتدار، اخالق تیرعا، یتیریمدهای جنبه
 نیآموزش آداب و اخالق ب، یعلمهای یسودمند

 قیدق یمند ضابطه نهینبود زم.، ..استاد و دانشجو و
 (. 2013، ؛ کریشنان1337، یکاظمدهد )می را نشان
در طول دهه گذشته شاهد رشد و  گرید یسو از
 یپژوهشـهای و نشر مقاله یعملهای مجله شیافزا
 143، ایران در، راستا این در. می ا ران بودهیدر ا

 حوزه در، پژوهشی ـ علمی درجه دارای نشریه
 ارتباط برقراری وظیفه که دارند فعالیت کشاورزی

 عهده بر را حوزه این دانشجویان و محققان میان
 معاونت ـ فناوری و تحقیقات، علوم وزارت) دارند

 یـن رونـد ناشـیآشکار است که ا(. 1333، پژوهش
ژه در مقاطع یو به یاز گسـترش آمـوزش عـال

 یگسـترش آمـوزش عـال. اسـت یلـیالت تکمیتحصـ
اما با ، است ریارناپذانک یتیهرچند واقع، ـرانیدر ا

 یفـیو ک یـان گسـترش کمـیتعادل م نهینبود زم
در  یمشکل اصل، در واقع. همراه بوده است

ـت به عنوان یو خالق ینـوآور یعنـی، هاپژوهش
 یاریبس. کنـدمی ن نقطه بروزیت از همیفیک یتجل
و ها از پژوهشای ـن بـاورند کـه بخش عمدهیبـر ا
 یبدون نـوآور، رانیدر اها آن برگرفته ازهای همقال
ـز یـر نیدر طول دو دهه اخ. ـا دانش نو استی

و اشباع ها از پژوهش یاریبـودن بسـ یتکـرار
همواره مورد انتقاد بـوده ، مربوطههای متعاقب حوزه

ت در یفین کیگزیت جایکم، گـریـان دیبـه ب. اسـت
ـز یبـر بنا شـواهد ن. د علم شده اسـتیعرصه تول

، هابرگرفته از آنهای و مقالهها نامهپایاناز  یاریبس
ت مـورد انتظـار را نداشته و از نظر موضـوع یفیک

و  ی؛ خسرو1333، و همکاران یدیمج) اندیتکـرار
 (. 1337، یژنیو ب ی؛ صادق1335، همکاران
سه  نظریهپژوهش برگرفته از  نیا ینظر بستر
نشر و  یمحتوا، نشر نهیبود که شامل زم یشاخگ

 نیدر اها بیآس، الگو نیا هیبر پا. ساختار نشر است
و  نیادیبنهای ییو نارساها عامل، هاعلت، نهیزم
را در معرض بحران  یدارند که هر ساختارای هیپا

که آن سامانه از رشد  شوندمی و موجب دادهقرار 
به سه دسته  توانمی راها عامل نیا. خود باز ماند

 2یساختار، 1یرفتارهای عامل، کرد که شامل میتقس
 یرفتارهای منظور از عامل. باشندمی 3یاهنیزمو 

است که  یانسان یرویمربوط به ن ملعوای همه
کار  هیروح، زشیمانند انگ، دهندمی لیسامانه را تشک

های عامل(. 1330، و هکارانپور یذاکر) تیو رضا
مجموعه روابط منظم حاکم بر  رندهیدر برگ یساختار
، سازندمی سامانه است که بدنه آن را یداخل یاجزا

و مقررات و سرانجام  نیقوان، ی مانند ساختار سامانه
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 پژوهش نظری چارچوب -7نگاره 

 یرونیب طیو شرا طیشامل محای نهیزمهای عامل
 یو ساختار یرفتارهای ساز عامل است که سبب

به  یبه نام سه شاخگ زیالگو ن نیا ینامگذار. هستند
، یساختارهای عامل نیاست که ارتباط ب لیدل نیا

 دهیپد چیکه ه باشدای میبه گونهای نهیو زم یرفتار
سه شاخه  نیاز تعامل ا رونیبهای سامآن دادیرو ای

 (. همان) ردیگنمی صورت
 ییپژوهش که شناسا نیا یبا توجه به هدف کل

 یدر عرصه کشاورز یعلمهای نشر مقالههای بیآس
 یدکتر انیو دانشجو یعلم أتیه یاعضا دگاهیاز د
، مرتبطهای پژوهش جیتا با مطالعه نتاتالش شد ، بود
استخراج شوند و با  یعلمهای نشر مقالههای بیآس

پژوهش ارائه  ینظر وبچارچها مؤلفه نیاستفاده از ا
 (. 1نگاره ) دیگرد

ارائه  ینظر اتیپژوهش و ادب یهدف کل هیپا بر
 . ارائه شد ریپژوهش به صورت ز یچارچوب نظر، شده

 شناسیروش
از نظر ، یاز نوع کم   یدمانیاز منظر د، پژوهش نیا

 زانیاز نظر م، یکاربردهای هدف از نوع پژوهش
 یو از نظر چگونگ یشیرآزمایاز نوع غ، رهایکنترل متغ

بود که با  یفیاطالعات از نوع توص لیو تحل یگردآور

گردآوری  ازیمورد نهای داده پیمایش کیاستفاده از 
 یپژوهش شامل اعضا یمورد بررس تیجمع. شد
 یکشاورز یدکتر انیو دانشجو یعلم أتیه

( 1جدول ) رانیا یپنج قطب علم یدولتهای دانشگاه
و  قاتیتحق، آمار وزارت علوم نیبودند که برابر آخر

 نفر 3773شمار آنان  1333 در سال یفناور
(3773=N )حجم نمونه با استفاده از جدول . بود

(، 1370، مورگانکرجسی و ) ورگانو م یکرجس
هیئت علمی و  103شامل ) دست آمد نفر به 333
در ، نمونه یانتخاب اعضا(. دانشجوی دکتری 257

مرحله اول شامل انتخاب . سه مرحله انجام گرفت
گیری کشور بود که به روش نمونه یعلمهای قطب
مرحله دوم که به انتخاب . انجام شدای طبقه یتصادف

اختصاص داشت با هدف از هر قطب  دانشگاه
شد و  یعمل، ایخوشهگیری از روش نمونهگیری بهره

گیری از روش نمونه، در مرحله سوم تیدر نها
که در آن ) با انتساب متناسبای طبقه یتصادف
به عنوان طبقات مدنظر  یکشاورز یآموزشهای گروه
 (. 1جدول ) استفاده شد(، بودند

 محققای نامهپرسش، هادادهردآوری گ ابزار
 یشاخگ سه هیاز نظرگیری ساخته بود که با بهره
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 هر دانشگاه یمورد محاسبه براهای شمار نمونه -7جدول 

 دانشکده
 جامعه منتخب

 جمع
 نمونه منتخب

 جمع
 هیئت علمی دانشجویان دکتری علمی هیئت دانشجویان دکتری

 33 17 51 312 73 234 ( قطب اول) مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت

