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ایراندر کشاورزيعلومعلمی در هاينشر مقالهکیفیتعوامل مؤثر بر 

1و عنـایت عبـاسی* مسـعود بیـژنیفرشـاد مجیدي،

)01/12/95؛ پذیرش:14/09/95: (دریافت
چکیده
و حفظ کیفیت آن شناسی فرآیند نشر. بر این اساس، امروزه بر آسیبدارددانش علمی نقش مهمی در تسهیل تبادل مطالب نشر کیفیت 

،تحقیقروشایران بود. کشاورزي علومهاي علمی در واکاوي عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله،هدف این مقالهشود. تأکید فراوان می
ها استفاده گردید. جامعه آماري پژوهش، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان آوري دادهاز فن پیمایش براي جمعوهمبستگی بود توصیفی ـ 

و روش جدول کرجسی و مورگانبا استفاده ازهاآننفر از 363که تعداد )N=6773هاي دولتی ایران بودند (ي کشاورزي دانشگاهادکتر
ازپانلیتوسط آن محتواییوظاهريرواییکه اي بود ، پرسشنامهپژوهشابزار .انتخاب شدنداي (سه مرحله) گیري چند مرحلهنمونه

همچنین، تأیید گردید.ي کشاورزي کشاورزي و تعدادي از سردبیران مجالت معتبر علمی ـ پژوهشی در حوزهآموزشوترویجمتخصصان
همبستگی نشان داد که تحلیلنتایج .، با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفتآنهاي مختلف دسته گویهپایایی 

، مقدماتیهتدارکات و تهیزي،ربرنامهنشر (شامل رفتارهاي ، رفتارهاي دانشی، اخالقی و نگرشی)(شامل زمینهنشراي ینهزممتغیرهاي 
داري معنیرابطهی، نشر علمبا کیفیت)چاپ مقالهو يداوریندفرآ(شامل ساختارهاي نشر ، ساختار)ییمتن نهایهو تهياصالح و بازنگر

هاي از تغییرات متغیر کیفیت نشر مقالهدرصد 60، حدود یاد شدههايمتغیرکه شان دادرگرسیون نتحلیل ، نتایج در این راستا.دارند
هاي پژوهش، برخی پیشنهادهاي کاربردي ارائه شده است.در پایان، بر اساس یافتهد.نکنرا تبیین میکشاورزي علومدر علمی 

هاي علمی، کشاورزي، ایران.کیفیت نشر، مقالهکلیدي: هايهواژ

گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.اناستادیاروارشدآموخته کارشناسیدانشبه ترتیب، 1
mbijani@modares.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
،شـود؛ بنـابراین  مـی محسـوب علمیتولیدیک،مقالههر

ویابدمیتجلیمقالهیکدري نخستوهلهدرعلمتولید
هـاي  مجلـه یـژه وبـه و علمـی انتشاراتطریقازآنترویج

، فاضـل زاده (طباطبـایی و  گیـرد مـی انجـام معتبر علمی،
نـابعی ممعتبرتـرین ونخسـتین علمـی، . مجالت)1388
مـنعکس راعرصه علـم و دانـش  هايپیشرفتکههستند

ــایی و مــی ؛ حجــازي و 1388، فاضــل زادهســازند (طباطب
در هر کشوري، نشـر علمـی   ،). عالوه بر این1388بهروان، 

فـردي و جمعـی در عرصـه    ي به عنوان ابزاري براي توسعه
و همکـاران،  زادییپاشـا شـود ( علم و دانش شـناخته مـی  

ــا؛ 1390 ــاران، ريالهی ــع، ). 1394و همک ــار در واق انتش
معتبـر، بـا ضـریب تـأثیر    هـاي مجلـه هاي علمـی در مقاله

)Impact Factor(   و شهرت خوب، دستاورد ضـروري بـراي
,Krishnan(دنشـو اي محسوب مـی پیشرفت حرفه 2013;

Perlin et al., ضریب تـأثیر سـال بـه سـال در     این). 2017
,Colemanست (هاي مختلف قابل تغییر امجله 2008.(

در راخـود یـافتگی توسـعه حجـم جوامع مختلـف امروزه،
تعـداد چـون با مـواردي هم ،پژوهشیهايشاخصيزمینه
تعـداد و از جملـه پژوهشـی بودجـه سـهم محقـق، نیروي

نشـان ،آنمانندوعلمیهايهمجلدرشدهچاپهايهمقال
ــدمــی ــوبی، (دهن Gonzalez-Brambila؛1393یعق &

Veloso, Perlin؛2007 et al., در ایـن راسـتا،   در.)2017
پژوهشـی، در حـوزه   ـنشریه داراي درجه علمی146ایران، 

کشاورزي فعالیت دارند که وظیفـه برقـراري ارتبـاط میـان     
محققان و دانشجویان این حوزه را بر عهـده دارنـد (وزارت   

).1393معاونت پژوهش، ـتحقیقات و فناوري،علوم
رآینـد  ، ماننـد هـر ف  علمـی فرآیند نشراست که ذکریانشا

نشر کشاورزي هـم از ایـن   هایی است.دیگري داراي آسیب
). 1391و همکـاران،  رادیفیشـر قاعده مسـتثنی نیسـت (  

بـراي در هر رشته علمی، نقش بسیار مهمـی را  نشراگرچه
يو بدین وسیله گسترهکندمیبازي ،تسهیل تبادل دانش

بایـد گفـت کـه    ولـی ،سـازد نش را میسر مـی وسیعی از دا
ها بین نویسندگان و نشـریات بسـیار پیچیـده    مبادله مقاله

نقـش مهمـی را ایفـا    ،چرا که در یک مبادله، قـانون ؛است
نامور(کند و هر نشریه قوانین مخصوص خودش را داردمی

در عرصـه  فضاي تولیدات علمی از طرفی، ). 1391، کوشاو
هـاي  از نظـر اقتصـادي و چـه از جنبـه    مقالـه، چـه  انتشار

، تسهیم منـافع علمـی،   يدارامانتمدیریتی، رعایت اخالق، 
علمـــی توســـط نویســـندگان و آداب و اخـــالق رعایـــت

کامـل و  مندي و ...، عدم ضابطهاندرکاران فرآیند نشردست

Génova؛ 1387دهـد (کـاظمی،   دقیق را نشان می et al.,

2016.(
درتـوجهی قابـل پیشـرفت خیـر، ايهـا سـال درماکشور
تولیـد بـراي مسـابقه . استداشتهعلمیتولیداتيزمینه
فـردي، هـاي شاخصافزایشبرايتالشبیشتر،هايمقاله

هیـأت اعضـاي تعـداد افزایشعلمی،تولیداتهايمؤسسه
مراکـز تعـداد گسـترش علمـی، ارتقايبرايمشتاقعلمی

هـاي رشـته يتوسـعه علمـی، تولیـدات نیازمنـد پژوهشی
بـر تأکیدبادکتريوارشدیکارشناسمقاطعدرتحصیلی

کسـب بـراي رقابـت وپژوهشـی هـاي رسالهوهانامهپایان
پایبنـدي کنـار درها،دانشگاهپژوهشیبنديرتبهدررتبه،

سـبب اي در نشـر، اخالق حرفهوصداقتبهباالچنداننه
لمـی، عتقلـب مـوارد اخیـر سـالیان طیدرکهاستشده

درتـأخیر هـا، دادهپراکنـدگی ،يداده سـاز علمـی، سرقت
چاپهايمقالهشمردنکوچکمطالب،بودنتکرارينشر،
مطالـب پراکنـدگی نگارش،ضعف داخلی،مجالتدرشده

سـطح درحتـی یاوکشورسطحدرایرانیپژوهشگران...و
به عبـارت دیگـر،   .)1389سوري،(گرددمطرحالمللیبین

هاي قابت علمی، تمرکز فراوان بر کمیت نشر مقالهدر یک ر
علمی باعث کاهش توجه الزم به بعد کیفیـت نشـر چنـین    

هـاي  آسـیب ینتـر مهـم مواردي شده است. در این راسـتا،  
سـرقت  "، شـامل  هـاي علمـی  مقالـه نشـر وارده بر کیفیت 

عدم رعایت "، "يداده ساز"، "هادادهيکاردست"، "علمی
پراکنـدگی و عـدم انسـجام مطالـب     "، "اخالق در پژوهش

، "عــدم تنظــیم صــحیح پیکربنــدي تحقیــق"، "هــامقالــه
به تحمیل معنا"، "هاشناسی مقالهنگري در روشسطحی"

ــتن ــأخیر در نشــر"، "م ــت از نشــریات  "و "ت ــدم حمای ع
).1395، برشمرده شده است (مجیدي و همکاران"داخلی

مـل مـؤثر بـر    بر این اساس، هدف این مقاله بـر تحلیـل عوا  
ایـران  درکشـاورزي علـوم هاي علمی در کیفیت نشر مقاله

اي از قرار گرفت. بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف، خالصـه      
بـه شـرح زیـر مـورد تعمـق و      ،هاي مـرتبط نگاشتهپیشنه

