علم و پژوهش

ديدگاهها درباره نشر يافتههاي تحقيقاتي در نشريات علمي
احمد شعباني ،١پيمان صالحي ،٢علي اكبر صبوري ،٣جواد فيض ،٤بابك كريمي ،٥علي اكبر

چكيده

موسوي موحدي ،٣رضا يوسفي ،٦محمد رضا واشقاني فراهاني

*،٣

در كﻼس روش و منطق تحقيق در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران ،دانشجويان مجموعه سﺆالهايي در

خصوص شيوههاي نشر مقاﻻت علمي داشتند كه تصميم گرفته شد كه اين سﺆالها در معرض ديد استادان برجسته علمي كشور
قرار گيرد و اين مقاله بر اين مبنا پايهريزي شده است .سﺆالها بهقرار زيرند:

 -چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات علمي منتشر شوند؟

 -چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

 آيا فرآيند داوري تخصصي مانع انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري تبعيضآميز و تحت تأثير تضاد منافعاست؟

 -آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

 آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از كشورهاتبعيضآميزعمﻞ ميكنند؟

 چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين موضوعبه كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه نميزند؟

-آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا نقش كنند؟

استادان در مورد هر كدام از سﺆالهاي فوق بهطور مبسوط و از منظرهاي گوناگون اظهار نظركردهاند كه اين اظهارنظرها ناشي
از دانش و تجربه ارزشمند آنان است و ميتواند مورد بهرهمندي پژوهشگران ،دانشجويان و دانشگران قرار گيرد .شايان ذكر
است كه اين اظهارنظرها از منظر ملي و بينالمللي است و ميتواند راهگشاي مﺆسسات علمي ،انتشارات علمي ،انجمنهاي

علمي ،مسئوﻻن ذيربط آموزش عالي ،سردبيران و هيأت تحريريه نشريات در سطح ملي و بينالمللي قرار گيرد.

واژگان كليدي :ﻧﺸﺮ ﻣﻘاﻟﻪ بيناﻟمللي ،داوري تخصصي ،ﻧمايﻪسازي ،ﻧﺸﺮ با دستﺮسي آزاد ،كيفيت علمي ،ديدگاهﻫاي
ﻧﻮ ،اخﻼق علمي ،گستﺮش ﻣﺮزﻫاي داﻧش

*تدوينكننده  ،نشاني الكترونيكيmrvasheghani@ut.ac.ir :

 ١دانشكده شيمي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 ٢پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 ٣مركز تﺤﻘيﻘات بيوشيمي و بيوﻓيزيك ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 ٤دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 ٥دانشكده شيمي ،دانشگاه تﺤصيﻼت تكميلي علوم پايه زنجان ،زنجان ،ايران
٦

دانشكده علوم  ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران
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ديدگاهﻫا درباره نشر ياﻓﺘﻪﻫاي ﺗﺤﻘيﻘاﺗي در نشريات ﻋﻠﻤي

جامعه از كاربرد آن در پوشش دادن ظروف آشپز خانه و ساير

دكتﺮ احمد شعباﻧي

موارد بهره مند شدند ] .[١بنابراين منتشر ميكنيﻢ:

استاد داﻧﺸگاه شهيد بهﺸتي -داﻧﺸكده شيمي

-مشاركت در رقابت و توليد علﻢ و دانش و نﻘشآفريني در

جامعه علمي بينالمللي بر حﺴب وظايف ذاتي با تأكيد بر

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

بيشترين كاربر و استفاده كننده و ترجيﺤاً به زبان علﻢ دنيا.

علمي منتشر شوند؟

-در دنياي علﻢ ،عوام فريبي سﻢ مهلك است ،يكي از شيوههاي

شايد طرح اين سؤال و پاسخ به آن" :اگر نتايج علمي منتشر

راستي آزمايي يافتههاي علمي انتشار آن است تا توسط ديگران

نميشد چه اتفاق ميافتاد؟" اهميت انتشار يافتههاي علمي را

به بوته آزمايش گذاشته شود.

بهتر و ملموستر روشن نمايد .همه با ضربالمثل انگليﺴي "ما

 -مﺴئوليت اجتماعي و فرهنگي :دگران كاشتند و ما خورديﻢ ،ما

نميخواهيﻢ چرخ را دوباره اختراع كنيﻢ "١آشنا هﺴتند .برخي از

بكاريﻢ و ديگران بخورند )ملكالشعراي بهار( .هر كﺴي به منزله

امور فرايندياند و بهعبارتي براي پيمايش و دستيابي به قلهها

عﻀوي از جامعه جهاني و بينالمللي در دنياي مﺴطح بايد در

و نشانها امكان جهش آني وجود ندارد ،بلكه سلﺴله مراتبياند

ايجاد معرفت و دانش بشري نﻘشي ايفا نمايد .شايد خالي از

و همانند يك نردباني عمودي با بينهايت پله ميباشند .پيشرفت

لطف نباشد به گفتاري از مﺤمد عبدالﺴﻼم برنده جايزه نوبل

در مﺴائل علمي و فناورانه از اين جنساند ،بهعبارتي پيمايش در

اشاره شود "من)عبدالﺴﻼم( هنوز سخن يكي ازبرندگان اروپايي

اين عرصه گام به گام است .لذا دسترسي به سوابق يك مﺴئله

جايزه نوبل فيزيك را به ياد دارم كه به من گفت عبدالﺴﻼم آيا

علمي و فناوري ،دادهها و يافتههاي تﺤﻘيﻘات علمي ،و بررسي

واقعا فكر ميكني ما ملزميﻢ به كﺴاني كه ذرهاي از ذخيره دانش

و مطالعه آنها ،يك مﺤﻘق با تجربه را در يك حوزه خاص علمي،

بشري را ايجاد نكرده و حتي نﻘطهاي هﻢ به آن اضافه نكردهاند

بعﻀاً تا آخرين پله نردبان و يا يكي مانده به قله و يا نشان،

كمك و براي بﻘاي آنها مﺴاعدت نماييﻢ؟ حتي اگر اين را هﻢ

هدايت و رهنمون ميكند و اين يعني كﺴب آگاهي از تكرار

نگفته بود من هر وقت كه وارد بيمارستاني ميشوم و ميبينﻢ كه

نكردن و چرخ را دوباره اختراع نكردن و شتاب در پيمايش مﺴير

تﻘريباً بيشتر داروهاي نجاتبخش امروز از پنيﺴيلين گرفته تا،...

علمي و پيشرفت است.

كه ما سهمي در توليد آنها نداشتهايﻢ ،عزت نفس من جريﺤهدار

البته ﻻزم به ذكر است برخي يافتههاي علمي نيز كه ارزش

ميشود" ] .[٢بنابراين انتشار نتايج علمي يك مﺴئوليت اجتماعي

كاربردي و اقتصادي دارد و قابلاستفاده در توليد است و به نوعي

و فرهنگي نيز ميباشد.