 71 23 43 323 123 137 ( قطب دوم) دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 52 14 33 233 35 173 ( قطب سوم) دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 33 17 31 451 77 374 ( قطب چهارم) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

 74 30 44 333 133 200 ( قطب پنجم) دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

 333 103 257 1333 435 1173 جمع کل

 

 پژوهش نامهپرسشمختلف های پایایی قسمت -2جدول 
 θ گویه شمار متغیر خٌرد متغیر کالن

 زمینه نشر

 73/0 7 زمینه دانشی نشر

 77/0 10 ی نشرزمینه اخالق

 33/0 10 نشری زمینه نگرش

 رفتار نشر

 37/0 3 نشر تدارکات و تهیه مقدمات، ریزیبرنامهرفتار 

 34/0 3 نشر رفتار تنظیم و سازماندهی

 34/0 3 رفتار نگارشی نشر

 33/0 3 رفتار اصالح و بازنگری و تهیه متن نهایی نشر

 ساختار نشر

 34/0 3 ها ساختار سیاستی نشر مجله

 75/0 5 توسط سردبیرها پذیرش مقالهساختار بررسی و 

 33/0 3 ساختار فرآیند داوری نشر

 72/0 3 ساختار چاپ مقاله

 33/0 20 کیفیت نشر علمی

 33/0 22 نشر علمی شناسیآسیبپیامدهای ناشی از 

 
و  یظاهر ییروا دییتأ یبرا. شد یطراح( 1نگاره ) 

و  جیاز متخصصان ترو نیچند اریاختدر ، ییمحتوا
های مجله رانیاز سردب یو شمار یآموزش کشاورز

برده شود  یقرار داده شد تا پ یـ پژوهش یمعتبر علم
معرف و  زانیتا چه م نامهپرسشهای که پرسش

. است یابیو ارز یمورد بررس یژگیکننده ومنعکس
از ضریب  نامهپرسش ییایپا نییتع یبرا، چنین هم

و ها بخش، 2 جدول. بی استفاده گردیدتتای ترتی
و ( متغیر) برای سنجش هر بخشها شمار گویه

محاسبه  ریمقاد. دهدمی ضریب تتای ترتیبی را نشان
انجام  یبرا نامهپرسش ییایشده نشان داد که پا

(. θ≥72/0 ≤33/0) باشدیم یرفتنیپذ، پژوهش
 نهیزم، نشر یدانش نهیزم، پژوهش شامل یرهایمتغ

رفتار (، مقاله) نشر ینگرش نهیزم، نشر یاخالق
رفتار ، مقدمات نشر هیتدارکات و ته، ریزیبرنامه
رفتار ، نشر یرفتار نگارش، نشر یو سازمانده میتنظ

، هانشر مجله یاستیساختار س، نشر یاصالح و بازنگر
، ریتوسط سردبها مقاله رشیو پذ یساختار بررس
و ها مقاله ساختار چاپ، نشر یداور ندیساختار فرآ

 رهایمتغ نیسنجش ا یبرا. بودند ینشر علم تیفیک
(، 2) کم(، 1) ار کمیشامل موارد بس کرتیل فیاز ط

. استفاده شد( 5) ادیار زیو بس( 4) ادیز(، 3) متوسط
استخراج ، یکدگذار، هانامهپرسش لیپس از تکم

انجام شد و پس از  انهیرا یروها آن اطالعات و انتقال
 افزارنرمبا  یمحاسبات آمار، یپردازداده ندیفرآ یط
22SPSS صورت گرفت . 

 هایافته

 أتیه ینفر از اعضا 121از شمار ، نشان داد جینتا
 5/30) نفر 40مرد و ( درصد 5/33) نفر 31، یعلم

 30 یآنان در محدوده سنتر . بیشزن بودند( درصد
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 ینشر علم نهیزم ریمتغهای هیگوبندی رتبه -9جدول 

 *میانگین گویه متغیر
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

زمینه دانشی 

 نشر

در زمینه ایجاد و توسعه ای ارائه شده به نویسندگان بازدارندههای ناکارآمدی آموزش

 . باشدمی نوهای دیدگاه
43/3 14/1 33/0 1 

 1 33/0 11/1 33/3 . عملیاتی توسعه و نشر دیدگاه ندارند ریزیبرنامهبسیاری از نویسندگان اطالعات الزم برای 

 1 33/0 03/1 31/3 . باشدمی محدود، و تفکرهای به مخاطبانها آگاهی نویسندگان در انتقال دیدگاه

 1 33/0 05/1 20/3 . باشدمی پایینها دانش نویسندگان در زمینه سازماندهی محتوای مقاله

برای خالقیت و نوآوری ای توانایی تفکر حل مسئله نویسندگان بازدارنده پایین بودن

 . باشدها میدر دیدگاه
33/3 17/1 34/0 2 

 3 35/0 11/1 15/3 . و توسعه ایده برخودار نیستندپردازی نویسندگان از اطالعات الزم در زمینه ایده

 4 33/0 13/1 03/3 . نیاز به تالش دارندهایی و موضوعها دانند در چه زمینهنمی نویسندگان

 زمینه

 نشر اخالقی

روش تحقیق ) برخی از نویسندگان چگونگی آگاه کردن پاسخگویان از ماهیت پژوهش

 . دهندنمی خود گزارشهای را در پژوهش( آنهای و سودمندی
45/3 35/0 27/0 1 

 خود به پاسخگویان توضیحجایگاه و هدف ، نویسندگان در مورد چگونگی معرفی نقش

 . دهندنمی
31/3 37/0 23/0 2 

 3 30/0 35/0 13/3 . کنندنمی خویش به رازداری اشارههای نویسندگان در مقاله

 4 32/0 13/1 55/3 . بند نیستند برخی از نویسندگان به هنجارهای علمی و اخالقی در انتخاب عنوان پای

 4 32/0 11/1 43/3 . شودنمی نویسندگان رعایت استانداردهای نقل قول مستقیم توسط

 4 32/0 05/1 23/3 . نویسندگان بدون روحیه انتقادپذیری هستند

یادآوری این نکته از سوی پژوهشگر به پاسخگویان که آنان در شرکت یا ترک 

 . در هر زمان و بدون شرط خاصی آزاد هستند، در پژوهششان همکاری
32/3 20/1 33/0 5 

 3 40/0 42/1 51/3 . باید تعهدنامه اخالقی داشته باشندها پژوهش

شود که هیچ سهمی در انجام می نام افرادی به عنوان نویسنده اضافهها گاهی در مقاله

 . و نگارش مقاله ندارند
54/3 43/1 42/0 7 

 7 42/0 43/1 47/3 . به دور باشندها ورزی وتحقیر افراد و گروه باید از هرگونه غرضها پژوهش

