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Seyed Mohammad Hossein Mahmoodi1 , *Amir Hossein Jalali Nadoushan1 

Predatory journals exploit open access publication method; they do not carry out the peer review process and editorial assessment 
properly and publish unassessed articles for financial gain. According to a recent investigation published in the Lancet Psychiatry 
Journal, about 20% of authors or co-authors of articles published in predatory psychiatric journals have been Iranian. This substantial 
contribution needs attention and seems to be compatible with previous studies inspecting involvement of other academics from 
Iran in predatory publications.
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روانپژوهانایرانیدر»مجلههایچپاولگر«

، امیرحسین جاللی ندوشن1   سید محمدحسین محمودی1 

نتایج یک بررسی درباره »مجله های چپاولگِر« حوزه روان پزشکی 
هزاران  همکاری  بیانگر  روان پزشکی  لنست  مجله  در  جهان 
روان پژوه ایرانی با این نشریات است ]1[. در مجله های با دسترسِی 
آزاد1، با تأمین هزینه های انتشار مقاله توسط خوِد نویسنده، امکان 
دسترسی رایگان به مقاله فراهم می شود؛ اما »مجله های چپاولگر«2 
با استفاده سوء از این شیوه، هزینه را از نویسنده اخذ کرده و بدون 
داوری یا با داوری مخدوش، مقاالت نامطمئن و ناپیراسته را منتشر 
می کنند. برخی محققین متناوباً فهرستی از مشخصات مجله های 
چپاولگر منتشر می کنند ]2[. وزارت بهداشت ایران نیز فهرستی از 

»مجالت نامعتبر و جعلی« ارائه کرده است.

گونه های دیگری از نشِر غیرمعتبر نیز وجود دارد. »مجله های 
ربوده شده«3 نامی یکسان یا مشابه با مجله های معتبر برمی گزینند. 
بعضی نشریه ها شاخص های کیفی خود را باالتر از آنچه هست 
گزارش می کنند4. برخی مجله ها هم اساساً وجود خارجی ندارند. 

»همایش های چپاولگر« نیز شناخته شده اند.

طبق گزارش منتشر شده در لنست روان پزشکی مجموعاً 126 
مجله چپاولگر روان پزشکی شناسایی شده که تاکنون 6925 مقاله 
روان پزشکی منتشر کرده اند؛ 26363 نویسنده از 133 کشور در 
مقاله ها نقش داشته اند ]1[. تا سال 2019 مجموعاً نزدیک به 
بیست  هزار بار به این مقاالت، ارجاع علمی5 شده و شگفت آنکه 
92 درصد از این ارجاع ها، از نشریات موجه و گاه از نشریات بسیار 

معتبر )Lancet و Nature ) بوده است ]1[.

ایرانیان با باالترین تعداد »نویسندگان همکار« و دومین رتبه 
مقاالت  انتشار  در  چشمگیری  سهم  مسئول«،  »نویسندگان 

1. Open Access
2. Predatory Journals
3.Hijacked
4. Misleading Metrics
5. Citation

روان پزشکی در مجله های چپاولگر داشته اند ]1[. عده »نویسندگان 
مسئول« ایرانی 1601 نفر (19/6 درصد) بوده است؛ یعنی در 
مقاالت تمام مجله های چپاولگر روان پزشکی جهان، نزدیک به 
20 درصد از »نویسنده های مسئول«، ایرانی بوده اند ]1[. تعداد 
»نویسندگان همکار« ایرانی 6195 نفر (23/5 درصد) بوده است؛ 
یعنی بیش از 23 درصد از تمام روان پژوهانی که نامشان به عنوان 
»نویسندگان همکار« در مجله های چپاولگر روان پزشکی جهان 
درج شده، ایرانی بوده اند ]1[. با در نظر گرفتن تعداد کل مقاالت 
منتشرشده ایرانیان در مقایسه با سایر کشورها، اهمیت این اعداد 

برجسته تر نیز خواهد شد.

هم خوان با این نتایج، در پژوهشی با عنوان »میزان مشارکت 
دانشگاهیان ایران در مجله های ناشران متقلب در سال 2015«، 
مشارکِت بسیار باال گزارش شده و مبلغ پرداختی پژوهشگران 
ایرانی به مجله های متقلب برای فقط 372 مورد از مقاله ها معادل 
113 هزار دالر برآورد شده است ]3[. در یک بررسی در سال 
1393، »رفتارآیین نامه ای« (مانند گرفتن مجوز دفاع و ترفیع)، 
انگیزه اصلی ایرانیان از همکاری با مجله های متقلب اعالم شده 
است ]4[. به نظر می رسد بهبود آگاهی پژوهشگران ایرانی درباره 
گونه های نشر غیرمعتبر و پژوهش های بیشتر در این حوزه یک 

اولویت باشد.

مالحظاتاخالقي

پیرویازاصولاخالقپژوهش

تمامی اصول اخالقی پژوهش رعایت شده است.

حاميمالي

اختصاص  بدون  تهران  روان پزشکی  انستیتو  در  بررسی  این 
بودجه به انجام رسید.
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مشارکتنویسندگان

بررسی:  و  تحقیق  ندوشن؛  جاللی  امیرحسین  مفهوم سازی: 
جاللی  امیرحسین  تحلیل:  محمودی؛  محمدحسین  سید 
پیش نویس:  نگارش  محمودی؛  سیدمحمدحسین  و  ندوشن 
سید  نهایی سازی:  و  ویراستاری  محمودی؛  محمدحسین  سید 
نظارت:  ندوشن؛  امیرحسین جاللی  و  محمودی  محمدحسین 
امیرحسین جاللی ندوشن، مدیریت پروژه: سید محمدحسین 

محمودی.

تعارضمنافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

سیدمحمدحسینمحمودیوامیرحسینجاللیندوشن.روانپژوهانایرانیدر»مجلههایچپاولگر«
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