واکاوي قرار گرفت.
یديعابـد سـع  در پژوهش انجـام گرفتـه توسـط ایمـانی و     

سـرقت وقلـب تشناسیآسیب)، به منظور تحلیل1394(
نشـر  درتقلـب گیـري شـکل درمؤثرعللایران،درعلمی

پـنج درهاي کیفیت نشر)علمی (به عنوان یکی از کاهنده
عوامـل فرهنگــی، پرورشـی، آموزشــی، اجتمــاعی و   گـروه 

فرهنگـی شـامل:   بندي شده است. عوامـل طبقه،اقتصادي
وانگیـزه فقـدان طلبـی، راحـت اخالقی،هايارزشضعف
ضـعف وضـوابط واصـول جايبهروابطبرتأکیدعالقه،
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کافی،تخصصپرورشی مشتمل بر عدمایمان است. عوامل
درضـعف ونگـارش درضـعف مربوطه،قوانینازناآگاهی

بهتوجهمواردي همچونآموزشی باشد. عواملترجمه می
ومـدارس بـودن آمـوزش محـور  کیفیت،جايبهکمیت

پژوهشدراجبارناکافی،سانیراطالعوآموزشها،دانشگاه
اجتمـاعی شـامل عـدم   عوامـل .گیـرد زمان را در بر میو

تناسـب عدمقوانین،نبودنروزبهکافی،نظارتوکنترل
عواملغلط است والگوهايگیريشکلوجزاوجرمنظام

بودجـه، کمبودعلم،درطلبیاقتصادي مشتمل بر منفعت
بـه  هـا آناست. همچنین و فناوريپیشرفت ابزارامکانات،

در نویســندگان زن و مــرد ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــین 
داري تفـاوت معنـی  در تولید مقاالت علمـی  تقلب يزمینه

وجود دارد.
ــاران (  ــري و همک ــین  ،)1393کالنت ــه تعی ــی ب در پژوهش

ت علمـی  الگوهاي انتشار مقاله و رفتار استنادي اعضاي هیأ
8/56این نتیجه رسـیدند کـه   و به دانشگاه قزوین پرداخته

رغم وجود نامشـان در یـک   درصد اعضاي هیأت علمی علی
اند و نسبت مشارکت نداشتهها آنمقاله، در نگارش و چاپ 

تر از مردان و نسبت مشـارکت اعضـاي   مشارکت زنان پایین
ربـی کمتـر از   مهیأت علمـی بـا درجـه اسـتاد، دانشـیار و      

.استبودهاستادیاران
در پژوهشی به بررسی موانع ،)1390(مکارانو هکریمیان
علمــی اعضــاي هیــأتیــدگاهاز دهــاي پــژوهش و چــالش
و در نهایـت بـه ایـن    شیراز پرداختهعلوم پزشکی دانشگاه 

نتیجه رسیدند که بین امکانـات، تجهیـزات و تـدارکات بـا     
داري وجود دارد.هاي علمی رابطه معنیکیفیت چاپ مقاله

بـا عنـوان  در پژوهشـی  ،)1391اران (و همکـ فـرد یمطلب
ارائه، به علمیمقاالتداوريفرآیندشناسیبررسی آسیب

و به ایـن  داوري پرداختهبرايیکسانومشتركچارچوب 
نتیجه رسیدند که ارزیابی آثار علمی بایـد بـر اسـاس پـنج     
معیار علمی بودن، رعایت اخالق پژوهشی، تناسب محتواي 

تاري و همـاهنگی مقالـه بـا نشـریه     مقاله، رعایت فنون نوش
داوري در کـه  دریافتند هاآن. همچنین باشد،مورد ارزیابی

هــایی همچـون، تخصصــی نبــودن مجــالت،  علمـی آســیب 
افـزاري و  مشخص نبودن زمینه تخصصی داوران، ضعف نرم

ها، سوگیري و مغفول ماندن اطالعاتی، طوالنی بودن داوري
ــو   ــل قب ــاي قاب ــودن معیاره ــت، نب ــراي داوري و کیفی ل ب

وجود دارد.،هاي اخالقی داورانلغزش
در بررسی کیفیـت نگـارش   ،)1393(یانیاحیربیدختی و 

ها در مجله علمی ـ پژوهشی دانشـگاه علـوم پزشـکی     مقاله
بیرجند به این نتیجه رسیدند کـه داوري، موجـب ارتقـاي    

هـاي عنـوان،   هـا بـه ویـژه در قسـمت    کیفیت نگارش مقاله
شـود. از آنجـایی کـه    ها مـی تناسب متن و یافتهشیوایی و

گزارش صحیح تحقیقات، منجر به انتقال اطالعات صـحیح  
تـوان اقـدامات   شـود، مـی  به متخصصان و پژوهشگران مـی 

انجام شده در مجله مذکور را مفید و ارزشمند ارزیابی کرد. 
و شانس هاکه بین کیفیت مقالهایشان دریافتندهمچنین، 

دار در سـطح یـک درصـد    رابطه مثبت و معنـی هانآچاپ
گیري )، با بهره1395مجیدي و همکاران (خطا وجود دارد.
شناســی نشــر شــاخگی، بــه تحلیــل آســیباز الگــوي ســه

ــه ــی در  مقال ــاي علم ــومه ــرده و  عل ــدام ک ــاورزي اق کش
زمینـه  "هاي این نوع از نشر علمی را در سـه مـورد   آسیب

بندي و تشـریح  دسته"تار نشرساخ"و "رفتار نشر"، "نشر
تحلیـل در ،)1391(و همکـاران فعلیهمچنین،اند. نموده

سـرقت  يسنجش نگـرش و رفتـار دانشـجویان در زمینـه    
به این نتیجه رسیدند که بین دانشجویان زن و مـرد  ،علمی

بــه ســرقت علمــی و کیفیــت هــاآندر ارتبــاط بــا نگــرش 
ر پژوهشـی د.نـدارد دار وجـود تفاوت معنیهاآنهاي مقاله
هـا،  براي باال بردن آگاهی در میان ویراستاران مجلـه دیگر،

نویسندگان و خوانندگان نسبت بـه سـوء رفتـار علمـی در     
بـه  الزم نسـبت  ي بیـنش  سناریوي فعلی نشر علمی و ارائه

معلمـان و مربیـان بایـد    توصیه شده است که،این تخلفات
ش را به فراگیـران  هاي رعایت اخالق در پژوهبهترین شیوه

هاي بـا کیفیـت   خود یاد دهند. عالوه بر این، انجام پژوهش
تنها با تکیه بر رعایت استانداردهاي باالي اخالقـی توسـط   

,Krishnanپـذیر اسـت (  ها امکانسردبیران و ناشران مجله

2013.(
در تحقیقی که بر روي تأثیر سرقت علمی دانشجویان روي 

بـا  هـا آنزمانی که آثـار علمـی   مربیان و احساسات مربیان 
این آثار دانشجویان ترکیب شـده، انجـام گرفـت، مشـخص     

هـاي علمـی مشـترك،    گردید که در جریان نگـارش مقالـه  
ــز    ــوجهی از تمرک ــل ت ــدار قاب ــراي   مق ــه اج ــتادان ب اس

شود و میـان  هاي صداقت علمی اختصاص داده میسیاست
دار نـی این صداقت و کیفیت نشر علمی، رابطه مثبـت و مع 

,Biswasوجــود دارد ( 2015; Majidi et al., در ). 2017
در فراگیــرانتــأثیر دانــش و آگــاهی بــا عنــواناي مطالعــه

کـاهش  به منظـور شنقش آموز، با تمرکز برسرقت علمی
که آمـوزش  مشخص گردید،به سرقت علمیایشانگرایش 

یـاد بگیرنـد سـرقت    اگیـران دقیقـاً   باید به نحوي باشد که فر
ــه مــیع ــدلمــی چیســت و چگون ــوان از آن دور مان . چنــین ت

تواند باعث کاهش گرایش به سرقت علمـی شـود   میآموزشی
)Dearth, 2004.(
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,Broeckelman-Post(بروکلمن در پژوهش خـویش بـا   )2009
بـه ایـن نتیجـه    هـا،  بررسی صداقت علمـی در دانشـگاه  عنوان

بعد سـوء رفتـار   ها از چهار رسید که صداقت علمی در دانشگاه
اي و سوء رفتـار  برداري از متن، سوء رفتار کتابخانهعلمی، کپی
داري بـین  وي تفـاوت معنـی  .یافته استتشکیل،در همکاري
صـداقت  و اسـتادان در هـر نـوع    آموختگـان دانشدانشجویان، 

شده این صداقت بیـان کـرده   علمی و تغییرات در شدت درك
اقت علمـی یـک سـاخت    صـد بـه زعـم وي،   ،همچنـین .است

اجتمــاعی در حــال تحــول و راهــی بــراي شناســایی عواقــب  
ــت.   ــی اس ــی و علم ــکالت اخالق ــینتا مش ــیالن و جس آبیگب

)Ibegbulam & Jacintha, ــل  ).2016 ــی عوامـ در بررسـ
ــزایش ــه اف ــدیران کتابخان ــداران و م ــزه کتاب هــاي دهنــده انگی