 زمینه

 نشر نگرشی

برند و تنها برای تقویت مشخصات فردی نمی نویسندگان از انجام پژوهش لذت کافی

 . کنندمی خویش اقدام به نگارش مقاله
53/3 10/1 31/0 1 

 شناساییها و کنفرانسها تخلفشان توسط مجلهاین که  باور نداشتن نویسندگان به

 . شودمی
42/3 12/1 32/0 2 

 3 33/0 10/1 30/3 . دانندنمی خویش را سودمند و مؤثرهای مقاله، نویسندگان

 4 34/0 03/1 13/3 . کنندنمی نویسندگان نسبت به پژوهشی که قصد انجام آن را دارند احساس وفاداری

 5 35/0 20/1 43/3 . آنان چالش برانگیز و هدفمند نیستندهای مقاله، از نظر برخی نویسندگان

 5 35/0 13/1 33/3 . برای یادگیری نویسندگان احساس مسؤولیت ندارند گران آموزشمربیان و 

 5 35/0 17/1 33/3 . اندیشندنمی نویسندگان به پیامدهای ناشی از تخلفات خود

الزم برای انگیزش و افزایش تمایل به انجام درست پژوهش برای های مشوق

 . نیستنویسندگان فراهم 
43/3 27/1 33/0 3 

 7 33/0 30/1 40/3 . کار پژوهشی باید با صداقت انجام شوداین که  احساس وظیفه داشتن به

 3 40/0 33/1 41/3 . باشدمی جدیدهای بر سر راه خلق دیدگاهای راحت طلب بودن نویسندگان بازدارنده

 ( 33/3) و زمینه نگرشی( 41/3) زمینه اخالقی(، 23/3) زمینه دانشی: میانگین کل

 . باشدمی *دامنه میانگین از یک تا پنج

پنج تا  نیب( درصد 2/37) نفرشان 45سال و  45تا 
کار  نهیشیپ نیانگیم. کار داشتند نهیشیسال پ 15
 هم. سال بود 11 انهیو م 2نما ، 73/11آنان  یبرا

 1/33) نفر 155، یدکتر یدانشجو 223از ، چنین
. زن بودند( درصد 3/33) نفر 33مرد و ( درصد

و  یعلم تئیه یاعضا) انیسن پاسخگو نیانگیم
، 37 نهیشیب، 24 نهیکم، 33/34(، یدکتر انیدانشجو

 نفر 145، نیافزون بر ا. سال بود 31 انهیو م 30نما 
 گرید یاز سو. کار بودند نهیشیبدون پ( درصد 0/35)
سال و  03/2کار  نهیشیپ نیانگیم انیدانشجو یبرا
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از ( درصد 3/34) فرن 232. صفر بود انهینما و م
های در مجله یکار نهیشیپ گونه چیه انیپاسخگو

 . نداشتند یحوزه کشاورز
 ریدر رابطه با متغ، به دست آمده جیبر نتا بنا

های آموزش یناکارآمدهای هیگو، نشر یدانش نهیزم
و  جادیا نهیدر زمای بازدارنده سندگانیارائه شده به نو

 نیبا کمتر، باشد یمنو های (دهیا) دگاهیتوسعه د
 سندگانینو هیاول و گو در رتبه راتییتغ بیضر
به تالش  ازینهایی و موضوعها نهیدر چه زم دانندنمی
را به خود اختصاص  راتییتغ بیضر ترینبیش، دارند

چنین (. هم3جدول ) گرفت یآخر جا داد و در رتبه
از  یبرخ هیگو، نشر یاخالق نهیزم ریمتغ یبرا
از  انیآگاه کردن پاسخگو یچگونگ سندگانینو
( آنهای یسودمندو  قیروش تحق) پژوهش تیماه

 نیبا کمتر، دهندنمی خود گزارشهای را در پژوهش
ها پژوهشهای هیاول و گو در رتبه راتییتغ بیضر
به ها افراد و گروه ریو تحق یورز از هرگونه غرض دیبا

را به خود  راتییتغ بیضر ترینبیش، دور باشند
 . گرفت یآخر جا اختصاص داد و در رتبه

، نشر ینگرش نهیزم ریدر متغ، آن بود یایگو جینتا
 یاز انجام پژوهش لذت کاف سندگانینوی هیگو

( رزومه) یمشخصات فرد تیتقو یو تنها برا برندنمی
 نیبا کمتر، کنندمی نگارش مقالهاقدام به  شیخو
طلب  راحتی هیدر رتبه اول و گو راتییتغ بیضر

بر سر راه خلق ای بازدارنده سندگانیبودن نو
 راتییتغ بیضر ترینبیشبا ، باشدمی نوهای دگاهید

 ریدر متغ، نشان داد جینتا. گرفت یآخر جا در رتبه
های هیگو، مقدمات هیتدارکات و ته، ریزیبرنامهرفتار 

ها مقاله یانجام درست و اصول یبرا ازیامکانات مورد ن
 نیبا کمتر، وجود ندارد انیدانشجو نیدر ب ژهیو به
 سندگانینوی هیاول و گوی در رتبه راتییتغ بیضر

 خواهندمی کههایی انتخاب مجله یمهارت الزم برا
با ، کنند را ندارندارسال ها آن خود را بههای مقاله
 گرفت یآخر جا در رتبه راتییتغ بیضر ترینبیش

 (. 4جدول )
 هیگو، نشر یو سازمانده میرفتار تنظ ریمتغ یبرا

مختلف های مطالب قسمت نیب یارتباط منطق

 راتییتغ بیضر زانیم نیبا کمتر، وجود نداردها مقاله
ی هیگو، چنین هم. اول قرار گرفتی در رتبه

آمده است به  سندگانینو یکه در راهنماهایی نکته
با ، شودنمی تیرعا سندگانیتوسط نو قیطور دق
در رتبه آخر قرار  یپراکندگ بیضر زانیم ترینبیش
 . گرفت
های هیگو، نشر یرفتار نگارش ریرابطه با متغ در

در  یخط فارس وهیو شگذاری اصول و قواعد نشانه
 نیبا کمتر، ردیگنمی مد نظر قرارها از مقاله یبرخ

گرفت و  یاول جای در رتبه راتییتغ بیمقدار ضر
نگارش  یبرا یبه طور معمول سبک مناسبی هیگو

 بیضر زانیم ترینبیشبا ، شوندنمی انتخابها مقاله
 . قرار گرفت ییانتهای در رتبه، راتییتغ

ی هیگو، نشر یرفتار اصالح و بازنگر ریمتغ یبرا
 ایاست  تریبیش حیتوض ازمندین قیحقا ایبه این که آ

 بیمقدار ضر نیبا کمتر، شودنمی توجه، ریخ
ی هیگرفت و گو یاول جای در رتبه راتییتغ

 یرهایو تفسها داده هیبر پاها مقاله گیرینتیجه
در  راتییتغ بیضر مقدار ترینبیشبا ، باشدنمی
 . قرار گرفت ییانتهای رتبه

ساختار  ریدر متغ، به دست آمده جیبر نتا بنا
ها مجلهی هیگو، یعلمهای نشر مقاله یاستیس