فناوري است ،بهتر است در قالب اختراع ثبت شود و يا منتشر

البته اهميت نشر آثار علمي در اصطﻼح "انتشار يا انتﺤار" ٣و يا

نشود تا مزاياي مادي آن در انﺤصار خود مخترع باشد .كما اينكه

"منتشر كن يا نابود شو" نهفته است! -بيانگر پويايي و زنده بودن

پس از كشف تصادفي تفلون توسط مﺤﻘﻘان شركت دوپون ٢و

و منﺴوخ نشدن مﺤﻘق ميباشد ].[٣

واگذاري دانش فني آن به ارتش آمريكا ،سالها كاربرد اين پليمر

 - ٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

در انﺤصار و حبس ارتش آمريكا بود و پس از سالها عموم

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

 ١البته برخﻼف اين ضرب المثل در برخي موارد از قبيل علوم كاربردي و در برخي كشورها از جمله كشور خودمان ضروري است چرخ را دوباره ساخت.
بهعنوان مثال هيچ اشكالي ندارد ساخت يك وسيله و يا يك داروي مورد نياز جامعه كه دانش ﻓني آن قبﻼ منتشر شده جهت ساخت مجدد مورد استفاده
قرار گيرد .گرچه براي اين كار هم انتشار نتايج علمي ضروري به نظر ميرسد.
2DuPont
3Publish or perish.
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پيش شرط نمايه بينالمللي شدن يك نشريه بر اساس ميزان

كاري )عدم ارجاع( و بالطبع سرقت علمي معموﻻً بﺴيار دشوار

بهتر كه آثار علمي در نشريات با نمايه بينالمللي منتشر شود تا

بررسي و مطالعه مﻘاﻻت منتشر شده و استخراج نتايج آنها در

است .ﻻزم به ذكر است در برخي كشورهاي توسعه يافته علمي

ارجاع و تعداد استفادهكنندگان از آثار آن نشريه است .لذا بنا

شركتها و كمپانيهاي تجاري وجود دارند كه مأموريت آنها

بهدﻻيلي كه براي نشر آثار علمي در سؤال اول اشاره شد ،چه

دستيابي به دانش فني جديد و يا بعﻀاً اصﻼح روشهاي مرسوم

افراد بيشتري از جامعه علمي تخصصي بهرهمند شوند.

ميباشد .در آمد اين شركتها از همين طريق فراهﻢ ميشود .كما

- ٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

اينكه در اﻏلب كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه نيز

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

مﺤﻘﻘان اﻏلب ايدهها و يا فناوريها را بر اساس مﻘاﻻت و

تبعيضآميز بوده و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

اختراعات منتشر شده بهدست ميآورند .بديهي است بهرهبرداري

شايد در گذشته كه متوسط سواد و دانش بشري پايين و تعصبات

كشورهاي در حال توسعه از نتايج پژوهشهاي كشورهاي

فرهنگي ،كﻢبيني و كﻢ دانايي ﻏالب بود ،مخالفت و يا عدم

توسعه يافته بيشتر است تا بالعكس .جالب است جهت استﺤﻀار

صادق ميباشد .به هر حال امروز هﻢ ممكن است كﻢوبيش

سانتيگراد و زمان  ١٢الي  ٢٤ساعت گزارش شده است .در سال

پذيرش طرحها و ايدههاي نوآورانه بيشتر بوده باشد ،اما امروز

به موردي اشاره كنﻢ و آن اينكه فتالوسيانينها تركيبات بﺴيار

كه معرفت و دانش بشري باﻻ رفته و تعصبات رقيقتر شده كمتر

مهمي از نظر كاربردي ميباشند .سنتز آنها در دماي  ٢٠٠درجه

وجود داشته باشد ،اما تنوع و فراواني ناشران و نشريات سبب

 ١٩٩٨روشي براي سنتز آنها در زمان كمتر از سه دقيﻘه ارايه شد

يا منافع اقتصادي مطرح باشد رقابت ناسالﻢ شديدتر ميشود

امريكايي شده است ] .[٦بديهي است حﻘوق مادي آن هﻢ از آن

شده كمتر به ممانعت از انتشار ايدههاي نو دامن زده شود .بديهي

] .[٥تيﻢ تﺤﻘيﻘاتي ديگري با الگوبرداري و ارجاع به همين كار

است در كارهاي تراز اول بهويژه كه پاي نشانهاي علمي برتر و

و با تغيير بﺴيار جزئي بر روي واكنشگرها ،موفق به ثبت اختراع

)نهتنها در ممانعت در انتشار ايدههاي نو بلكه در خاليبندي

آنهايي است كه ثبت اختراع نمودهاند .امثال من هﻢ به اين مهﻢ

است ].[٤

بهرهمند شوند.

ايدههاي نو( .بايد در نظر داشت هيچ سالي خالي از رسواييهاي

آشنا هﺴتند كه بر اساس كارهاي منتشر شده ممكن است

علمي ناشي از تﻘلبهاي علمي نيﺴت و كشف آنها بهدليل انتشار

اختراعي ثبت شود و از حﻘوق مادي آن ،ثبتكنندگان اختراع

 - ٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

 - ٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

كشورها تبعيضآميزعمﻞ ميكنند؟

نتايج كارهاي علمي كه در مجﻼت منتشر ميشود ،فرض مؤلفان
بر آنﺴت كه همگان از نتايج منتشر شده با ذكر ارجاع استفاده

البته اين رفتار ﻏير آكادميك را نميشود منكر شد ،اما تعداد آنها

كنند تا به اين طريق ارجاعات ديگران كه يك شاخص كيفي

بﺴيار مﺤدود ميباشد .شايد بشود اين سؤال را اينگونه مطرح

گروههاي پژوهشي به عمد به كار قبلي ارجاع نميدهند تا كار

كردن پذيرش مﻘاله يك نويﺴنده چﻘدر تأثيرگذار است؟ بايد

كار بﺴيار ناپﺴنديده و از آن ميتوان سرقت علمي ياد كرد .اما

بدون اينكه خود اعمال نظر كند ،داوري مﻘاله را نرم و يا سخت

براي يك اثر علمي است افزايش يابد .لذا اگر به كار منتشر شده

كرد كه نﻘش سردبيري در پذيرش يا عدم پذيرش يك مﻘاله در

ارجاع داده شود سرقت تلﻘي نميشود .بعﻀاً افرادي و يا

انتخاب داوري و يا اينكه نﻘش سردبير در تﺴهيل و يا دشوار

خود را با ادعاي نوآوري در جاي بهتر منتشر نمايند ،اگر اين كار

گفت سر دبير يك نشريه فهرستي از داوران را در اختيار دارد كه

آگاهانه صورت پذيرد ،خﻼف اخﻼق آكادميك و علمي است و

با تخصص و شيوه داوري آنها آشناست ،لذا سردبير ميتواند

در كارهاي مهﻢ كه به نشريات معتبر ارسال ميشود امكان پنهان

برگزار كند ،و يا براساس شناختي كه از درجه اشتهار نويﺴنده
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مﻘاله دارد ،داوري را سبك برگزار كند .به هر حال تﻼش هيأت

دريافتي در جهت ارتﻘاي كيفي مجﻼت هزينه ميشود .برخي از

حاشيه اي را در داوري و پذيرش مﻘاﻻت دخالت ندهند .البته

معموﻻً فرايند داوري نيز ندارند در فهرست سياه آموزش عالي

انتشارات بﺴيار مهﻢ از قبيل جامعه شيميدانان آمريكا نيز از اين

سردبيري مجﻼت در انتخاب سردبيري مبتني بر آدمهاي بزرگ

دست مجﻼت را دارند .خوشبخاته اﻏلب مجﻼت پولي كه

علمي است كه حب و بغضها ،پراكنش منطﻘهاي و ساير مﺴائل

كشور قرار دارد.