بـه ایـن   ، ار مقالـه دانشگاهی نیجریه جهت افزایش تعداد انتشـ 
نتیجه رسیدند که کسب منافع شخصی و دستیابی به ارتقـاي  

کاریاپـا و همکـاران  دارد. در این زمینـه  شغلی باالترین تأثیر را 
)Cariappa et al., انتشـار یـا   اي بـا عنـوان   در مطالعـه )2016

نه یا یـک انتخـاب اجبـاري، بـه     اپروازهالکت: یک معامله بلند
یت ساختار چاپ و نشـر مقالـه  این نتیجه رسیدند که عدم رعا

دار شدن آینـده شـغلی   ها باعث تخریب مقاله و لکهها در مجله
در بررسی دیگري پیرامون عوامل مؤثر بـر  شود.نویسندگان می

هشگران مکزیکی، گونزالس و ولوسـو  وهاي خروجی پژپژوهش
)Gonzalez-Brambila & Veloso, ــن نتیجــه )2007 ــه ای ب

هـاي  صی بر کمیـت و کیفیـت مقالـه   رسیدند که سن تأثیر خا
ــدارد  ــگران ن ــی پژوهش ــفندیاري.علم ــاران  اس ــدم و همک مق

)Isfandyari-Moghaddam et al., در بررسی با عنـوان  )2012
وري تحقیقـاتی زنـان ایرانـی در    مطالعه عوامل اثرگذار بر بهـره 

ISI      هـاي علمـی   ، به ایـن نتیجـه رسـیدن کـه کیفیـت مقالـه
از پژوهشگران زن است.پژوهشگران مرد باالتر 

,Hall(هال  در بررسـی خـویش بـه سـنجش کیفیـت      )2011
ها در عرصـه گردشـگري   بندي مجلههاي علمی و رتبهپژوهش

هـا  پرداخته و به این نتیجه رسیده که داوري با کیفیـت مقالـه  
Perlin(پرلین و همکارن .داري داردرابطه مستقیم و معنی et

al., يهـا رسی خروجـی نشـر مجلـه   وهشی به بردر پژ) 2017
برزیل با رویکرد بررسی رزومه پژوهشگران پرداختـه و بـه ایـن    

هـاي  هاي مردان باالتر از مقالهنتیجه رسیدند که کیفیت مقاله
& Rørstad(س نسـ رورسـتد و آک باشـد. پژوهشگران زن مـی 

Aksnes, در بررسی خـود پیرامـون نقـش جنسـیت و     )2015
هـاي نـروژ،   ژوهشگران در دانشگاهموقعیت علمی بر انتشارات پ

هـاي مـردان داراي کیفیـت    به این نتیجه رسـیدند کـه مقالـه   
،بهتري نسبت به زنان بوده و هر چه درجه علمی بـاالتر باشـد  

.داراي غناي بیشتري خواهد بودپژوهشگرانانتشارات 

Piro(پیـرو و همکـاران   et al., ی بـا عنـوان  در پژوهشـ )2013
گیـري  هاي مختلف: انـدازه وري حوزهبهرهتجزیه و تحلیل کلی 

سـاختار  ها در نشر علمی، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     چالش
هاي علمـی تـأثیر مسـتقیم داشـته و میـان      چاپ بر نشر مقاله

بـا کیفیـت نشـر    هـا آنجنسیت پژوهشگران و جایگاه علمـی  
الرنـس و  .وجـود دارد داري معنـی توسط ایشان رابطـه علمی 

Laurance(همکاران et al., در پژوهشی به بررسـی  نیز )2013
رابطه رفتار نگارشی نشر، دانشـگاه محـل فعالیـت بـا کیفیـت      

بـه ایـن   هـا بر کیفیت مقالـه تها و همچنین تأثیر جنسیمقاله
نتیجه دست یافتند که دانشگاه محل فعالیت هیچ تـأثیري بـر   

هاي منتشر از سوي پژوهشـگران نداشـته، رفتـار    کیفیت مقاله
ودار با کیفیت نشر بـوده  شی داراي رابطه مستقیم و معنینگار

معنـی رابطـه هـا آنهـاي  میان جنسیت افراد و کیفیت مقالـه 
Barriosهمکـاران ( بـاریوس و  ،همچنینداري وجود دارد. et

al., ات علمـی بـا تحلیـل    در پژوهشی با عنـوان تولیـد  )2013
ت جنسیتی به این نتیجه رسیدند کـه بـین جنسـیت و کیفیـ    

.داري وجود داردمعنیرابطههاي علمی نشر مقاله
تـوان بـه عنـوان    را مـی 1جـدول  ،گفته شدآنچهاز تعمق در 

جهـت ) 1نگاره گیري یک چارچوب نظري (مبنایی براي شکل
هاي علمی، ارائه نمود.تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله

روش پژوهش
می، از نظر هـدف از  پژوهش حاضر، از منظر پارادایمی از نوع ک

هاي کاربردي، از نظـر میـزان کنتـرل متغیرهـا، از     نوع پژوهش
ــوع غیرآزمایشــی و از نظــر چگــونگی جمــع  آوري و تحلیــل ن

اطالعات از نوع توصیفی ـ همبستگی است کـه بـا اسـتفاده از     
ي آمـاري ایـن پـژوهش    جامعهفن پیمایش انجام گرفته است. 

و دانشـجویان دکتـراي   شامل دو گروه اعضـاي هیـأت علمـی    
هاي دولتی ایران بود که طبق آخـرین آمـار   کشاورزي دانشگاه

هـا آن، تعـداد  1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال
نفر بود. حجم نمونه بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و     6773

Krejceiدست آمـد ( نفر به363مورگان،  & Morgan, 1970 .(
ه مرحله انجام گرفـت، مرحلـه اول   انتخاب اعضاي نمونه، در س

) کـه بـه   2هاي علمی کشور بـود (جـدول   شامل انتخاب قطب
اي با انتسـاب متناسـب انجـام    گیري تصادفی طبقهروش نمونه

هـدف از هـر قطـب    شد. مرحله دوم که بـه انتخـاب دانشـگاه   
اي، گیـري خوشـه  گیري از روش نمونهاختصاص داشت با بهره

گیـري  نهایت در مرحله سوم، از روش نمونهعملی گردید و در 
هـاي  اي با انتسـاب متناسـب (کـه در آن گـروه    تصادفی طبقه

آموزشی کشاورزي به عنوان طبقات مـدنظر بودنـد)، اسـتفاده    
).3گردید (جدول 
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هاي علمیپژوهی پیرامون عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقالهخالصه نتایج پیشینـ1جدول 

متغیرهاي شعنوان پژوهمنبع
مورد بررسی

لی
داخ

رفتار و زمینه،نویسندگیعرصهدرمعضلیعلمیسرقت)1389سوري (
ساختار نشر

سهالگويکاربرد: کشاورزيعرصهدرعلمیهايمقالهنشرشناسیآسیبتحلیل)1395مجیدي و همکاران (
شاخگی

رفتار و زمینه،
ساختار نشر

رفتار نشرهاي پرستاري و راهکارهاي مقابله با آنروري بر انواع تقلب در انجام پژوهشم)1394(یديعابد سعایمانی و 
رفتار نشرالگوي انتشار مقاله و رفتار اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)1393کالنتري و همکاران (

ساختار نشری: یک رویکرد کیفیشناسی و تدوین چهارچوب داوري آثار علمآسیب)1391و همکاران (فردیمطلب

زمینه و ساختار هاي علوم پزشکیهاي پژوهش و تولید علم در دانشگاهبررسی موانع و چالش)1390یمیان و همکاران (کر
نشر

نقش فرآیندي داوري بر بهبود کیفیت نگارش مقاالت منتشر شده در مجله )1393(یانیاحیربیدختی و 
ساختار نشرشکی بیرجندعلمی دانشگاه علوم پز

نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس)1391ی و همکاران (فعل
سرقت علمیيدر زمینه

هاي ویژگی
فردي و رفتار 

نشر

جی
خار

Krishnan (2013)Etiquette in scientific publishingساختار نشر
Biswas (2015)

When Emotion Stands to Reason: A Phenomenological Study of
Composition Instructors’ Emotional Responses to Plagiarismرفتار نشر

Dearth (2004)Increasing Student Awareness and Knowledge of Plagiarism

هاي ویژگی
فردي و رفتار 

نشر

Broeckelman-Post (2009)
Building a Culture of Academic Integrity: The Role of
Communication in Creating and Changing Understandings and
Enactments of Academic Integrity

رفتار و ساختار 
نشر

Ibegbulam and Jacintha (2016)
Factors That Contribute to Research and Publication Output
Among
Librarians in Nigerian University Libraries

زمینه نشر

Cariappa et al. (2016)To publish and perish: A Faustian bargain or a Hobson's choiceساختار نشر
Gonzalez-Brambila & Veloso
(2007)

The scientometric bubble considered harmful
هاي ویژگی

فردي
Isfandyari-Moghaddam et al.
(2012)

A study of factors affecting research productivity of Iranian
women in ISI

هاي ویژگی
فردي

Hall (2011)
Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and
the assessment of research quality in tourism