از  یکیکه هایی را به مقاله رشیپذ تیاولو
( H-Index) یاستنادها عیتوز یآن دارا سندگانینو
 نکمتریبا ، دهندمی اختصاص باشند یم ییباال
اول قرار گرفت و ی تبهدر ر راتییتغ بیضر زانیم
های در رشته یداور یاز داوران براها مجلهی هیگو
 ترینبیشبا ، کنندمی استفادهشان یتخصص ریغ
 قرار گرفت ییانتهای در رتبه راتییتغ بیضر زانیم
 (. 5جدول )

 مقاله رشیو پذ یساختار بررس ریرابطه با متغ در
 یهاافزارنرم یدارا زبان یفارسهای مجلههای هیگو

مقدار  نیبا کمتر، ستندین یمقابله با سرقت ادب
ها کادر مجلهو ی هیاول و گوی در رتبه رییتغ بیضر

با ، کنندمیای قهیبرخورد سل یافتیدرهای با مقاله
آخر قرار ی در رتبه راتییتغ بیضر زانیم ترینبیش
 . گرفت
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 یرفتار نشر علم ریمتغهای هیگوبندی رتبه -4جدول 

 *میانگین گویه متغیر
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

و  ریزیبرنامهرفتار 

 مقدمات نشر

ویژه در بین  بهها امکانات مورد نیاز برای انجام درست و اصولی مقاله

 . دانشجویان وجود ندارد
43/3 33/0 23/0 1 

 2 30/0 33/0 27/3 . گیردنمی انتخاب روش مناسب پژوهش به خوبی صورت

 3 31/0 33/0 23/3 . پژوهش نیستندحاوی طرح مقدماتی ها مقاله

 4 32/0 03/1 33/3 . شودنمی به صورت درستی انجامها گردآوری اطالعات و داده

صورت مشخص و بر پایه معیار منطقی  بیان مسئله بهها مقالهتر بیش در

 . نیست
05/3 05/1 34/0 5 

 3 37/0 17/1 15/3 . شودنمی تهیهها نویس مناسب برای مقاله پیش

 7 33/0 23/1 33/3 . نویسندگان بودجه الزم برای تهیه مقدمات انجام پژوهش را ندارند

های خواهند مقالهمی کههایی نویسندگان مهارت الزم برای انتخاب مجله

 . ارسال کنند را ندارندها آن خود را به
12/3 23/1 40/0 3 

رفتار تنظیم و 

 سازماندهی نشر

 1 23/0 30/0 15/3 . وجود نداردها مختلف مقالههای بین مطالب قسمتارتباط منطقی 

 باعث سرگردانی نویسندگانها نبود یک نظام سازماندهی مشترک بین مجله

 . شودمی
33/3 04/1 31/0 2 

 3 32/0 03/1 33/3 . اعتماد متقابل میان همکاران برای در اختیار گذاشتن دانش موجود نیست

 3 32/0 07/1 33/3 . و رعایت اصول کاری توسط نویسندگان دچار مشکل استپذیری مسؤولیت

تخصصی مورد نیاز برای تنظیم و های نویسندگان دانش و مهارت

 . سازماندهی مطالب مقاله ندارند
23/3 02/1 32/0 3 

 ربط فرعی آن بیهای نشده و موضوعبندی موضوع به روشنی تقسیم

 . باشندمی
13/3 02/1 32/0 3 

 4 34/0 03/1 17/3 . انسجام الزم را ندارندها مطالب مقاله

نکاتی که در راهنمای نویسندگان آمده است به طور دقیق توسط 

 . شودنمی نویسندگان رعایت
13/3 03/1 34/0 4 

 رفتار نگارشی نشر

 مد نظرها و شیوه خط فارسی در برخی از مقالهگذاری اصول و قواعد نشانه

 . گیردنمی قرار
25/3 33/0 30/0 1 

 2 31/0 05/1 35/3 . تنوع چندانی ندارندبندی در جملهها مقاله

 2 31/0 01/1 23/3 . شودنمی درست و مؤثر به کار بردههای جمله

 3 32/0 03/1 23/3 . شودنمی دالیل انتخاب موضوع پژوهش توضیح داده، هادر نگارش مقاله

 4 33/0 03/1 25/3 . شودنمی رعایتها در پژوهشها و روشن بودن جمله اصل ساده

 4 33/0 02/1 14/3 . شوندنمی انتخابها به طور معمول سبک مناسبی برای نگارش مقاله

رفتار اصالح و بازنگری 

 نشر

 1 27/0 33/0 33/3 . شودنمی توجه، است یا خیر تریبیشآیا حقایق نیازمند توضیح این که  به

 2 23/0 32/0 34/3 . شودنمی ی مورد استفاده دقتهامنبعبه مناسب بودن یا نبودن 

 3 31/0 04/1 32/3 . شودنمی توجه چندانیها مقاله گیرینتیجهبه منطقی بودن 

 3 31/0 33/0 23/3 . شودنمی انجام، هابررسی اضافه بودن مطالبو حجم مقاله

 4 32/0 05/1 23/3 . شودنمی بررسیها و یافته گیرینتیجههمخوانی پیشنهادها با 

 5 33/0 03/1 21/3 . شودنمی و کامل بودن مطالب مقاله بررسیها سودمندی

 به درستی و به صورت منطقی انجامها تحلیل و تفسیر منطقی داده

 . شودنمی
15/3 11/1 35/0 3 

 3 35/0 03/1 13/3 . باشدنمی و تفسیرهاها بر پایه دادهها مقاله گیرینتیجه

 بازنگری و اصالح و رفتار( 25/3) نشر نگارشی رفتار(، 25/3) نشر سازماندهی و تنظیم رفتار(، 25/3) نشر مقدمات و تدارکات ، ریزی برنامه میانگین کل: رفتار

 ( 25/3) نشر

 . باشدمی میانگین از یک تا پنج * دامنه
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 دگاهیاز د یو آموزش کشاورز جیجوار رشته ترو مکمل و هم یبخش درون و برونهای رشته -5جدول 
 ( نفر 21) شوندگان مصاحبه

 *میانگین گویه متغیر
 انحراف

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

ساختار سیاستی نشر 

 ها مجله

که یکی از نویسندگان آن دارای توزیع هایی مقالهاولویت پذیرش را به ها مجله 

 . دهندمی باشند اختصاصمی باالیی( H-Index) استنادهایی
25/3 13/1 35/0 1 

 1 35/0 11/1 13/3 . وجود نداردها در مجلهها قوانین مصوب برای پذیرش مقاله 

هایی تأکید بر مقالهشوند و می توجهی واقع با سطح توصیفی مورد بیهای مقاله 

 . با آمار کمی است
25/3 13/1 33/0 2 

به عنوان یک معیار برای ها از وجود ارتباطات بین نویسندگان و کادر مجله 

 . شود میپذیرش استفاده 
27/3 21/1 37/0 3 

 4 33/0 23/1 25/3 . پژوهشی مصوب مجله پایبند نیستندهای مسؤوالن مجله به اولویت 

های مقاله، هاعلمی در جریان پذیرش مقاله هر دانشگاه یا مؤسسههای مجله

 . دهندمی را در اولویت قرار دانشگاه یا مؤسسهدریافتی از همان 
23/3 24/1 33/0 4 

 5 33/0 24/1 17/3 . کنندنمی محلی استقبالهای علمی از انتشار نتایج پژوهشهای ناشران و مجله 