اﻏلب مجﻼت حق اعتراض نويﺴندگان را مﺤفوظ ميدارند ودر

صورت اعتراض ،مجدداً به داوري جديد ارسال مينمايند .البته

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

سر دبيران آزادهاي نيز وجود دارند كه به سياستمداران كشور

نقش كنند؟

خود كه مانع انتشار آزاد مﻘاﻻت ميشوند اعتراض ميكنند .در

با توجه به اينكه امروز انتشارات علمي نوعي تجارت مﺤﺴوب

اين رابطه به سردبير مجله معتبر شيمي آلي انتشارات جامعه

ميشود و براي اينكه اين فعاليت اقتصادي از توجيه اقتصادي

شيميدانان آمريكا ١ميتوان اشاره كرد كه اعتراض خود را ،در

برخوردار باشد ،مﺴتلزم سازوكارﻻزم ،سرمايه ،زيرساختها،

قالب نامه سردبير به مﺴئوﻻن كشورشان در ممانعت از چاپ

سيﺴتﻢ توزيع ،بازاريابي و فروش ،و ديگر موارد ،از همه مهمتر

مﻘاﻻت علمي برخي از كشورها از جمله ايران در اين انتشارات

را ،منتشر كرده است.

تيﻢ علمي با تخصصهاي متنوع ميباشد ،لذا با ساختار

٢

دانشگاهي كه بيشتر جنبه آموزشي و پژوهشي دارد چندان

- ٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

سنخيت ندارد .به همين دليل در كشورهاي پيشرفته علمي ،نشر

نميزند؟

وايلي ٣و ،...و يا در قالب انجمنهاي علمي از قبيل جامعه

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

منابع علمي اعﻢ از كتب و مجﻼت برون سپاري شده و در قالب

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

شركتهاي انتشاراتي بينالمللي از قبيل الزيوير ،٧اشپرينگر،٨

شيميدانان آمريكا ،انجمن سلطنتي شيمي ٤بريتانيا و ...انجام

دسترسي آزاد به مﻘاﻻت ،زمينهاي را فراهﻢ ميكند تا افراد

ميشود .در ايران نيز مركز نشر دانشگاهي و...در چاپ كتب

بيشتري به آن دسترسي داشته باشند و لذا احتمال ارجاع افزايش

دانشگاهي و انجمن شيمي در چاپ مجﻼت علمي يك تجربه

مييابد .بهطوريكه برخي شاخصهاي كيفي مجﻼت از قبيل

نﺴبتاً موفﻘي داشتهاند كه در صورت حمايت ميتوانند موفقتر

ضريب تأثير ٣و يا شاخصهاي كيفي نويﺴندگان از قبيل شاخص

عمل كنند.

اچ ٤و آي ٥-١٠-مبتني بر تعداد ارجاعات ميباشد .بنابراين

بﺴياري از نويﺴندگان اگر منابع مالي در اختيار داشته باشند

دكتﺮ پيمان صاﻟحي

مايلند حتي در مجﻼتي كه فرصت انتخاب برخط ٦و ﻏير برخط

استاد داﻧﺸگاه شهيد بهﺸتي ،پژوﻫﺸكده گياﻫان و

است اثر آنها به صورت برخط منتشر شود .اما مجﻼتي كه با

ﻣﻮاد اوﻟيﻪ داروئي

دريافت وجه حاضر به چاپاند دو دسته ميباشند .دستهاي كه

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

صرفاً نگاه تجاري به نشريات دارند و بعﻀاً مﻘاﻻت را بدون

علمي منتشر شوند؟

داوري منتشر مينمايند .دسته دوم مجﻼتي وجود دارد كه وجه
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اينكه اگرچه بﺤث داوري مﻘاﻻت علمي همواره يك چالش

خالق علﻢ ،خداوند متعال است و بشر در نشر علﻢ ،زيباييهاي

جدي براي ناشرين است ولي وجود آن قطعاً بهتر از نبود آن

علﻢ خداوند را به منصه ظهور ميرساند .خداوند علﻢ خود را

ميباشد.

نزد دانشمندان به وديعه گذاشته و وظيفه نشر آن را به آنها سپرده

است .لذا هر يك از اين برگهاي سبز ،دفتريﺴت از معرفت

 -٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

را از طريق نشر آن به انجام رساند .هر چه گﺴتره مخاطبين اين

خير .با توجه به نمايهسازي و امكان دسترسي به منابع علمي و

كردگار و چه لذتي باﻻتر از اينكه بندهاي كه خداوند اسباب

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

علﻢآموزي و پيشرفت را براي او فراهﻢ نموده ،بتواند وظيفه خود

مﺤتواي مﻘاﻻت از طريق اينترنت ،در صورت ارتكاب به سرقت

انتشارات بيشتر باشد ،امكان بهرهبرداري و استفاده از آنها نيز

علمي ،موضوع قابل بررسي و اثبات است و در جامعه علمي

بيشتر است .لذا زكات علﻢ نافع ،نشر آن به بهترين وجه ،با

جهاني براي چنين رفتارهايي ،قوانين مرتبط و مؤثر وجود دارد.

باﻻترين كيفيت و در گﺴتردهترين جغرافيا است.

معموﻻً تﺤﻘيﻘاتي كه در نشريات علمي به چاپ ميرسند در

 -٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

مرزهاي دانش قرار دارند و در صورتيكه استفاده اقتصادي و

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

تجاري از آنها متصور باشد ،مؤلفين از طريق ثبت پتنت از

علﻢسنجي ،رايجترين روش براي ارزيابي فعاليتهاي علمي

مالكيت معنوي و مادي خود دفاع ميكنند .لذا جريان آزاد

كيفي ،هماهنگسازي و همچنين مﻘابله احتمالي با سوءاستفاده

 -٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

اطﻼعات علمي از طريق چاپ آنها نبايد به خاطر سوءاستفاده

ميباشد .يكي از اصليترين موضوعات در علﻢسنجي،

احتمالي قليلي از افراد ،دچار مﺤدوديت گردد.

نمايهسازي است .نمايهسازي امكان بررسي ،مﻘايﺴه كمي و

علمي را فراهﻢ ميكند .لذا انتشار نتايج در نشرياتي كه توسط

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

پايگاههاي معتبر علمي نمايهسازي ميشوند ،امكان بهرهمندي از

كشورها تبعيضآميز عمﻞ ميكنند؟

كليه مواهب ذكر شده را به مؤلفان خواهد داد.