ساختار نشر

Perlin et al. (2017)
The Brazilian scientific output published in journals: A study
based on a large CV database

هاي ویژگی
فردي

Rørstad and Aksnes (2015)
Publication rate expressed by age, gender and academic position-
A large-scale analysis of Norwegian academic staff

هاي ژگیوی
فردي

Piro et al. (2013)
A macro analysis of productivity differences across fields:
Challenges in the measurement of scientific publishing

هاي ویژگی
فردي

Laurance et al. (2013)Predicting publication success for biologists

هاي ویژگی
ر فردي و رفتا

نشر

Barrios et al. (2013)Scientific production in psychology: a gender analysis
هاي ویژگی

فردي
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هاي دولتی کشوربندي دانشگاهقطبـ 2جدول 
استانقطب علمی

و زنجانتهران، البرز، گلستان، سمنان، مازندران، قم، مرکزي، قزوین، گیالن قطب اول
، کرمان و سیستان و بلوچستانیخراسان جنوب، يخراسان رضوشمالی، خراسانقطب دوم
، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و همدانیشرقجانیآذربا، یغربجانیآذرباقطب سوم

اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاري، لرستان، خوزستان و ایالمقطب چهارم
مد، بوشهر، فارس و هرمزگانو بویراحکهگیلویهقطب پنجم

)1393معاونت پژوهش، ـ و فناوري تحقیقات ،(منبع: وزارت علوم

هر دانشگاهيتعداد نمونه مورد محاسبه براـ3جدول 

دانشکده
جامعه

جمع
نمونه منتخب

جمع دانشجویان اساتیددانشجویان دکتري
اساتیددکتري

23478312511768رس (قطب اول)دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مد
197126323432871دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد (قطب دوم)
17365238381452دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه (قطب سوم)
37477451811798دانشکده کشاورزي دانشگاه رامین اهواز (قطب چهارم)

200139339443074دانشگاه شیراز (قطب پنجم)دانشکده کشاورزي 
11784851663257106363جمع کل

هاساختار سیاستی نشر مجله

ها توسط سردبیرساختار بررسی و پذیرش مقاله

ساختار فرآیند داوري نشر

ساختار چاپ مقاله

شر
ار ن

خت
سا

ریزي، تدارکات و تهیه مقدمات نشررفتار برنامه

رفتار تنظیم و سازماندهی نشر

رفتار نگارشی نشر

رفتار اصالح و بازنگري و تهیه متن نهایی نشر

شر
ار ن

رفت
شر

نه ن
زمی

زمینه دانشی نشر

زمینه اخالقی نشر

زمینه نگرشی نشر

هـاي کیفیـت نشـر مقاله
کشاورزيعلومعلمی در 

اي نویسندگاناي فردي و حرفههویژگی

ـ چارچوب نظري پژوهش1نگاره 
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بـود کـه   محقـق سـاخته  اي ها، پرسشنامهآوري دادهابزار جمع
جهت تأییـد روایـی ظـاهري و محتـوایی، در اختیـار پـانلی از       
متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي و تعـدادي از سـردبیران   

ي کشـاورزي قـرار   ـ پژوهشـی در حـوزه  مجالت معتبر علمی
هـاي پرسشـنامه تـا چـه     داده شد تا پی برده شود کـه سـؤال  

کننـده ویژگـی مـورد مطالعـه اسـت.     میزان معرف و مـنعکس 
همچنین، جهت تعیین پایـایی پرسشـنامه در شـروع مطالعـه،     

مطابق با چارچوب نظـري پـژوهش در   نسخه از پرسشنامه30
ان دانشگاه تهران (که خـارج از نمونـه   اختیار اساتید و دانشجوی

منتخب بودند) قـرار داده شـد. میـزان آلفـاي کرونبـاخ بـراي       
هایی که از طیف لیکرت بهره گرفته شده بـود، محاسـبه   بخش

). مقادیر محاسبه شده نشـان داد کـه پایـایی    4گردید (جدول 
باشد. متغیرهـاي  پرسشنامه براي انجام پژوهش، قابل قبول می

ل، زمینه دانشی نشر، زمینه اخالقی نشـر، زمینـه   پژوهش شام
ریـزي، تـدارکات و تهیـه    نگرشـی نشـر (مقالـه)، رفتـار برنامـه     

مقدمات نشر، رفتار تنظیم و سازماندهی نشـر، رفتـار نگارشـی    
نشر، رفتـار اصـالح و بـازنگري نشـر، سـاختار سیاسـتی نشـر        

هـا توسـط سـردبیر،    ها، ساختار بررسی و پـذیرش مقالـه  مجله
کیفیـت  ساختار فرآیند داوري نشر، سـاختار چـاپ مقـاالت و   

نشر علمی بودند. براي سنجش این متغیرهـا از طیـف لیکـرت    
)، 3)، نظري نـدارم ( 2)، مخالفم (1شامل موارد کامالً مخالفم (

) اسـتفاده شـد. پـس از تکمیـل     5موافقم () و کامال4ًموافقم (
عـات و انتقـال   ها، عملیات کدگذاري، استخراج اطالپرسشنامه

ــد     آن ــی فرآین ــس از ط ــد و پ ــام ش ــه انج ــر روي رایان ــا ب ه
پردازي، محاسبات آماري (توصیفی و استنباطی) از طریق داده
صورت گرفت.SPSS22افزارنرم
وابسـته متغیـر "هاي علمیکیفیت نشر مقاله"مطالعه،ایندر

پژوهش بود. کیفیت، تطابق بـا اسـتاندارهاي از پـیش تعیـین     
). بـر ایـن   1384، یقیفالح حقشود (بیژنی و قلمداد میشده، 

هاي علمی، تطـابق بـا اسـتانداردهاي    اساس، کیفیت نشر مقاله
باشـد. در ایـن پـژوهش، بـراي     تعیین شده در فرآیند نشر می

ی اسـتفاده  هـای گویـه از هاي علمی، سنجش کیفیت نشر مقاله
نشان داده شده است.5شد که در جدول 

ثها و بحیافته
3/68نفـر مـرد (  235از مجموع پاسـخگویان مـورد بررسـی،    

درصـد) بودنـد. میـانگین سـنی     7/31نفر زن (109درصد) و 
و کمینـه سـن   67سـال و بیشـینه سـن    63/34پاسخگویان، 

سال بود. همچنین، اکثر افـراد پاسـخگو در محـدوده    24هاآن
سـال قـرار داشـتند. از مجمـوع پاسـخگویان،      45تا 30سنی 

9/2نفر مربی (10درصد)، 8/64نفر دانشجوي دکتري (223
23درصـد)،  1/22نفر داراي درجـه اسـتادیاري (  76درصد)، 

نفـر داراي  12درصد) و تعداد 7/6نفر داراي درجه دانشیاري (
نفـر از پاسـخگویان   147درصـد) بودنـد.  5/3درجه استادي (

ي سـابقه  داراهـا آننفر از 68فاقد سابقه کار بودند. همچنین، 
نفـر  42سال، 15تا 5نفر سابقه کار بین 76سال، 5تا 1کار 
سـال  25نفر داراي سـابقه کـار بـیش از    11سال و 25تا 15

نفـر در  67نفر از پاسخگویان در قطـب یـک،   65بودند. تعداد 
70نفـر در قطـب چهـار و    93نفر در قطب سه، 49قطب دو، 

فعالیت بودند. تعـداد  نفر در قطب پنجم علمی ایران مشغول به
هـاي علمـی، داراي مسـؤولیت    نفر از پاسخگویان در مجله50

و یرنفـر سـردب  10، مسـئول نفر مدیر 6بودند که از این تعداد 
هیـأت  ينفـر اعضـا  121نفر ویراستار بودنـد. از مجمـوع   28

هاي درصد) سابقه داوري در مجله8/67نفر (82علمی، تعداد 
8/27نفـر ( 62دانشجوي دکتـري،  223علمی را داشتند و از

).6ها بودند (جدول درصد) مشغول داوري براي مجله
بیانگر نتایج حاصل از آزمون مقایسه میـانگین بـراي   7جدول 

هـا آنهاي متفاوت تحلیل تفاوت پاسخگویان با توجه به ویژگی
کشاورزي و تطـابق آن بـا   علومپیرامون کیفیت نشر علمی در 

هاي انجام گرفته در ایـن پـژوهش اسـت. نتـایج     پژوهیپیشین
ها نشان داد بین دیدگاه زنان و مـردان  تحلیل مقایسه میانگین

هـاي علمـی   نشر مقالهپاسخگو از نظر نگرش نسبت به کیفیت 
داري وجود نـدارد. ایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهش       تفاوت معنی

Génova) و جنـووا و همکـاران (  1391فعلی و همکـاران (  et

al., )، 1394(یديعابـد سـع  ) همسو و با نتایج ایمانی و 2016
Rørstad)، رورستداد و اکنس (1393کالنتري و همکاران ( &

Aksnes, ــرو و2015 ــاران ()، پی Piroهمک et al., 2013 ،(
Lauranceالاورنــــس و همکــــاران (  et al., 2013 ،(