 3 40/0 20/1 37/2 . کنندمی استفادهشان غیر تخصصیهای از داوران برای داوری در رشتهها مجله 

ساختار بررسی و 

 ها پذیرش مقاله

 1 40/0 23/1 24/3 . های مقابله با سرقت ادبی نیستندافزارنرمزبان دارای  فارسیهای مجله 

کاری مسؤولیت پذیرش های به طور معمول به دلیل مشغلهها سردبیران مجله 

 . کنندمی واگذارتخصص  را به افراد بیها مقاله
13/3 23/1 40/0 1 

کنند که این امر نمی از سامانه پذیرش الکترونیکی استفادهها برخی از مجله 

 . سازدمی را دچار مشکلها مجله به این ارسال مقاله
12/3 32/1 42/0 2 

 3 44/0 44/1 23/3 . گیردمی به کندی صورتها توسط سردبیر مجلهها پاسخگویی به مقاله 

 4 43/0 44/1 12/3 . کنندای میدریافتی برخورد سلیقههای با مقالهها کادر مجله 

ساختار فرآیند داوری 

 نشر

 1 33/0 13/1 32/3 . باشدمی طوالنیها روند داوری مقاله 

به ها پاسخگویی مناسبی توسط کادر مجلهداوری های در طول مرحله

 . گیردنمی نویسندگان صورت
23/3 07/1 33/0 1 

 2 35/0 15/1 3/ 31 . وجود نداردها الگویی مصوب برای داوری مقاله 

 2 35/0 10/1 03/3 . شوندمی توسط داوران زیرپا گذاشتهها قوانین مجله 

 3 33/0 17/1 22/3 . شودنمی منصفانه انجامصورت  بهها ارزیابی مقاله 

 4 37/0 13/1 24/3 . های آماری جدید برای داوری آشنایی ندارندافزارنرمداوران با  

 5 33/0 23/1 24/3 . شودمی گرفته بهرهها از داوران ضعیف برای داوری مقالهها در برخی از مجله 

 3 43/0 43/1 31/2 . شودنمی استفادهها مقالهاز افراد حوزه اجرا برای داوری  

 ساختار چاپ مقاله

 1 33/0 17/1 23/3 . باال استها هزینه چاپ مقاله 

با ها پذیرفته شده به دلیل محدودیت تعداد شمارگان مجلههای چاپ مقاله 

 . شودمی تأخیر روبرو
27/3 23/1 33/0 2 

جلوگیری از فرستادن یک مقاله به چند مجله یکپارچه برای ای نظام و شیوه 

 . وجود ندارد
24/3 23/1 33/0 2 

 3 40/0 20/1 00/3 . رسندمی همزمان در دو مجله به چاپها برخی مقاله

 4 43/0 33/1 24/3 . شودمی پذیرفته شده پارتی بازیهای چاپ مقالهبندی در اولویت 

 5 44/0 34/1 04/3 . کنندنمی ادبی و امالیی دقتهای غلطدر وجود ها ویراستاران مجله 

 ( 13/3) و ساختار چاپ( 23/3) ساختار فرآیند داوری نشر(، 13/3) ساختار بررسی و پذیرش(، 20/3)  نشر سیاستیساختار  میانگین کل:

 . باشدمی * دامنه میانگین از یک تا پنج
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 ینشر علم تیفیک ریمتغهای هیگوبندی رتبه -6جدول 

 *میانگین  گویه متغیر
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

کیفیت نشر 

 علمی

های خورد و دیدگاهنمی تازگی و ابتکار چندانی به چشمها در موضوع مقاله

 . شوند نمیجدید ارائه 
32/3 03/1 23/0 1 

اهمیت تخصصی ی رشته و حوزه، از حیث نیازهای علمی کشورها موضوع

 . چندانی ندارند
53/3 33/0 23/0 1 

 2 23/0 33/0 34/3 . مناسب نیستند تخصصی های و ارجاعها نقل قول

چندان ها مقاله گیرینتیجهاطاعات و نظرها و ارائه ، هاتجزیه و تحلیل داده

 . مشخص و علمی نیستند
53/3 07/1 30/0 3 

 4 31/0 00/1 23/3 . مناسب و الزم را ندارنداغلب شیوایی و روانی مطالب ها مقاله

 4 31/0 00/1 22/3 . باشندنمی مناسبها روش تحقیق مقاله

 5 32/0 03/1 31/3 . و جامعیت اعتبار کافی را ندارندی گردآوری از نظر نحوهها داده

شود و مطالب فاقد می به مطالب پراکنده پرداختهتر بیش هادر نگارش مقاله

 . انسجام الزم هستند
23/3 05/1 32/0 5 

 5 32/0 03/1 24/3 . شودنمی رعایتاصول نگارشی و قواعد دستور زبان 

نویسی  و معادلهای تخصصی با استانداردهای منبعها ارجاع، هانگارش پاورقی

 . همخوانی ندارند
13/3 02/1 32/0 5 

 5 32/0 01/1 14/3 . گیردنمی و مطالب گذشته به خوبی صورتها مرور پیشینه

 3 33/0 07/1 24/3 . باشندنمی گویا نبوده در برگیرنده محتوای پژوهشها عنوان مقاله

 3 33/0 07/1 22/3 . مربوط به موضوع تحقیق خود آشنایی چندانی ندارندهای نویسندگان با مسئله

 3 33/0 01/1 07/3 . شودنمی مقاله استفادهو نمودارهای مناسب در نگارش ها جدول، هااز شکل

 7 34/0 05/1 03/3 . چارچوب نظری منطقی و مطلوبی ندارندها مقاله

 7 34/0 07/1 01/3 . معین و گویایی ندارندهای فرضیه و هدفها مقاله

 3 35/0 07/1 02/3 . چکیده و مقدمه کامل و مناسبی ندارندها مقاله

 3 35/0 04/1 37/2 . شودنمی از منابع جدید و مرتبط با موضوع پژوهش استفادهها در مقاله

 بیان، موجود بر سر راه تحقیق انجام شدههای محدودیتها در نگارش مقاله

 . شودنمی
23/3 13/1 33/0 3 

ی هامنبعکتاب و دیگر ، علمیهای مجله چون همی معتبر هامنبعاستناد به 

 . گیردنمی معتبر صورت
37/2 07/1 33/0 3 

 ( 22/3) میانگین کل کیفیت نشر علمی

 . باشدمی * دامنه میانگین از یک تا پنج

 
ی هیگو، نشر یداور ندیساختار فرآ ریمتغ یبرا

 نیبا کمتر، باشدمی یطوالنها مقاله یروند داور
، قرار گرفتاول ی در رتبه راتییتغ بیمقدار ضر