احتماﻻً همينطور است .در يك جامعه و يا نهاد علمي نبايد

 -٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

موضوعاتي از قبيل سياست ،نژاد ،موقعيت جغرافيايي ،ثروت و

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

 ....را سنجهاي براي بررسي مﺴائل علمي قرار داد .در سالهاي

تبعيضآميز بوده و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

نه چندان دور نهتنها برخي از ناشرين و مجﻼت ،بلكه باﻻترين

مﻘامهاي سياسي برخي كشورها دستور عدم چاپ مﻘاﻻت

داوري تخصصي مانع انتشار ديدگاههاي نو ،نيﺴت .اما از نﻘاط

تعدادي از كشورهاي تﺤريﻢ شده را صادر كردهاند .نكته جالب

ضعف داوريهاي موجود اين است كه براي داوري يك مﻘاله،

تعداد مﺤدودي داور توسط سردبير يا مﺴئوﻻن بخشهاي علمي

اينكه انجمنهاي علمي معتبري هﻢ وجود داشتهاند كه در مﻘابل

داوري منصفانه و علمي ،از بزرگترين چالشهاي مجﻼت است.

اﻏراض سياسي نميكنند.

اين بيعدالتيها و ناداوريها سر تعظيﻢ فرود نياورده و با

مجﻼت تعيين ميگردد كه بعﻀاً ممكن است داور مربوط

سربلندي اعﻼم نمودهاند كه تفكر و مشي علمي خود را فداي

تخصص كافي در موضوع را نداشته باشد .لذا همواره موضوع

اما عليرﻏﻢ تمامي مشكﻼت ذكر شده ،نبايد نافي اصل موضوع،

-٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

يعني داوري تخصصي شد .يك داور حرفهاي در صورت وجود

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

تﻀاد منافع ،بايد موضوع را اعﻼم نمايد .ﻏيراخﻼقيترين رفتار

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

براي يك داور نيز ،تأثيرپذيري ﻏيرمنطﻘي از مﺴائل سياسي،

نميزند؟

نژادي ،جغرافيايي و ﻏيرعلمي در فرآيند داوري است .خﻼصه
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دكتﺮ علي اكبﺮ صبﻮري

امروزه نشر مﻘاﻻت علمي براي ناشران به يك منبع درآمد

هنگفت و پايدار تبديل شده است .در گذشته چاپ مجﻼت به

استاد داﻧﺸگاه تهﺮان – ﻣﺮكز تحﻘيﻘات بيﻮشيمي و

صورت مكتوب كاﻏذي و پخش آنها در سرتاسر گيتي،

بيﻮفيزيك داﻧﺸگاه تهﺮان

هزينههاي زيادي را به ناشرين تﺤميل ميكرد .اما امروزه چاپ

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

الكترونيكي و پخش مجﻼت از طريق اينترنت نهتنها سرعت

انجام امور را افزايش داده بلكه بهشدت هزينههاي ناشران را

علمي منتشر شوند؟

كاهش داده است .اگر دريافت وجه در حد معﻘول براي ارتﻘاء

مينويﺴيﻢ تا بخشي از چرخه تﺤﻘيق انجام شود .چرخه تﺤﻘيق،

كمي و كيفي مجﻼت باشد عمﻼً اقدامي مناسب است .اما امروزه

شامل مطالعه ،فرضيهسازي ،آزمون و استدﻻل ،انتشار نتايج،

در برخي موارد ناشرين با توجه به فشار بﺴياري از دانشگاهها بر

دريافت نﻘد و نظر ،اصﻼح ايده و تكامل نظريه است )شكل .(١

روي مﺤﻘﻘين جهت چاپ مﻘاﻻت در نشريات معتبر ،از اين

بنابراين ،مينويﺴيﻢ تا ديگران آن را بخوانند و نﻘد كنند تا خود

موقعيت سوءاستفاده كرده و اقدام به اخذ مبالغ بﺴيار باﻻ و

را اصﻼح كنيﻢ .مينويﺴيﻢ تا خود را در معرض نﻘد و اصﻼح

ﻏيرمنطﻘي در ازاي چاپ سريع و يا اجازه دسترسي عمومي

قرار دهيﻢ .علﻢ )برخﻼف فنآوري( مالكيت ندارد و ارزش آن به

ميكنند كه با روح جريان آزاد علﻢ در تناقض است .شكي نيﺴت

نشر ،نﺤوه انتشار و نفوذ آن براي سنجش صﺤت است .آنچه در

كه ناشران معتبر در الﻘاي سياست "چاپ يا زوال"

وادي علﻢ نوشته ميشود ،مﻘاله ) (Articleناميده ميشود و آنچه

) (publish or perishدر دانشگاهها و مراكز علمي نﻘش بﺴزايي

از آن استفاده ميشود به آن ارجاع ) (Citationميگويند كه

دارند و همواره سياستهاي اقتصادي خود را به انگيزههاي

ميزاني از نفوذ علﻢ است .نويﺴنده مﻘاله ﻻزم است براي ارتﻘا

ﻏيرمنطﻘي گره ميزنند.

تﺤﻘيﻘات خود ميزان نفوذ مطلب خود را دنبال كند و آنها را

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

بهدقت بخواند تا در تﺤﻘيﻘات آينده خود به كار ببندد.

نقش كنند؟

در اكثر كشورهاي جهان ،انجمنهاي علمي و ناشرين خصوصي

عهدهدار مديريت مجﻼت علمي و نشر كتب هﺴتند .اگرچه
موارد معدودي از دانشگاهها و مراكز علمي كه اقدام به چاپ

مجﻼت ميكنند نيز وجود دارند .در ايران ،بيشتر نشريات علمي

توسط دانشگاهها به چاپ ميرسند .علت آن ،عدم وجود منابع

مالي كافي و انگيزه براي انجمنهاي علمي و نبود بازار براي

بخشهاي خصوصي است .در سالهاي اخير شاهد رشد كمي
چاپ نشريات علمي توسط دانشگاهها و مراكز علمي داخلي

بودهايﻢ و عليرﻏﻢ فعاليت پايگاه استنادي علوم جهان اسﻼم در

شكﻞ :١چرخه تﺤﻘيق

ايران ،نياز به توجه مﺤتوايي ،نمايهسازي و ارتﻘاء كيفيت اين

نشريات بهشدت احﺴاس ميشود .اما انتشار كتب علمي در

انتشار نتايج تﺤﻘيق ،مﺴتلزم داشتن جﺴارت و روحيه

دانشگاههاي ممتاز ايران ،بعﻀاً تجربه مفيد و با ارزشي بوده است.

انتﻘادپذيري است .كارل ريموند پوپر در كتاب منطق اكتشافات

علمي مينويﺴد" :انديشههاي گﺴتاخانه ،پيشبينيهاي به اثبات
نرسيده و تفكر مﺤﻘﻘانه ،تنها وسايل براي تفﺴير طبيعت است.