Isfandyari-Moghaddam(مقـدم و همکـاران   اسـفندیاري  et

al., Perlinهمکاران () و پرلین و2012 et al., ) ناهمسـو  2017
ــه  ــین، یافت ــود. همچن ــون  ب ــل از آزم ــاي حاص ــتقل tه مس

ي این بود که میان دو گروه اعضاي هیأت علمی و دهندهنشان
هـاي  دانشجویان دکتري از لحاظ دیدگاه به کیفیت نشر مقالـه 

ـ     علمی تفـاوت معنـی   ا نتـایج  داري وجـود نـدارد. ایـن یافتـه ب
,Biswasپــژوهش بیســواس (  ) همســو و بــا نتــایج   2015

,Broeckelman-Postپســـت (ـبـــروکلمن ) و دیـــرس 2009
)Dearth, ) ناهمسو بود.2004

طرفه نشان داد بین هاي حاصل از تحلیل واریانس یکیافته
پاسخگویان با درجات علمی مختلف از نظر نگرش نسبت به 
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داري وجود ندارد.تفاوت معنیهاي علمی، کیفیت نشر مقاله
) و 1393این یافته با نتایج پژوهش کالنتري و همکاران (

Ibegbulamایبگبوالم و جسینسا ( & Jacintha, همسو )2016
Piroو با نتایج پژوهش پیرو و همکاران ( et al., 2013 ،(

,Broeckelman-Postبروکلمن و همکاران ( ) و2009
Rørstadرورستداد و اکنس ( & Aksnes, ) ناهمسو بود. 2015

دار بین ها حاکی از آن بود که تفاوت معنی، یافتههمچنین
هاي علمی ایران از لحاظ قطب دوم علمی با سایر قطب

دیدگاه نسبت به کیفیت نشر علمی وجود دارد اما بقیه 
داري با یکدیگر نداشتند. ها در این زمینه تفاوت معنیقطب

Lauranceالاورنس و همکاران (یج این یافته با نتا et al.,

ناهمسو بود.)2013

مورد بررسیمتغیرهايمیزان آلفاي کرونباخ براي ـ4جدول 
مقدار آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیر

زمینه نشر
774/0زمینه دانشی نشر

1076/0ی نشرزمینه اخالق
1081/0ی نشرزمینه نگرش

رفتار نشر

884/0نشرریزي، تدارکات و تهیه مقدماترنامهرفتار ب
881/0نشررفتار تنظیم و سازماندهی

683/0رفتار نگارشی نشر
885/0رفتار اصالح و بازنگري و تهیه متن نهایی نشر

ساختار نشر

883/0هاساختار سیاستی نشر مجله
574/0ها توسط سردبیرساختار بررسی و پذیرش مقاله

881/0ساختار فرآیند داوري نشر
666/0ساختار چاپ مقاله

2092/0کیفیت نشر علمی

هاي علمیهاي استفاده شده براي سنجش کیفیت نشر مقالهگویهـ5جدول 
هاگویهردیف

و مرتبط با موضوع مقالهیداستفاده از منابع جد1
مطالب مناسبروانیوشیواییدارا بودن2
مناسبتخصصیارجاعاتها وقولنقلگیري از بهره3
تخصصیيحوزهورشتهکشور،علمینیازهايحیثازمقاالتحائز اهمیت بودن موضوع4
جدیدهايدیدگاهها و ارائه مقالهدر موضوعابتکار وتازگیوجود 5
هامقالهگیرينتیجهوتنظرا،عاتاطالها،دادهتحلیلوتجزیهمشخص و علمی بودن 6
دستور زبانقواعدونگارشاصولرعایت 7
باشند)برگیرنده محتواي پژوهش (عناوین درها عنوان مقالهگویا بودن 8
هاي علمی، کتاب و سایر منابع معتبراستناد به منابع معتبر همچون مجله9
فرضیه و اهداف معیندارا بودن10
رچوب نظري منطقی و مطلوبدارا بودن چا11
روش تحقیق مناسببرخورداري از 12
آوري و جامعیتي جمعها از نظر نحوهدادهمعتبر و پایا بودن 13
گوییو پرهیز از پراکندهنگارش مقالهدرانسجام 14
یسینومنبعتخصصی با استانداردهاي هايمعادلها، ارجاعات و نگارش پاورقیهمخوانی در 15
هانگاشتهپیشینهمطلوب و کارآمد مرور 16
نویسندگان با مسائل مربوط به موضوع تحقیقآشنایی 17
ها و نمودارهاي مناسب در نگارش مقاله، جدولهانگارهاز استفاده 18
مل و مناسبچکیده و مقدمه کااز برخورداري19
هاموجود بر سر راه تحقیق انجام شده در نگارش مقالههاي محدودیتبیان 20
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)، به منظور 1بر اساس چارچوب نظري ارائه شده (نگاره 
هاي تحلیل روابط متغیرهاي مورد بررسی با کیفیت نشر مقاله

از تحلیل 8کشاورزي، مطابق جدول علومعلمی در 
نتایج این بررسی حاکی از آن بود همبستگی استفاده گردید.

يهانشر مقالهیفیتو کیسندگاننشر نویدانشینهزمینبکه
درصد خطا در سطح یک داريیمثبت و معنيرابطهی،علم

وجود دارد. همبستگی این دو متغیر در حد متوسط برآورد 
توان گفت هر چه دانش نویسندگان در شد. در نتیجه، می

ر باشد کیفیت نشر علمی هم ارتقا نشر بیشتيزمینه
ینهزمینبخواهد یافت. یافته دیگر حاکی از آن بود که 

یعلميهانشر مقالهیفیتو کیسندگاننشر نویاخالق
در سطح یک درصد خطا داريیمثبت و معنيرابطه

(همبستگی در حد متوسط) وجود دارد. این نتیجه با 
,Krishnanیشنانکرهاي یافته ) و بیسواس(2013

)Biswas, ) مطابقت دارد. به عبارتی، هرچه 2015

اخالقی توانمندتر باشند کیفیت ينویسندگان در زمینه
بیشتر خواهد بود. هاآنهاي منتشره از سوي مقاله

ی نشرنگرشینهزمینبهمچنین مشخص شد که 
مثبت و يرابطهیعلميهانشر مقالهیفیتو کیسندگاننو

ر سطح یک درصد خطا (همبستگی در حد دداريیمعن
متوسط) وجود دارد. این یافته بدان معنی است که هر 

تري در چقدر نویسندگان داراي نگرش بهتر و سنجیده
هاي منتشره از نشر علمی باشند کیفیت مقالهيزمینه
بیشتر خواهد بود.هاآنسوي 

ت نشر مقدمایهو تهیزيررفتار برنامهینبنتایج نشان داد 
داريیمعنمثبت و يرابطهیعلميهانشر مقالهیفیتو ک

در سطح یک درصد خطا وجود دارد. این یافته با نتایج 
) همسو بود. 1390پژوهش کریمیان و همکاران (

همبستگی این دو متغیر در حد متوسط برآورد شد. به 
ریزي و تهیه مقدمات نشر بهتر عبارتی، هر چه برنامه

آمار توصیفی پاسخگویانـ6جدول 

درصد درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر
انحراف معیارمیانگینمیانهنمابیشینهکمینهتجمعی

مرد2353/68مردجنسیت 1097/31زن

سن (سال)

(Xi< )301071/311/31

2467303163/3430/8 )45<Xi≤30(1902/5586
)60<Xi≤45(411298

<Xi6067/1100

درجه علمی

دانشجوي 
2238/648/64دکتري

دانشجوي 
دکتري

109/27/67مربی
761/228/89استادیار
237/65/96دانشیار
125/3100استاد

سابقه کار

1477/427/4صفر

035025.545/7
5<Xi≤0688/195/62
15<Xi≤5761/226/84
25<Xi≤15422/128/96

<Xi25112/3100

دانشگاه محل فعالیت

689/189/18قطب یک

قطب چهار
715/194/38قطب دو
523/147/52قطب سه

98277/79قطب چهار
743/20100قطب پنج

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ایراندر کشاورزيعلومهاي علمی در عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله

30

د کیفیت نشر علمی باالتر خواهد بود. نیز صورت بگیر
نشر و یو سازماندهظیمرفتار تنینبمشخص شد که 

داريیمعنمثبت و يرابطهیعلميهانشر مقالهیفیتک
در سطح یک درصد خطا موجود است (همبستگی در حد 

بنابراین، هر چه رفتار تنظیم و سازماندهی نشر ؛ متوسط)
شر علمی باالتر خواهد رفت. بهتر صورت بگیرد، کیفیت ن

Lauranceالاورنس و همکاران (این یافته با نتایج  et al.,

ینبهمسو بود. یافته دیگر حاکی از آن بود که ) 2013
يرابطهیعلميهانشر مقالهیفیتنشر و کیرفتار نگارش
در سطح یک درصد خطا (همبستگی داريیمثبت و معن

رفتار اصالح و ینبرفی، در حد متوسط) وجود دارد. از ط
مثبت يارابطهیعلميهانشر مقالهیفیتنشر و کيبازنگر

سطح یک درصد خطا و در حد متوسط به درداریمعنو 
دست آمد.
ینبتحلیل ساختار نشر مشخص شد که يدر زمینه
يهانشر مقالهیفیتها و کنشر مجلهیاستیساختار س