 یداور یاز افراد حوزه اجرا برای هیگوچنین هم
 بیضر ترینبیشبا ، شودنمی استفادهها مقاله
 . گرفت یجا ییتهاانی در رتبه راتییتغ

های هیگو، ساختار چاپ مقاله ریمتغ رامونیپ
اول و ی در رتبه، باال استها چاپ مقاله نهیهز
و  یادبهای غلطدر وجود ها مجله راستارانیوی هیگو
 بیضر زانیم ترینبیشبا ، کنندنمی دقت ییامال
 . گرفت یآخر جای در رتبه راتییتغ

در موضوع ی هیگو، ینشر علم تیفیک ریمتغ یبرا
و  خوردنمی به چشم یو ابتکار چندان یتازگها مقاله

مقدار  نیبا کمتر، شوند ینمارائه  دیجدهای دگاهید
ی هیاول قرار گرفت و گوی در رتبه راتییتغ بیضر

، یعلمهای چون مجله معتبر هم یهامنبعاستناد به 
با ، ردیگنمی معتبر صورت یهامنبع گریو د ابکت

 گرفت یآخر جای در رتبه راتییتغ بیضر ترینبیش
 (. 3جدول )

های افتهینشر  یامدهایپ ریمتغ یبرا انیدر پا
به  رشیدادن پذ تیاولوهای هیگو ییپژوهش
 یاستناداها عیآن توز سندگانیکه نوهایی مقاله
 ییشکوفاراه بر سر ای دارند بازدارنده یباالتر
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و  ییوایکه شهایی مقاله، شودمی نو یاستعدادها
 خوانندگان یسردرگمالزم را ندارند باعث  ییروا
و نامرتبط با  یمیقد یهامنبعاستفاده از و  شوندمی

با  شودها میماندن پژوهش ثمر یباعث ب، پژوهش
اول تا های در رتبه راتییتغ بیمقدار ضر نیکمتر

با  سندگانینو ییناآشناهای هیسوم قرار گرفتند و گو
خود باعث  شمربوط به موضوع پژوههای مسئله

نبود ، شود یم یرضروریغهای پرداختن به مسئله
باعث برخورد ها مقاله یداور یمصوب برا ییالگو
 نشردر  یعدالت یو بها داوران با مقالهای قهیسل
پژوهش در مقاله باعث ها تیآوردن محدودو  شودمی

 نهیدر زم ندهیآهای شدن انجام پژوهشتر آسان
در سه  راتییتغ بیضر ترینبیشبا ، شود یممربوطه 
 (. 7جدول ) قرار گرفتند ییرتبه انتها

از  یناش یامدهایپ ریمتغ، 3با توجه به جدول 
درصد خطا  کیدر سطح ، ینشر علمشناسی بیآس
 و مقدار بارتلتKMO (342/0 ) بیضر، بوددار یمعن
مؤلفه پس  نیاهای هیگو. به دست آمد( 341/4233)

در چهار گروه  مکسیاز چرخش به روش وار
و  ینگارش صولا، یداور، هاتیاولوو سازی داده
 (. 3جدول ) شدندبندی دستهها نهیو هز هامنبع

 گیرینتیجهبحث و 

در  یدر عرصه کشاورز یعلمهای نشر مقاله
 دهیای از مرحله، نشر ندیمختلف فرآهای مرحله
 ریو چاپ درگ رشیپذ، یداور، نگارش، یپرداز
 یبررس نیانجام ا یدر ط. استهایی بیآس
در  یپژوهشهای افتهینشر  ندیاز فرآهایی بیآس

شناسی بیه آسینظراز گیری با بهره یعرصه کشاورز
از ، به صورت خالصه. شد یبررس یشاخگ سه

جداول ) به دست آمدههای افتهیموارد و  بندیجمع
ها بیآس گریکه مشهودتر از دهایی بیآس( 7تا  3

توان به صورت خالصه شامل سرقت می بودند را
 یدستکار(، 1332، یاردکان یهمسو با اسالم) یعلم
و  یدیمج، 1332، یاردکان یهمسو با اسالم) هاداده

سازی داده(، 1337، یژنیو ب ی؛ صادق1335، همکاران
(، 1337، یژنیو ب ی؛ صادق2013، همسو با سنگوال)

 ر در نشریتأخ، یات داخلیت از نشریحما نهینبود زم

م یتنظ نهینبود زم(، 1331، همسو با نامور و کوشا)
؛ 2015، نینشتیهمسو با ا) هامقاله یکربندیدرست پ

در  ینگر یسطح(، 1335، و همکاران یدیمج
(، 1332، یاردکان یهمسو با اسالم) یروشناس

(، 2015، نینشتیهمسو با ا) ل معنا به متنیتحم
همسو با ) انسجام مطالب نهیو نبود زم یپراکندگ

همسو ) اخالق تیرعا نهیو نبود زم( 2015، نینشتیا
 . ستدان( 2013، با سنگوال

از  کیمقابله با هر یهاکارراه یر برخیز در
 . اندشده شنهادیپ، شده در باال انیبهای بیآس

 نهیالزم در زمهای آموزشی : ارائهیسرقت علم -
 نیقوان میتنظ، هاساختار مجله تیتقو، قیروش تحق

 هیته، هامقاله یداور یبرا ازیو مقررات مورد ن
 نظارت، یعلمسرقت  صیتشخ یالزم برا یهاافزارنرم
 تیحماو ها مقاله تیفیقرار دادن ک تیدر اولو، قیدق

 . تیفیک ابهای از مقاله
های پژوهش جیها: استفاده از نتاداده یدستکار -
قرار ، گرانپژوهشبهبود مهارت آموزش و ، یکاربرد

 هیو ته ریزیبرنامه، هاپژوهش تیفیکبر  تیدادن اولو
 یعلم کارراه افتنیو  یبررس یالزم برا یهاافزارنرم
از  قیو دق یو نظارت کاف، هادر داده یدستکار یبرا
بر کار  یآموزشهای استادان و مؤسسه بجان

و ها مجله یاز سوها مقاله قیدق یبررس، گرانپژوهش
 . کار داوران تیفینظارت بر ک

ها مقاله تیفیک هیبر پا یازدهی: امتیساز داده -
 قیآموزش روش تحقی ارائه، تیبر کم دیتأک یجا به

پژوهش از های داده افتیدر، گرانپژوهشبه 
 دیتأک، یالزم نظارت یهاافزارنرم هیته، گرانپژوهش

و استفاده از گرایی تیکم یجا بهها مقاله تیفیبر ک
و  یآمارهای نهیدر زم تریبیشکه مهارت  یداوران
 . دارند قیتحقروش 
 زی: پرهیداخلهای هینشراز  تیحما نهیبود زمن -

بهبود و ، هااز مجله تیدر حماای قهیاز برخورد سل
 بیباال بردن ضر یتالش برا، هاساختار مجله تیتقو
ها هینشر یحامهای نهاد دگاهید رییتغ، هاآن تأثیر