بايﺴتي انديشههاي خود را در معرض مخاطره قرار دهيﻢ تا به
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از همين روست كه آلبرت انيشتين ميگويد" :من ميخواهﻢ

پاداش خود برسيﻢ .كﺴاني از ما كه نخواهند خود را در معرض

بدانﻢ كه خداوند چگونه اين جهان را خلق كرده است .من به

خطر رد شدن قرار دهند ،در بازي علﻢ سهمي ندارند ".بنابراين،

مينويﺴيﻢ تا ديگران آن را بخوانند و نﻘد كنند و آنگاه ما ايدهها

اين پديده يا آن پديده ،يا طيف اين عنصر و آن عنصر عﻼقمند

كردن .جهان علﻢ همواره از آن انﺴانهاي جﺴور بوده است .همه

هﺴتي بودهاند .تﺤﻘيق ،ريشه در حق دارد .براي دستيابي به

نيﺴتﻢ .من ميخواهﻢ انديشههاي "او" را بدانﻢ .بﻘيه جزئيات

و نظريات خود را اصﻼح كنيﻢ تا يافتههاي علمي بهكمال برسند.

است" .نوابغ روزگار همه در پي كشف حﻘيﻘت خود و جهان

البته ،جﺴارت هﻢ براي نوشتن ﻻزم است و هﻢ براي تﺤﻘيق

حﻘيﻘت ،بايد تﺤﻘيق كرد و ديگران را از آن آگاه كرد .تعليﻢ و

ما داستان كشف قاره امريكا را شنيدهايﻢ .اما نگاه عميق فيزيكدان

تعلﻢ ،سفارش همه دانشمندان و علماي ديني است و از مهمترين

مشهور ورنرهايزنبرگ به شيوه كشف قاره امريكا در كتاب جزء

آموزههاي ماست .پيامبر بزرگوار )ص( هﻢ ميفرمايند" :ذكات

و كل ايشان بﺴيار درسآموز است" :به نظر من بزرگترين توفيق

علﻢ نشر آن است ".پس وظيفه ديني هﻢ حكﻢ ميكند كه نتايج

كريﺴتف كلمب در كشف قاره امريكا اين بود كه تصميﻢ گرفت

تﺤﻘيق خود را منتشر كنيﻢ.

بخش شناخته شده زمين را ترك كند و رو به ﻏرب راه بيفتد و

آنﻘدر دور شود كه ديگر با اسباب و وسايلي كه داشت نتواند به

 -٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

وطن بازگردد .در علﻢ نيز گشودن سرزمينهاي جديد ناممكن

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

است ،مگر آنكه انﺴان آماده باشد لنگرگاه امن نظريههاي مﻘبول

نمايه شدن به معني در معرض عموم قرار دادن است .پايگاههاي

را ترك كند و خطر جهشي را به جلو كه آيندهاش نامعلوم است،

اطﻼعات علمي معتبر جهان ،از بين چند صد هزار نشريه علمي،

پذيرا شود ".آرتور شوپنهاور ميگويد" :هر حﻘيﻘتي از سه مرحله

آنهايي كه داراي ضوابط و مﻘررات انتشار ،بهويژه داوري

ميگذرد؛ ابتدا به مﺴخره گرفته ميشود ،بعد بهشدت با آن

قابلقبول علمي براي مﻘاﻻت عرضه شده هﺴتند را انتخاب و

مخالفت ميشود و در آخر به عنوان امري بديهي پذيرفته

مﻘاﻻت آنها را بهعنوان سند علمي نمايه ميكنند و بهصورت

ميشود ".اين در تمام ادوار تاريخ علﻢ به چشﻢ ميخورد .پاداش

طبﻘهبندي شده در اختيار مﺤﻘﻘان جهان قرار ميدهند .مﻘاله را

نابغهاي كه راهي نو ميگشايد آن است كه معصومانه اشتباهات

در نشريات با نمايه معتبر بينالمللي به چاپ ميرسانيﻢ تا در

بزرگي مرتكب شود و ظالمانه مورد نكوهش نادانهايي قرار

معرض ديد عموم قرار بگيرد تا مورد نﻘد و بررسي قرار بگيرد

بگيرد كه بويي از خﻼقيت نبرده و بنده تﻘليدند .بنابراين ،نبايد

تا علﻢ به كمال برسد .مﻘاله را در نشريات با نمايه معتبر

ترسيد .جﺴارت ،ﻻزمه تﺤﻘيق است و نشر بخشي از چرخه

بينالمللي به چاپ ميرسانيﻢ ،نه براي اينكه مورد استفاده ديگران

تﺤﻘيق .مشكل ما در فهﻢ ذات تﺤﻘيق است كه اين پرسش ايجاد

قرار بگيرد ،بلكه همه در يك مخزن منتشر ميكنيﻢ تا همه با هﻢ

ميشود كه چرا بنويﺴيﻢ؟ .هدف از تﺤﻘيق را يادمان ندادهاند يا

در توليد علﻢ نﻘش ايفا كنيﻢ ،به كمال برسانيﻢ و از آن استفاده

نخواستهايﻢ آن را بفهميﻢ! موﻻنا ،مشكل بﺴياري از آدمها ،از

كنيﻢ .بهعﻼوه ،قراردادن نتايج تﺤﻘيق در اطﻼعات طبﻘهبندي

جمله دانشمندان را اين ميداند كه آنها در علوم مو شكافي

شده ،به دانشمندان و مﺤﻘﻘان جهان كمك ميكند كه از تكرار

ميكنند ،اما بهشناخت خود نميپردازند و به آن اهميتي نميدهند.

تﺤﻘيق براي كﺴب نتيجه مورد نظر اجتناب شود.

ساراماكو در كتاب كوري خود مينويﺴد كه اينها دچار كوري
سفيد شدهاند .در كوري سفيد ،شخص كور واقعاً كور بوده و راه

 -٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

به جايي نميبرد و اﻏلب نميداند كه كور است .چنين علمي

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

حجاب اكبر نام دارد و تهي از نور حﻘيﻘت است:
علﻢ چه بود آنچه راه بنمايدت

علﻢ چه بود ،نور يزدان عليﻢ

جان جمله علﻢها اين است اين

تبعيضآميز بوده و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

بندها از پيش پا بگشايدت

آيا بايد نتيجه گرفت كه داوري تخصصي )(Peer Reviewing

نور چه بود پرتو حي قديﻢ

بايد كنار گذاشته شود تا ايدههاي بزرگ بتوانند منتشر شوند!؟

كه بداني من كيﻢ در يومالدين
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يعني آينﻘدر فرآيند داوري بد بوده است كه مانع انتشار ايدههاي

مكتوب و اعﻼم آن از سوي انتشارات مشهور جهان نگاهي

و ثابت كند كه درست است و نه اينكه از كوره در رود كه اين

اما هميشه خطاهايي رخ ميدهد و كﻢ آن هﻢ اگر اتفاق بيافتد،

تكامل ميشود .وقتي گيبس نتوانﺴت ايدههاي خود را در

 -٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

بيندازيﻢ ،متوجه خواهيﻢ شد كه تدوين خوبي صورت گرفته تا

نو شده است!؟ اگر اين است پس چرا انتشار ايدههاي نو ﻏالباً

داوري تخصصي تبعيضآميز نبوده و از آن سوء استفاده نشود.