در سطح یک درصد داريیمثبت و معنيرابطهیعلم
و فردیمطلبخطا وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش 

) همسو 1390) و کریمیان و همکاران (1391همکاران (
بود. البته، همبستگی این دو متغیر در حد ضعیف برآورد 

توسط هایرش مقالهو پذیساختار بررسینبشد. نیز، 
مثبت و يرابطهیعلميهانشر مقالهیفیتو کیرسردب
در سطح یک درصد خطا و در حد متوسط داريیمعن

یفیتنشر و کيداوریندساختار فرآینببدست آمد. نیز، 
در سطح داريیمثبت و معنيرابطهیعلميهانشر مقاله

یک درصد خطا و در حد زیاد به دست آمد. این یافته با 
,Hallنتایج پژوهش هال ( )، بیدختی و همکاران 2011

؛ ) همسو بود1391و همکاران (فردیمطلب) و 1393(
تر، هاي علمی سنجیدهبنابراین، هرچه داوري مقاله

و بهتر صورت گیرد، کیفیت نشر علمی باالتر مندترنظام
یفیتو کهاساختار چاپ مقالهینبخواهد رفت. از سویی، 

در سطح داريیمثبت و معنيرابطهیعلميهانشر مقاله
خطا وجود داشت که این یافته با نتایج پژوهش یک درصد

Piro(پیرو و همکاران et al., )، کریمیان و همکاران 2013
) همسو بود. هر 1393) و بیدختی و همکاران (1390(

چند، همبستگی این دو متغیر در حد ضعیف برآورد شد. 
در رابطه با متغیرهاي سن و سابقه کار با کیفیت نشر 

داري مشاهده نشد.علمی رابطه معنی

عوامل به منظور تحقق هدف این پژوهش (که همانا تحلیل 
دريکشاورزعلومدر یعلميهانشر مقالهیفیتمؤثر بر ک

یران بود) از تحلیل وابستگی و رگرسیون چند متغیره خطی ا
متغیره آن استفاده شد. هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چند

اي ایجاد ستقل را به گونهبود که ترکیبی خطی از متغیرهاي م
کند که حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته (کیفیت نشر 

کشاورزي) نشان دهد. به نحوي که علومهاي علمی در مقاله
بینی مقادیر متغیر از این ترکیب خطی بتوان در جهت پیش

وابسته استفاده و اهمیت هر یک از متغیرهاي مستقل را در 
و صفري، پوریبحبارزیابی نمود (بینی مورد نظر،پیش

). در این راستا، متغیرهاي مستقل داراي همبستگی با 1391
، نشریدانشینهزممتغیر وابسته در پژوهش حاضر که شامل 

یزي،ربرنامه، رفتارنشرینگرش، زمینهنشریاخالقزمینه
، نشریو سازماندهظیمتنر، رفتارمقدمات نشیهتدارکات و ته

ییمتن نهایهو تهياصالح و بازنگر، رفتارنشریارشنگرفتار
یرشو پذیبررس، ساختارهانشر مجلهیاستیس، ساختارنشر

و ساختارنشريداوریندفرآیر، ساختارها توسط سردبمقاله
) در مدل رگرسیونی گام به گام 8بودند (جدول چاپ مقاله

وارد تحلیل شدند.
اده شده، با توجه به نشان د9که در جدول طورهمان
ساختار ، یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیرهاي βمقادیر

مقدمات یهتدارکات و تهیزي،ررفتار برنامه، نشريداوریندفرآ
، ساختارنشرییمتن نهایهو تهياصالح و بازنگر، رفتارنشر

و زمینهنشریاخالق، زمینهنشریدانش، زمینهچاپ مقاله
، 203/0، 229/0، 376/0ه ترتیب سبب ، بنشرینگرش
تغییر در انحراف معیار 098/0و 095/0، 200/0،105/0

براي متغیر ساختار βشود. مقدار متغیر کیفیت نشر علمی می
چاپ مقاله منفی شده است بدین معنی که هر چه چاپ 

تر هاي نشر یافته پایینباشد کیفیت مقالهترآسانها مقاله
در مورد متغیرها tداري مقدار توجه به معنیخواهد بود. با 

توان نتیجه گرفت که تأثیر این متغیرها در )، می9(جدول 
باشد.دار میتبیین کیفیت نشر علمی، معنی

توان معادله ، می9ارائه شده در جدول Bبا توجه به مقادیر 
:خطی حاصل از رگرسیون گام به گام را به شکل زیر نوشت.

Y= a + B1X1+ B2X2+ +… + BnXn

Y= 0.011 + 0.351 X1 + 0.210 X2+ 0.231 X3 – 0.153 X4

+ 0.124 X5+ 0.096 X6 + 0.096 X7
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) نشان داد، 10نتایج کلی حاصل از رگرسیون (جدول 
، نشرینگارشرفتار،نشریو سازماندهظیمتنمتغیرهاي رفتار

یرشو پذیبررسو ساختارهانشر مجلهیاستیسساختار
یر از مدل رگرسیونی حذف شدند و ها توسط سردبمقاله

درصد از تغییرات در کیفیت نشر 59مانده متغیرهاي باقی
R2=59/0کنند (علمی را تبیین می

Ad مقدار آنکه). ضمنF

دار که حاکی از معنیدار شد در سطح یک درصد خطا، معنی
). P=000/0و F=202/252باشد (بودن رگرسیون می

همچنین، شاخص دوربین واتسون (استقالل واریانس) نیز 
آمد که نشان از مطلوبیت انجام این به دست511/1

رگرسیون دارد.
شود، در گام اول، مالحظه می10که در جدول طورهمان

ارد معادله شد. در این ونشريداوریندساختار فرآمتغیر 

و 65/0) برابر با Rمرحله، مقدار ضریب همبستگی چندگانه (
توان آمد. در نتیجه، میبه دست42/0ضریب تعیین برابر با 

درصد از متغیر کیفیت نشر علمی را متغیر 42گفت حدود 
به عبارت دیگر، کند. ساختار فرآیند داوري نشر، تبیین می

نشر یفیتبر کییبسزایرنشر تأثيداوریندساختار فرآ
رفتار در گام بعدي به ترتیب دارد. یعلميهامقاله
اصالح و ، رفتارمقدمات نشریهتدارکات و تهیزي،ربرنامه
، زمینهچاپ مقاله، ساختارنشرییمتن نهایهو تهيبازنگر
به ترتیب نشرینگرشو زمینهنشریاخالق، زمینهنشریدانش

درصد و 7/0درصد، 2/1درصد، 7/2درصد، 7/3درصد، 4/8
کنند.درصد از تغییرات کیفیت نشر علمی را تبیین می5/0

کشاورزيعلومهاي علمی در پیرامون کیفیت نشر مقالههاآنهاي مختلف از منظر دیدگاه مقایسه پاسخگویان با ویژگیـ7جدول 

تعداد سطحمتغیر
انحراف میانگین(نفر)

معیار
آزمون 
tآماري / F

P میزان)
داري)معنی

هاي همسویی یا ناهمسویی با پژوهش
پیشین

مسوییناههمسویی

جنسیت

23523/369/0مرد

t
قل

ست
م

454/0804/0

و یفعل
همکاران 

)1391(
Génova et
al. (2016)

سعیديعابدو یمانیا
و يکالنتر؛ )1394(

؛)1393همکاران (
Isfandyari-

Moghaddam et al.
(2012); Perlin et al.
(2017); Rørstad &

Aksnes (2015);
Piro et al., (2013);

Laurance et al.
(2013)

10919/374/0زن

هیأت علمی/ 
دانشجوي 

دکتري

12124/368/0هیأت علمی
919/0256/0Biswas

(2015)

Broeckelman-Post
(2009); Dearth

(2004)
دانشجوي 

22317/375/0دکتري

درجه علمی

دانشجوي 
223a24/368/0دکتري

F 
(O

ne
 W

ay
 A

N
O

V
A

)362/0836/0

و يکالنتر
همکاران

؛)1393(
Ibegbulam

and Jacintha
(2016)

Broeckelman-Post
(2009); Rørstad &

Aksnes (2015);
Piro et al. (2013)

10a24/389/0مربی
76a18/374/0استادیار
23a17/358/0دانشیار
12a02/300/1استاد

هاي قطب
علمی

68a15/373/0قطب اول

066/8**000/0 ---Laurance et al.,
(2013).