و اختصاص دادن بودجه  یداخلهای نسبت به مجله
 . یداخلهای مجله یحام یبه نهادها مالز
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 یپژوهشهای افتهینشر شناسی بیاز آس یناش یامدهایپ ریمتغهای هیگوبندی رتبه -1جدول 

 *میانگین گویه متغیر
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

پیامدهای حاصل از 

نشر شناسی آسیب

 یپژوهشهای افتهی

نویسندگان آن توزیع استنادهای باالتری که هایی اولویت دادن پذیرش به مقاله

 . شودمی شکوفایی استعدادهای نوبر سر راه ای دارند بازدارنده
55/3 01/1 23/0 1 

 که شیوایی و روایی الزم را ندارند باعث سردرگمی خوانندگان آنهایی مقاله

 . شوندمی
50/3 03/1 30/0 2 

ها ثمر ماندن پژوهش باعث بی، پژوهش ی قدیمی و نامرتبط باهامنبعاستفاده از 

 . شودمی
44/3 02/1 30/0 2 

 رغبتی نویسندگان انگیزگی و بی باعث بیها چاپ مقالهبندی بازی در اولویت پارتی

 . شودمی
57/3 12/1 31/0 3 

به های داخلی باعث ارسال مقالههای در مجلهها کندی روند پذیرش مقاله

 . شودمی نامعتبرخارجی گاهی های مجله
53/3 10/1 31/0 3 

 باعث بیها رعایت نشدن رازداری توسط نویسندگان در جریان انتشار مقاله

 . شودمی نویسندگانهدف به های اعتمادی جامعه
51/3 03/1 31/0 3 

خارجی بر انتشارات های داخلی باعث استثمار مجلههای بها ندادن به مجله

 . شودمی جامعه علمی کشورمان
52/3 13/1 32/0 4 

فایده  باعث پراکندگی مطالب و بیها و اهداف مشخص در مقالهها نبودن فرضیه

 . شودها میشدن مقاله
42/3 03/1 32/0 4 

باعث ، پژوهشی مصوب مجلههای با اولویتها بند نبودن مسؤالن مجله پای

 . شودمی سردرگمی نویسندگان
40/3 03/1 32/0 4 

ها استفاده ماندن مقاله باعث بیها و یافتهها گیرینتیجهناهمخوانی پیشنهادها با 

 . شودمی
33/3 03/1 32/0 4 

و شیوه خط فارسی در برخی از گذاری قواعد نشانه، مدنظر قرار ندادن اصول

 . شودها میو نگارشی مقالهباعث افت کیفیت ادبی ها مقاله
33/3 13/1 33/0 5 

 باعث سرخوردگی و بیها برخی از نویسندگان در جریان نشر مقالهسازی داده

 . شود میانگیزگی دیگر نویسندگان 
53/3 21/1 34/0 3 

 زبان مقابله با سرقت ادبی باعث افزایش روزافزون سرقت ادبی های فارسیافزارنرمنبودن 

 . شودمی
45/3 20/1 35/0 7 

روشن در  گیرینتیجهاطالعات و ارائه ، هادادهعدم تجزیه و تحلیل نکردن 

 . آوردمی پایینمنتشره را های سطح مقاله، هامقاله
35/3 20/1 33/0 3 

ها داوران با مقالهای باعث برخورد سلیقهها نبود الگویی مصوب برای داوری مقاله

 . شودمی نشرعدالتی در  و بی
34/3 23/1 37/0 3 

منتشره با نیازهای علمی کشور باعث بدون های موضوع مقالههمخوانی نداشتن 

 . شودمی منتشر شدههای استفاده ماندن مقاله
40/3 31/1 33/0 10 

های به مجلهها معتبر باعث ارسال مقالههای در مجلهها باالی چاپ مقالهی هزینه

 . شود میکیفیت و نامعتبر  بی
22/3 21/1 33/0 10 

علمی خود را در اولویت ی دانشگاه یا مؤسسههای مقاله، هر مجلهزمانی که 

 دهد. می جای خود را به رابطه و سمتکیفیت  دهدمی پذیرش قرار
34/3 31/1 33/0 11 

ها توجهی به ابعاده اجرایی و کاربردی مقاله اجرا باعث کمی نبردن از داوران حوزه بهره

 . شودمی
27/3 27/1 33/0 11 

مربوط به موضوع پژوهش خود باعث های عدم آشنایی نویسندگان با مسئله

 . شود میغیرضروری های پرداختن به مسئله
22/3 25/1 33/0 11 

ها داوران با مقالهای باعث برخورد سلیقهها نبود الگویی مصوب برای داوری مقاله

 . شودمی نشرعدالتی در  و بی
22/3 33/1 43/0 12 

 میآینده در زمینه مربوطه های شدن انجام پژوهشتر پژوهش در مقاله باعث آسانها ن محدودیتآورد

 13 43/0 30/1 43/3 . شود

 ( 22/3) میانگین کل کیفیت نشر علمی

 . باشدمی * دامنه میانگین از یک تا پنج
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 یپژوهشهای افتهینشر شناسی بیاز آس یناش یامدهایپ یعامل لیتحل -8جدول 
 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه داری میزان معنی مقدار بارتلت KMOضریب  مؤلفه

1 

342/0 341/4233 000/0 

25/10 21 21 

2 3/1 20 41 

3 15/1 14 55 

4 33/0 7 32 

 
 ینشر علمشناسی بیاز آس یناش یامدهایپ یعامل لیتحل جیخالصه نتا -3جدول 

 ها گویه ام عاملن هاعامل
بار 

 عاملی

1 
و سازی داده

 ها اولویت

 میانگیزگی دیگر نویسندگان  باعث سرخوردگی و بیها برخی از نویسندگان در جریان نشر مقالهسازی داده

 . شود
374/0 

 333/0 . شود میآینده در زمینه مربوطه های شدن انجام پژوهشتر پژوهش در مقاله باعث آسانها آوردن محدودیت

 334/0 . شودمی زبان مقابله با سرقت ادبی باعث افزایش روزافزون سرقت ادبی های فارسیافزارنرمنبودن 

جای کیفیت  دهدمی علمی خود را در اولویت پذیرش قراری دانشگاه یا مؤسسههای مقاله، زمانی که هر مجله

 دهد. می خود را به رابطه و سمت
753/0 

 433/0 . شودها میتوجهی به ابعاده اجرایی و کاربردی مقاله اجرا باعث کمی داوران حوزهنبردن از  بهره

 553/0 . شودمی باعث سردرگمی نویسندگان، پژوهشی مصوب مجلههای به اولویتها بند نبودن مسؤالن مجله پای

بر سر راه ای باالتری دارند بازدارندهکه نویسندگان آن توزیع استنادهای هایی اولویت دادن پذیرش به مقاله

 . شودمی شکوفایی استعدادهای نو
331/0 

 داوری 2

 میکیفیت و نامعتبر  بیهای به مجلهها معتبر باعث ارسال مقالههای در مجلهها باالی چاپ مقالهی هزینه