انجام شده است؟ دانشمند بايد براي انتشار ايدههاي خود بجنگد

ناشايﺴت است .بايد به اصول مكتوب و اعﻼم انتشارات پايبند

سادهترين كار است و هميشه سادهترين كار ،بهترين كار نيﺴت.

بود تا نشريات علمي به وظايف خود عمل كنند.

عبور از سختيهاست كه به انﺴان آموزش ميدهد و موجب
نشريات خوب منتشر كند ،آنها را جمع كرد و در يك نشريه نه

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

چندان مشهور منتشر كرد و آن را به قﻀاوت تاريخ گذاشت و

بياخﻼقي در همه موارد زندگي ،از جمله مورد انتشار علمي،

اكنون تاريخ گواه بر صﺤت آنها ميگذارد و نام گيبس آنﻘدر

وجود دارد و در همه موارد مﺤكوم است .عالمان هميشه اخﻼق

بزرگ است كه بينام او انرژي آزاد در شيمي و فيزيك مفهوم

را بر علﻢ ترجيح ميدهند و آن را مﻘدم ميشمرند .اخﻼق و علﻢ

ندارد .البته اين موارد انگشت شمارند و به مواردي برميگردد

در كنار هﻢ آموزش داده ميشود اما اين مانع بياخﻼقيها

كه تك تك آنها نيازمند پاسخ جداگانه دارد .اما نادرند مواردي

نميشود ،زيرا كجرويها هميشه در طول تاريخ بوده ،هﺴت و

كه به هر حال انتشار نيافته باشند ،زيرا تنها با انتشار علﻢ ،نﻘد و

خواهد بود زيرا گاهي منافع فردي بيش از هر چيز مورد توجه

كمال علﻢ به ارمغان ميآيد و در تاريخ علﻢ ميماند .اما مواردي

ميشود و اين خطا و رفتار ناپﺴند را به دنبال خواهد داشت.

كه قلمروهاي علﻢ بهدرستي و در بهترين مجﻼت دنيا منتشر

انﺴان بيخطا ،نادر است و از نظر ما شيعيان فﻘط چهارده معصوم

شدهاند ،بﺴيار زيادند .چرا بهجاي آنچه "زياد منتشر شده" ،فﻘط

را شامل ميشود .ميزان خطا در انﺴانها متفاوت است و

"موارد استثنائي و كﻢ منتشرشدهها "بزرگ ميشوند؟ در پس اين

بياخﻼقيهاي متفاوتي ايجاد ميكند .مﺴير تكامل انﺴان در گرو

تفكر چه چيزي نهفته است كه داوري تخصصي را ميخواهد به

فرار از همين خطاها و بياخﻼقيهاست .از دستاندركاران

چالش بكشد و اينطور مطرح كند كه داوري تخصصي مانع

نشريات علمي هﻢ اين خطاها و بياخﻼقيها گزارش شده است.

انتشار ايدههاي علمي بزرگ است؟ مگر تاكنون چند ايده بزرگ

اما اگر آماري روي همه انتشارات علمي تاكنون گرفته شود ،واقعاً

در طول تاريخ علﻢ به دليل داوري تخصصي منتشر نشده است؟

در چند درصد اسناد علمي ارائه شده ،از اين گونه بياخﻼقيها

اگر ايدههاي بزرگ تاريخ علﻢ در كنار هﻢ رديفبندي شوند،

)سرقت علمي( گزارش شده است .بياييد رعايت انصاف كنيﻢ و

چند درصد آنها رد شده و منتشر نشدهاند و در همين مورد ،چند

"ميزان كﻢ" را براي سركوب "ميزان زياد" مورد استفاده قرار

درصد با داوري تخصصي قبول شده و منتشر شدهاند؟ مگر نه

ندهيﻢ .اين انتﻘاد وارد است كه داوري تخصصي در نشريات

اين است كه حذف داوري تخصصي ،همين است كه در نشريات

علمي گاهي موجب سرقت علمي شدهاند ،اما اگر قرار بر اين

جعلي و بياعتبار امروز اتفاق افتاده و با پرداخت وجه هر چيزي

باشد كه به بهاي حذف "داوري تخصصي" و انتشار هر مطلبي

را نخوانده منتشر ميكنند؟ برگردم به سؤال نخﺴت :آيا بايد

بدون داوري بيانجامد ،نتايج وخيﻢتري ببار ميآورد.

داوري تخصصي را كنار گذاشت و اين موجب انتشار ايدههاي

نو و انﻘﻼبي خواهد شد!؟ شك نيﺴت كه آنها كه حاضر نيﺴتند

 -٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

افكار و ايدههاي خود را در معرض داوري و قﻀاوت ديگران

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

قرار دهند و فكر ميكنند از ديگران بيشتر ميدانند ،از داوري

كشورها تبعيضآميزعمﻞ ميكنند؟

تخصصي ميترسند .به قول پوپر ،اينها هيچ سهمي در بازي علﻢ

اين بداخﻼقي وجود دارد ،اما فراگير نيﺴت .در هر كاري ميتواند

نخواهند داشت .خوشبختانه در طول يك دهه اخير بﺤث تﻀاد

خطا وجود داشته باشد .در فرآيند داوري تخصصي نشريات هﻢ

منافع در انتشارات علمي بﺴيار مورد توجه بوده و اگر به اصول
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خواهد داشت و با توجه به نفوذ بيشتر ،ارجاعات بيشتري

گاهي بداخﻼقي و بيانصافي رخ ميدهد اما من اعتﻘاد ندارم كه

دريافت خواهد نمود و اين مزيت اين گونه انتشار خواهد بود.

موارد آن خيلي زياد باشد .بﺴياري از اين بداخﻼقيها حاصل

بداخﻼقيهاي همكاران خود ماست .وقتي در مجموعهاي كﺴي

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

بداخﻼقي كند ،در بيرون از مجموعه به همه مجموعه نگاه

نقش كنند؟

ميشود و نه به آنكه بداخﻼقي كرده است هرچند خود اين عمل

بر خﻼف كشور ما ،كار انتشار نشريات در دنياي علﻢ بر عهده

ناپﺴند است و نبايد اينگونه باشد اما اينگونه هﺴت .بنابراين ،اين

ناشران تجاري )خصوصي( يا انجمنهاي علمي ،اما با همكاري

امكان وجود دارد كه با كجروي و بداخﻼقي برخي ،يك جامعه

دانشمندان دانشگاههاست .درصد نشريات معتبر جهان كه توسط

با ﻏالب افراد توانمند و درست كردارش مورد سوء ظن قرار

ناشران دانشگاهي منتشر ميشود ،بﺴيار كﻢ است .در كشور ما،

بگيرد و تﺤت سختگيري نابﺤق قرار بگيرد .دنياي سياست هﻢ

نشريات در درون دانشگاهها متولد شده و صرفاً بهخاطر انتشار

بر همه چيز تأثيرگذار است .در وادي علﻢ ،تبعيض نژادي ،ديني،

مﻘاﻻت اعﻀاي هيئت علمي به منظور ارتﻘا شكل گرفته است و

اقليمي ،كشوري و  ...همه ناپﺴند است.