71a00/375/0قطب دوم
52a16/381/0قطب سوم

98a05/362/0قطب چهارم
74b62/352/0قطب پنجم

درصد خطایکح در سطداريی** معنا   و    درصد خطپنجدر سطح داريی*معن
a،b وcهاي مورد مقایسه از طریق آزمون ي تفاوت میان گروهنشان دهندهLSDدار بین ي عدم تفاوت معنیاست و حروف یکسان نشان دهنده

هاي مورد مقایسه است.گروه
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داري در سطح یک درصد خطامعنی** داري در سطح پنج درصد خطا  و  معنی*
اي است.مقیاس متغیرها فاصلهـ1
تا 4/0مطلققدر(متوسط )،4/0مطلق تا قدر 2/0مطلققدر()، ضعیف 2/0م وجود رابطه (صفر)، بسیار ضعیف (صفر تا قدر مطلق : عدهایهمبستگـ2

)1(قدر مطلق ) و همبستگی کامل1مطلق تا قدر 8/0مطلققدر()، بسیار زیاد 8/0مطلق تا قدر 6/0مطلق)، زیاد (قدر6/0مطلق قدر 

هاي علمی در عرصه کشاورزيگام براي متغیر وابسته کیفیت نشر مقالهرسیون انجام شده به روش گام بهاطالعات رگـ 9جدول 

کشاورزيعلومهاي علمی در همبستگی بین متغیرهاي زمینه، رفتار و ساختار فرآیند نشر علمی با کیفیت نشر مقالهـ8جدول 

زمون آمتغیر
1آماري

r
(ضریب 

همبستگی)

قضاوت 
معنایی

2

هاي پیشینبا پژوهشناهمسویییا همسویی

همسوییناهمسویی

زمینه نشر

زمینه دانشی نشر

ون
رس

پی
1

--- --- متوسط502/0**

Krishnanمتوسط528/0**زمینه اخالقی نشر (2013);
Biswas (2015)

 ---

--- --- متوسط504/0**زمینه نگرشی نشر

رفتار نشر

--- )1390(یمیان و همکارانکرمتوسط567/0**ي و تهیه مقدمات نشرریزرفتار برنامه
--- --- متوسط517/0**یم و سازماندهی نشرظرفتار تن

Lauranceمتوسط409/0**رفتار نگارشی نشر et al. (2013) ---
--- --- متوسط547/0**رفتار اصالح و بازنگري نشر

ساختار نشر

؛)1391و همکاران (فردمطلبیضعیف333/0**هانشر مجلهساختار سیاستی 
)1390(یمیان و همکاران کر

 ---

ساختار بررسی و پذیرش توسط 
سردبیر

--- --- متوسط399/0**

زیاد651/0**ساختار فرآیند داوري نشر
؛)1393(نیاریاحیبیدختی و 

؛)1391و همکاران (فردمطلبی
Hall (2011)

 ---

ضعیف227/0**ساختار چاپ مقاله
؛)1390(یمیان و همکاران کر

؛)1393(نیاریاحیبیدختی و 
Cariappa et al. (2016); Piro

et al. (2013)

 ---

.BβtFSigمتغیر

Constant()a(011/0066/0000/0ضریب ثابت (
X1(351/0376/0433/7202/252000/0ساختار فرآیند داوري نشر (

X2(210/0203/0814/4103/137000/0(مقدمات نشر ریزي، تدارکات و تهیه رفتار برنامه
X3(231/0229/0966/4557/177000/0نشر (رفتار اصالح و بازنگري و تهیه متن نهایی 

X4(153/0 -200/0 -959/4 -318/114000/0ساختار چاپ مقاله (
X5(124/0105/0488/2718/94000/0نشر (زمینه دانشی 

X6(096/0095/0151/2851/81000/0(شرزمینه اخالقی ن
X7(096/0098/0092/2486/71000/0(زمینه نگرشی نشر 
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هاي علمی در عرصه کشاورزينتایج رگرسیونی و ضرایب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر کیفیت نشر مقالهـ10جدول 
RR2R2متغیر

AdR2 ChengeDurbin ـ Watson

X1(651/0424/0423/0424/0(نشريداوریندفرآساختار 

511/1

X2(714/0510/0507/0086/0(مقدمات نشر یهتدارکات و تهیزي،ررفتار برنامه
X3(740/0547/0543/0037/0نشر (ییمتن نهایهو تهيرفتار اصالح و بازنگر
X4(758/0574/0569/0027/0(ساختار چاپ مقاله

X5(766/0586/0580/0012/0نشر (یدانشنهیزم
X6(770/0593/0586/0007/0(نشریاخالقینهزم
X7(773/0598/0590/0005/0(نشر ینگرشینهزم

گیري و پیشنهادهانتیجه
هـاي مهـم   هاي علمـی یکـی از اولویـت   نشر مقالههر چند 

ین موضـوع بـه   ؛ ولی اشودجامعه علمی کشور محسوب می
ها نیسـت و افـزایش   کمی تعداد مقالهصرفاً معناي افزایش

هـاي  کمیت باید توأم با افزایش کیفی نشر باشد. نشر مقاله
علمی کشاورزي نیز از این قاعده مستثنی نیسـت. بـر ایـن    
اساس، هدف این مقاله بر تحلیل عوامـل مـؤثر بـر کیفیـت     

یدگاه دو قشر هاي علمی در عرصه کشاورزي از دنشر مقاله
از جامعه علمی کشاورزي که نقش مهمی در تولید مقاالت 
علمـی دارنـد، یعنـی اعضــاي هیـأت علمـی و دانشــجویان      

ج از موارد مسـتخر دکتري کشاورزي، قرار گرفت. بر اساس 
و مصاحبه با افراد مطلع و صاحب تجربـه  هانگاشتهیشینهپ

شـاخگی شناسـی سـه  آسـیب نظریهو همچنین با توجه به 
هـاي علمـی در   عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقالـه ینترمهم

نشـر، رفتـار   حوزه کشاورزي در قالب عوامل فردي، زمینـه 
تـا  7نشر و ساختار نشر مورد تحلیل قرار گرفتند (جـداول  

متغیرهـاي کـه دادنشـان همبسـتگی تحلیـل ). نتایج10

،)نگرشیواخالقیدانشی،هايزمینهشامل(نشرايزمینه
تهیـه وتـدارکات ریـزي، برنامهرفتارهايشامل(نشرتاررف

سـاختار ،)نهـایی مـتن تهیـه وبازنگريواصالحمقدمات،
بـا ) مقالـه چـاپ وداوريفرآینـد ساختارهايشامل(نشر

راسـتا، ایـن در. دارندداريمعنیرابطهعلمی،نشرکیفیت
شـده، یـاد متغیرهايکهدادنشانرگرسیونتحلیلنتایج

R2= 590/0(درصد60دودح
Ad (کیفیتمتغیرتغییراتاز

.کننـد میتبیینراکشاورزيعلومدرعلمیهايمقالهنشر
همبسـتگی هايحلیلتتوان خالصه نتایج راستا، میدر این 

را بین متغیرهـاي مـورد بررسـی و کیفیـت نشـر      وابستگی
در قالب یک ،2علمی در عرصه کشاورزي، به صورت نگاره 

چوب تجربی ارائه داد.چار
هـاي  هـاي پـژوهش، آسـیب   بر اساس یافتـه 11در جدول 

هاي علمی در عرصـه کشـاورزي   وارده بر کیفیت نشر مقاله
در ده مورد بر اساس سه حیطه بررسی شده یعنـی زمینـه  
نشر، رفتار نشر و سـاختار نشـر، معرفـی گردیـده و در هـر      

مورد پیشنهادهایی ارائه شده است.

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ایراندر کشاورزيعلومهاي علمی در عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله

34

پژوهشیجبه دست آمده از نتایـ چارچوب تجرب2نگاره 
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کشاورزيعلومپیشنهادهایی براي افزایش کیفیت نشر علمی در ـ11جدول 
هاي وارده بر کیفیت آسیب

هاي علمینشر مقاله
پیشنهادها

نشرزمینهساختار نشررفتار نشر

هاي الزم در ي آموزشارائهعلمیسرقت1
روش تحقیقيزمینه

ها و تنظیم تقویت ساختار مجله
قوانین و مقررات مورد نیاز جهت 

و ها و ساختداوري مقاله
افزارهاي الزم جهت نرمیريکارگبه

تشخیص سرقت علمی

نظارت دقیق، در اولویت قرار دادن 
با هايها و حمایت از مقالهکیفیت مقاله

کیفیت

هادستکاري داده2

هاي استفاده از نتایج پژوهش
کاربردي، آموزش و بهبود مهارت 
پژوهشگران و قرار دادن اولویت 