 . شود
332/0 

های کشور باعث بدون استفاده ماندن مقالهمنتشره با نیازهای علمی های همخوانی نداشتن موضوع مقاله

 . شودمی منتشر شده
334/0 

 343/0 . شودمی نشرعدالتی در  و بیها داوران با مقالهای باعث برخورد سلیقهها نبود الگویی مصوب برای داوری مقاله

گرفتن باکیفیت و پذیرش های باعث رد شدن مقالهها نبود نظارت بر کار داوران در جریان داوری مقاله

 . شودمی پایین کیفیت و سطح بیهای مقاله
742/0 

 پایینمنتشره را های سطح مقاله، هاروشن در مقاله گیرینتیجهاطالعات و ارائه ، هاتجزیه و تحلیل نکردن داده

 . آوردمی
334/0 

 334/0 . شودها میفایده شدن مقاله مطالب و بیباعث پراکندگی ها مشخص در مقالههای و هدفها نبودن فرضیه

 میغیرضروری های مربوط به موضوع پژوهش خود باعث پرداختن به مسئلههای ناآشنایی نویسندگان با مسئله

 . شود
423/0 

 اصول نگارش 3

 452/0 . شودها میاستفاده ماندن مقاله باعث بیها و یافتهها گیرینتیجهناهمخوانی پیشنهادها با 

و باعث افت کیفیت ادبی ها و شیوه خط فارسی در برخی از مقالهگذاری قواعد نشانه، مدنظر قرار ندادن اصول

 . شودها مینگارشی مقاله
537/0 

هدف به های اعتمادی جامعه باعث بیها رعایت نشدن رازداری توسط نویسندگان در جریان انتشار مقاله

 . شودمی نویسندگان
553/0 

 خارجی و گاهی نامعتبرهای به مجلهها داخلی باعث ارسال مقالههای در مجلهها کندی روند پذیرش مقاله

 . شودمی
771/0 

 323/0 . شودمی خارجی بر انتشارات جامعه علمی کشورمانهای داخلی باعث استثمار مجلههای بها ندادن به مجله

 منابع و هزینه 4

 753/0 . شودها میثمر ماندن پژوهش باعث بی، ی قدیمی و نامرتبط با پژوهشهامنبعاستفاده از 

 430/0 . شوندمی که شیوایی و روایی الزم را ندارند باعث سردرگمی خوانندگانهایی مقاله

 430/0 . شودمی رغبتی نویسندگان انگیزگی و بی باعث بیها چاپ مقالهبندی بازی در اولویت پارتی
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و  زهیدر نشر: در نظر گرفتن جا ریتأخ -
 نیقوان کردن فیتعر، هاداوران مجله یبراهایی پاداش
 یافراد براآموزش ، هامقاله یمحتوا یداور یالزم برا

های و ارائه آموزشها امکانات مجله تیتقو، یداور
 . هامقاله یفیبهبود ک یمناسب برا

ها:  مقاله یکربندیدرست پ میتنظ نهینبود زم -
 مقاله نهیدر زم گرانپژوهشالزم به های ارائه آموزش

و  کسانیمقررات  جادیا، یو فن یعلم یسینو
و ها مجلهی همه یبرا یکربندیپ نهیاستاندارد در زم

 . بر آن قینظارت دق
: نظارت بر روند شناسیروشدر  ینگر یسطح -

الزم به های آموزشی ارائه، گرانپژوهشانجام کار 
مربوطه در  نیمشخص کردن قوان، گرانپژوهش

 رشینظارت بر روند پذ، پژوهش شناسیروش نهیزم
آمار و روش  نهیزمکه در  یو استفاده از داورانها مقاله
 . هستند زمالهای ییتوانا یدارا قیتحق
الزم های متن: آموزش مهارتمعنا به  لیتحم -
مربوط  هامنبعاستفاده از بر  دیتأک، گرانپژوهشبه 

 گرانپژوهش قیتشوآموزش و ، قیبه موضوع تحق
نظارت بر کار ، جستجوهای روش یریفراگ یبرا

در ها و مقررات مجله نیقوان ینیبازب، گرانپژوهش
 قیدق یو بررس یداور، هامقاله رشیو پذ یبررس

 یدسترس یمناسب برا یهاکارراه جادیا، هامقاله
 . ازیمورد ن یعلم یهامنبعبه  گرانپژوهش
 لیانسجام مطالب: تجل نهیو نبود زم یپراکندگ -
 یکاربردهای استفاده از پژوهش، برتر سندگانیاز نو

، گرانپژوهشالزم به های آموزش مهارت، در عمل
 نشیدر مورد چ کسانیاستاندارد و  نیقوان جادیا

بر  دیتأک، یداخلهای در مجلهها مقاله یمحتوا
بودن و  یداخل ای نیالت یجا بهها مقاله تیفیک

و روش  یسینو نظر در مورد آموزش مقاله دیتجد
 . قیتحق
 تیبر رعا دیاخالق: تأک تیرعا نهینبود زم -

و  گرانپژوهشهنجارها و اخالق در هنگام آموزش به 
، یداور یالزم برا یهاافزارنرم هیته، هاداوران مقاله

برخورد قاطع با متخلفان و ، و مقررات نیقوان ینیبازب
 .بر اخالق یمتکهای از پژوهش تیو حما قیتشو

 هانوشتپی

1- Bahavioral 

2- Structural 

3- Contextual 
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Abstract 

The publication of research findings is one of the  major needs of the scientific community. 

Accordingly, the pathology of the process of publishing and preserving its quality has priority. 

The lack of dissemination of the research findings, especially in the agriculture, leads to the lack 

of knowledge of researchers. On the other hand, the quality of research findings is important. In 

this regard, the purpose of this study was analyzing pathology of publishing research findings in 

the field of agriculture. The research method is descriptive which carried out by a survey for 

gathering data. The statistical population consisted of all faculty members and Ph. D. students of 

agriculture (6773 person) in the public universities of Iran. By using Krejcie and Morgan’s 

Table and three stage sampling 363 person were selected as sample (106 faculty members and 

257 Ph. D. students). The data collection instrument was a questionnaire, which a panel of 

faculty members of agricultural extension and education confirmed its validity. The reliability 

of the items of the questionnaire was approved with calculating ordinal theta coefficient (0. 

72≤θ≤0. 93). The damages of the publication of research findings were classified in three areas 

of publishing context (including the context of knowledge, ethics and attitudes), publishing 

structure (including structure of policy, investigation and acceptance, review process and 

printing) and publishing behavior (including behaviors of planning, organizing, writing, and 

reviewing) using three branches theory and their items were ranked as percived by respondents. 

Using factor analysis, four causative factors of data making and priorities, review process, 

principles of writing and resources and costs were extracted in the publication of agricultural 

research findings. At the end, based on the findings, functional recomendations were presented.  

 

Index Terms: publication pathology, publication quality, three branches theory, agricultural 

research, publication of research findings.  
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