جنبه ارتﻘانامه گرفته است .سياستهاي نادرست مﺴئوﻻن

 -٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

آموزش عالي موجب رشد بيحد و مرز نشريات علمي در درون

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

دانشگاهها شده است كه عليرﻏﻢ هزينه سنگين آنها از منابع

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

مﺤدود پژوهش كشور ،از كارايي مناسب برخوردار نبوده و نه

نميزند؟

تنها جايگاهي در ارتﻘاء دانشگاهها در سطح بينالمللي ندارند،
بلكه ناهنجاريهايي هﻢ در كشور ايجاد كرده است.

هر نشريهاي كه جعلي يا بياعتبار باشد ،براي انتشار مﻘاله وجهي

دريافت ميكند اما عكس آن صادق نيﺴت .بهعبارت ديگر ،هر

حرف آخر:

نشريهاي كه براي انتشار وجهي طلب كند ،به منزله جعلي بودن

هميشه در هر انتﻘادي رعايت انصاف را بكنيﻢ .اگر انتﻘادي در

يا بياعتبار بودن آن نشريه نيﺴت .بﺴياري از نشريات درجه يك

هر موردي انجام ميدهيﻢ ،براي بهبود و اصﻼح مورد انتﻘاد،

جهان كه فرآيند بﺴيار سختگيرانه داوري تخصصي دارند ،براي

پيشنهاد سازنده هﻢ بدهيﻢ .اگر بدون پيشنهاد سازنده ،انتﻘادي

انتشار مﻘاله پول ميگيرند .دريافت پول به منزله حذف داوري

انجام ميشود ،در پس اين انتﻘاد حتماً مﻘصدي نهفته است و

نيﺴت .در برنامهاي جهاني موسوم به پﻼن  ، Sدوازده ناشر بزرگ

بيانگر يك تﻀاد منافع است .آنها كه قادر به انتشارت علمي با

جهان در سال  ٢٠١٨تفاهﻢ نمودند كه از سال  ٢٠٢١نشريات

داوري تخصصي نيﺴتند ،سعي ميكنند آن را به چالش بكشند،

خود را به صورت دسترسي آزاد درآورند .منطق اين برنامه اين

بدون آنكه پيشنهاد سازنده بدهند .آنها با نوشتار خود اين ايده را

است كه مﺤﻘﻘان خرج زيادي ميكنند كه نتايج آن منجر به انتشار

ميخواهند در ذهن خواننده ايجاد كنند كه "داوري تخصصي"

يك مﻘاله ميشود و لذا بهتر است خرج انتشار آن را هﻢ كه در

بيهوده ،بيخاصيت و فاقد ارزش علمي و اخﻼقي است و لذا

مﻘايﺴه با مخارج كل پروژه تﺤﻘيق كﻢ است ،پرداخت كنند كه

انتشار در هر نشريهاي ميتواند ارزشمند باشد .آنهايي اين سخنان

همه از آن به صورت مجاني بهرهمند شوند .يك دوره گذر هﻢ

را ميگويند كه از داوري تخصصي و اينكه افكار خود را در

تعريف شد كه نشريات هيبريدي شوند ،يعني در طول سالهاي

معرض نﻘد ديگران قرار دهند ،واهمه دارند .پوپر معتﻘد است كه

 ٢٠١٨تا  ،٢٠٢١به اختيار نويﺴنده مﻘاﻻت بتوانند به صورت

اين افراد نﻘشي در بازي علﻢ ندارند .آنها فكر ميكنند كه خود

دسترسي آزاد انتشار يابند .به هر حال دير يا زود ،به احتمال زياد،

از همه داناترند و كﺴي نميتواند و نبايد آنها را نﻘد كنند .سعي

نشريات همه به صورت دسترسي آزاد خواهند شد .اين به معني

كنيﻢ :درست بنويﺴيﻢ ،از نﻘادي ديگران بهره ببريﻢ ،خود

عدم داوري مﻘاﻻت و يا سادهگزيني فرآيند داوري نخواهد بود.

بياخﻼقي نكنيﻢ ،انصاف را هميشه رعايت كنيﻢ ،رعايت انصاف

البته چاپ مﻘاله به صورت دسترسي آزاد ،خواننده بيشتري
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دﻻيل متعددي را براي نشر دادهها و يافتههاي تﺤﻘيﻘات علمي

و اخﻼق را براي حفظ منافع شخصي خود فدا نكنيﻢ .اين را هﻢ

در نشريات علمي ميتوان برشمرد كه تعدادي از آنها به شرح

به ديگران آموزش بدهيﻢ .اين را وظيفه خود بدانيﻢ.

زيرند:

دكتﺮ جﻮادفيض



افزودن به پيكره دانش بشري

استاد داﻧﺸگاه تهﺮان  -داﻧﺸكده ﻣهندسي بﺮق و

نتايج پژوهشها باعث ﻏناي موضوع مورد تﺤﻘيق ميشود.

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

يافتههاي قبلي هﻢ رد شوند .پژوهش به مﺴائلي كه نياز به راه

يافتههاي مﺤﻘق باعث قوت بيشتر مباحث مطروحه مﺤﻘﻘين

كاﻣپيﻮتﺮ داﻧﺸگاه تهﺮان

ديگر شده و اين در حالي است كه ممكن است مواردي از

علمي منتشر شوند؟

حل دارند روشني ميبخشد و به بنا كردن نظريههاي بيشتر كمك
ميكند .يك نظريه ناشي از نﻘطه اوج ثبتشده و بﺤثشده توسط

دادهها و تﺤﻘيﻘات علمي از طريق انتشارشان در مجﻼت علمي

تعداد زيادي از پژوهشگران است .نظريهها توضيﺤات مﺤتمل

معتبر جريان مييابند تا ضمن افزايش دانش بشري به جامعه

پديدهها بر اساس تفكر روشنگرياند وشواهدي هﺴتند كه به

پژوهشگران كمك كنند تا به يافتههاي علمي بيشتري دست يابند.

صورت سيﺴتمي جمعآوري شدهاند .بهطور ساده نظريه تعميﻢ

به منظور تأثيرگذاري بيشتردستاوردهاي پژوهشي ،همواره تﻼش

موردي است كه تاكنون كشف شده است .بنابراين همواره ممكن

بر اين بوده است كه مﻘاﻻت در مجﻼتي انتشار يابند كه از لﺤاظ

است كه به كمك ابزار در دسترس براي تﺤﻘيق ،نظريه جديد و

بينالمللي مﻘبول باشند و اين امر از طريق نمايههاي معتبر امكان

بهتري عرضه شود.