هاپژوهشبر کیفیت 

افزارهاي ریزي و ساخت نرمبرنامه
الزم جهت بررسی و یافتن 

هادستکاري در داده

نظارت کافی و دقیق از جانب استادان و 
وزشی بر کار پژوهشگران، مؤسسات آم

ها و ها از سوي مجلهبررسی دقیق مقاله
نظارت بر کیفیت کار داوران

يداده ساز3
امتیازدهی بر اساس کیفیت 

هاي بجاي کمیت و آموزش مقاله
روش تحقیق به پژوهشگران

هاي پژوهش از دریافت داده
افزارهاي الزم پژوهشگران و تهیه نرم

هاجهت داوري مقاله

یتکمها بجاي تأکید بر کیفیت مقاله
و استفاده از داورانی که مهارت ییگرا

هاي آماري و روش بیشتري در زمینه
.تحقیق دارند

عدم حمایت از 4
نشریات داخلی

اي در پرهیز از برخورد سلیقه
هاحمایت از مجله

ها و بهبود و تقویت ساختار مجله
ر تالش جهت باال بردن ضریب تأثی

هاآن

هاي حامی نشریات تغییر دیدگاه نهاد
هاي داخلی و اختصاص نسبت به مجله

دادن بودجه الزم به نهادهاي حامی 
هامجله

هایی در نظر گرفتن مزایا و پاداشتأخیر در نشر5
هابراي داوران مجله

قوانین الزم جهت تعریف کردن
ها، آموزش داوري محتواي مقاله

وري، تقویت امکانات افراد جهت دا
هامجله

هاي مناسب جهت بهبود ارائه آموزش
هاکیفی مقاله

عدم تنظیم صحیح 6
هاپیکربندي مقاله

هاي الزم به ارائه آموزش
يپژوهشگران در زمینه

نویسیمقاله

ایجاد مقررات یکسان و استاندارد در 
ي پیکربندي براي همهيزمینه

هامجله

هاي منظم و ارائه آموزشنظارت دقیق و
الزم به پژوهشگران

نگري در سطحی7
شناسیروش

نظارت بر روند انجام کار 
هاآنپژوهشگران و آموزش 

مربوطه در مشخص نمودن قوانین
شناسی پژوهشروشيزمینه

نظارت بر روند پذیرش مقاله و استفاده از 
آمار و روش يداورانی که در زمینه

هاي الزم هستندواناییتحقیق داراي ت

تحمیل معنا به متن8

هاي الزم به آموزش مهارت
نویسندگان، تأکید بر استفاده از 
منابع مربوط به موضوع تحقیق، 
آموزش و تشویق پژوهشگران 

هاي جهت جستجوي روش
هاآنجستجو و نظارت بر کار 

ها در بازبینی قوانین و مقررات مجله
ها و داوري و بررسی و پذیرش مقاله

هابررسی دقیق مقاله

ایجاد راهکارهاي مناسب براي دسترسی 
پژوهشگران به منابع

پراکندگی و عدم 9
انسجام مطالب

تجلیل از نویسندگان برتر و 
هاي کاربردي استفاده از پژوهش

هاي در عمل و آموزش مهارت
الزم به پژوهشگران

ایجاد قوانین استاندارد و یکسان در 
ها در چینش محتواي مقالهمورد

هاي داخلیمجله

ها بجاي التین یا تأکید بر کیفیت مقاله
داخلی بودن و تجدید نظر در مورد 

نویسی و روش تحقیقآموزش مقاله

عدم رعایت اخالق10
تأکید بر رعایت هنجارهاي 
اخالقی در هنگام آموزش به 

هاپژوهشگران و داوران مقاله

هاي الزم جهت داوري افزارتهیه نرم
هامقاله

بازبینی قوانین و مقررات، برخورد قاطع 
با متخلفان و تشویق و حمایت از 

هاي متکی بر اخالقپژوهش

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ایراندر کشاورزيعلومهاي علمی در عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله

36

نابعم
). تحلیل محتواي مقاالت تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزي در 1394، م. ص.، دقیقی، م. ز.، و افتخاري، ه. (الهیاري

.229ـ248، صص 1، شماره 11دوره یران،ايو آموزش کشاورزیجمجله علوم ترو). 1388-1392ایران (
پژوهش هاي پرستاري و راهکارهاي مقابله با آن. ). مروري بر انواع تقلب در انجام پژوهش1394، ژ. (یديعابد سعو ،ایمانی، ا.

.76ـ85، صص 1، شماره 10، دورهپرستاري
). نقش فرآیندي داوري بر بهبود کیفیت نگارش مقاالت منتشر شده در مجله علمی دانشگاه 1393، ن. (یاحینرو ،بیدختی، ح.

.351ـ341، صص 3، شماره 21ه دور،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندعلوم پزشکی بیرجند. 
انتشارات ابتکار تهران:وري ترویج کشاورزي.گیري بهرهاي بر تحلیل و اندازهمقدمه).1384(.ن، یقیفالح حقو م.،بیژنی، 

دانش. 
یـ پژوهشیمجالت علميهامقالهياستنادیرتأثی). بررس1390ح. ر. (ي،آبادو حسن،ع.ي،غ. ر.، حریی،ح.، فدا،زادییپاشا

.263ـ284، صص2، شماره 17دوره.یعموميهاو کتابخانهیرساناطالعیقاتفصلنامه تحق. یرانزبان ایفارس
.متفکرانولویهنشر: تهران.پیمایشیتحقیقاتدرSPSSکاربردجامعراهنماي). 1391. (رصفري،و،.ك،پوریبحب

وري پژوهشی اعضاي هیأت علمی ). بررسی رابطه بین عوامل فردي و سازمانی با بهره1388و بهروان، ژ. (،حجازي، ي.
، 5دوره ،علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران. مجلهکشاورزي استان تهرانيهادانشکدهکشاورزي مورد مطالعه: 

.47ـ60، صص 1شماره 
، صص3، شماره 1دوره ،پلیسالمللیبینمطالعاتفصلنامه. نویسندگیعرصهدرمعضلیعلمیسرقت). 1389. (حسوري،

.46ـ68
، مجله نظام سالمتقت علمی از خود. ). سوء رفتار علمی: سر1391(ه.و عباسی، م،،، غ. ر.، شهنازي، ح.، کامران، ع.رادیفیشر

.922ـ928، صص 8،  شماره 6دوره 
نویسی در مقاالت علمی چاپ شده توسط اعضاي هیأت ). رعایت اصول صحیح مقاله1388، ا. (فاضل زادهو ،طباطبایی، ح. ر.

، 2، شماره 5، دوره مجله تخصصی اپیدومولوژي. 1386تا 1381هاي علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال
.28ـ34صص 

در دانشگاه تربیت مدرسنگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزي). 1391، غ. ر. (رادیپزشکو ،فعلی، س.، بیگلري، ن.
.133ـ151صص ، 3، شماره 18، دوره ریزي و پژوهش در آموزش عالیفصلنامه برنامه. سرقت علمیيزمینه

، صص 2، شماره 5، دورهمدیریت اطالعات سالمتمجلهولیدات علمی کشور.). مشکالت سنجش ت1387کاظمی، ع. (
.175ـ178

علوم يهادانشگاههاي پژوهش و تولید علم در ). بررسی موانع و چالش1390، ب. (یقیصالح صدو ،، ز.، صباغیان، ز.کریمیان
.35ـ63، صص4دوره، 3شماره ،دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانپزشکی. 

می دانشگاه علوم پزشکی ل). الگوي انتشار مقاله و رفتار اعضاي هیأت ع1393فرد، ع. (و ملکی،نتري، ع.، کرمانشاهانی، ف.کال
.820ـ829، صص 7، شماره 11دوره ،مدیریت اطالعات سالمتجلهمقزوین.

در عرصه کشاورزي: کاربرد الگوي سه هاي علمی شناسی نشر مقاله).تحلیل آسیب1395(و عباسی، ع.،بیژنی، م.مجیدي، ف.،
.149ـ161صص ،5شماره ،2، دوره رویکردهاي پژوهشی در علوم اجتماعیمجلهشاخگی. 

هاي فردي و مسؤولیت). اخالق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی1391و دستا، م. (،.ه، ع. ر.، آراسته، ح. ر.، محبت، فردیمطلب
شماره ،5دوره رسانی و فناوري اطالعات)،شناسی ( علوم کتابداري و اطالعانشفصلنامه داي پژوهشگران. هاي حرفه

.96ـ115، صص 19
فصلنامه علمی اي. اي چند رشتهالمللی: مطالعه مقایسههاي علمی بین). تأخیر در نشر مقاله1391و کوشا، ك. (،نامور، ز.

.347ـ362، صص 2شماره ، 28، دوره پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران
:  ینترنتیدر آدرس ایقابل دسترس. معاونتـتحقیقات و فناوري،وزارت علوم).1393ت علمی کشور. (کمیسیون نشریا
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Abstract
The quality of scientific publication has an important role in facilitating the exchange of knowledge. Therefore,
there is a special focus on pathology of publishing process and its quality preservation. The purpose of this study
was to investigate factors affecting the publcation quality of scientific papers in the agricultural sciences in Iran.
The research method was descriptive-correlational, which was carried out using survey technique. The statistical
population consisted of faculty members and Ph.D. students of agriculture in the public universities of Iran
(N=6773) that 363 persons of them were selected using Krejcei and Morgan sample size table and multi-stage
sampling method (three stages). The research instrument was a questionnaire which its face and content validity
were confirmed by a panel of experts of agricultural extension and education, and a number of chief- editors of
research-scientific journals in the agricultural field. The reliability of the scales of the questionnaire was
approved with Cronbach's alpha coefficient. The correlation test results showed that the variables of background
of publication (including the fields of knowledge, ethics and attitude), behavior of publication (including the
behaviors of planning, procurement and preparation, modification and revision and the preparation of final text),
the policy structure of publication (including the policy structures of arbitration process and printing paper) have
significant correlation with the scientific publication quality. In this regard, results of regression analysis
showed that the mentioned variables explained about 60 percent of the variability of publication quality of
scientific papers in the agricultural sciences. Finally, based on the findings, some executive recommendations
have been provided.
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