پذير است .براي نشر مﻘاﻻت راهي جز ارزيابي آنها به كمك

فرآيند داوري تخصصي نيﺴت ،گرچه اين فرآيند معايب خود را



شناختهشده بهعنوان متخصص در رشتهاي خاص

اگرمﺤﻘﻘي تعداد زيادي مﻘاله در موضوع خاصي منتشر كند،

دارد ولي هنوز روش جايگزين و قابلپذيرش ديگري عرضه

وي صاحب اعتبارخواهد شد و يك متخصص شناخته شده در

نشده است .تأثير سردبيران مجﻼت در ارزيابي داوري و رد يا

آن شاخه ويژه ميشود .هرگاه سازمانهاي دولتي يا ﻏيردولتي

پذيرش مﻘاﻻت هﻢ از جمله دﻏدﻏه خاطر نويﺴندگان مﻘاﻻت

نياز به مشاورهاي پيدا كنند كه مﺤﻘق در تﺤﻘيﻘات خود بدانها

مﺤﺴوب ميشود ،گرچه چنين امري چندان گﺴترده نيﺴت كه

پرداخته است وي نﺴبت به ديگراني كه در اين زمينه مﻘالهاي

مشكل عمدهاي ايجاد كند .در طي اين مﺴير و نشرمﻘاﻻت،

منتشر نكردهاند در اولويت قرار ميگيرد.

نگرانيهايي ازسرقت ايدهها وجود دارد كه اين امر در جوامع

بايد از انجام تﺤﻘيق درست در هر زمان مطمئن شد .انجام تﺤﻘيق

علمي ﻏيراخﻼقي تلﻘي ميشود و از اين رو انتظار ميرود هر

درست يعني بررسي سختگيرانه .سختگيرانه يعني اعمال روشي

فرد علمي بدان پايبند باشد .عليرﻏﻢ مﺤاسني كه دسترسي آزاد

بﺴيار كامل با جزئيات ،يا دقيق در مرور مﻘاﻻت ،روششناسي،

به مﻘاﻻت براي پژوهشگران دارد اين نگراني وجود دارد كه بار

نتايج و بﺤث و نتيجهگيري ) .(١بهويژه "روش شناسي"

مالي ناشي ازچنين رويهاي مانع از انتشار مﻘاﻻت دسته گﺴتردهاي

تعيينكننده است زيرا اگر آن ناقص باشد يا توسط ديگران

از نويﺴندگان كشورهاي در حال توسعه شود .از اينرو در اين

تكرارپذير نباشد ،بﻘيه مﻘاله فريبنده يا نامعتبرخواهد بود.

كشورها براي تداوم نﻘش دانشگاهها در انتشارات علمي

كمكهاي مالي قابلتوجه از سوي صنايع و دولتها مورد نياز



است.

كمك يافتهها به توسعه يا بهبود خط مشي موجود

يافتههاي تﺤﻘيﻘاتي ،دادههاي بﺴيار مهمي براي سياستگذاران

انتشار دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات علمي

است .سياستهاي عميق براي راهبري خوب در صورتي قابل

اتخاذ است كه سياستگذاران از نتايج يافتههاي تﺤﻘيﻘاتي مطلع

باشند .به اين "سياستگذاري دانشمﺤور" گويند .با اين كار از
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يافتههاي بيثمر و گران پرهيز ميشود .براي مثال ،پيادهسازي

آنچه را كه مﺤﻘق حس ميكند درك كند .با اين حال مﺤﻘق بايد

رعايت شود .سپس ميتوان كارآيي قبل و بعد از پيادهسازي را

گردهماييهاي علمي مربوط به تخصص خود ارائه دهد تا از

نﺴخهبرداري از قوانين جاهاي ديگر بدون توجه به نيازها و

مﻘاله تﺤﻘيﻘاتي شوند .اگر ارائه شفاهي مﻘاله در برابر شنوندگان

اين حس دردآور از ذهن خود دوركند و همواره فروتن باشد.

سياست كاهش تراكﻢ ترافيك وآلودگي هوا ميتواند بﺴيار ﻣﺆﺛﺮ

كار خوبي است اگر مﺤﻘق قبل ار انتشار يافتههاي خود آن را در

باشد در صورتيكه مباني اوليه تﺤﻘيق قبل از پيادهسازي آن

منافع آن بهرهمند شود .همكاران درگير موضوع مشابه از طريق

مﻘايﺴه كرد .قانونگذاران بايﺴتي در مورد تنظيمات مﺤلي كه

اظهارنظرها و پيشنهادهاي خود به مﺤﻘق ميتوانند باعث بهبود

براي آن دستور صادر ميكنند تفكر پويايي داشته باشد .از اينرو،

نگرانيها خاص مردم هر مﺤل ممكن است كارآيي نداشته باشد.

زياد ميﺴرنباشد ،ارائه به شكل پوستري انتخاب مناسبي خواهد

)اگرچه نه بهطور كامل( دليل پيشرفت اين كشورها از لﺤاظ

دانش وي است تا جهان را مﺤل بهتري براي زندگي سازد .براي

متﺤده آمريكا در سال  ٢٠١٤فﻘط براي زيرساختهاي پژوهش

 -٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

بود .شكي نيﺴت كه منافع ديگري هﻢ از انتشار يافتههاي

در بيشتر كشورهاي توسعه يافته ،حكومتها مﺤﻘﻘين را بهعنوان

تﺤﻘيﻘاتي حاصل ميشود .بزرگترين منفعت براي مﺤﻘق تﻘﺴيﻢ

بازيگران جهاني در سياستگذاري ميشناسند .اين ممكن است

يافتههاي مﺤﻘق چه بهرهاي متصور است اگر وي تنها كﺴي باشد

مختلف باشد .حمايت از مﺤﻘﻘين معموﻻ به شكل اعتبارات يا

كه آن را ميداند؟

كمكهاي تخصيص يافته به پژوهش نمود پيدا ميكند .اياﻻت

مبلغ  ٣.٢ميليارد دﻻر بودجه تخصيص داده بود ) .(٢توجه كنيد

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

كه اين يك سرمايهگذاري است ،نه هزينهاي كه هيچ نتيجهاي

هدف هر دانشمند آيندهنگر و مﺤترم بايﺴتي كار علمي سطح باﻻ

ندارد .اگر شما سرمايهگذاري كنيد انتظار بازگشت خوب از آن

باشد .انتشار در مجﻼت خارجي يك قصد جدي براي نشان

را داريد .ار اينرو تﺤﻘيق بايد منافعي بيش از هزينه را در بر

دادن استعداد به جامعه جهاني است .حتي مجله بر پايه web

داشته باشد.



ميتوانداعتبار نويﺴنده را افزايش دهد .البته انتشار در منابع معتبر

كمك انتشارات به پيشرفت حرفهاي

آسان نيﺴت ،اما در صورت موفﻘيت ،آيندهنگري بزرگ حرفهاي،

تعداد مﻘاﻻت كيفي انتشار يافته ميتواند باعث صعود از نردبان

حمايت مالي ،اجرت بيشتر و ﻏيره را در پي خواهد داشت .انتشار

ترقي شود .دانشگاهها به كار پژوهشي شايﺴته اعتبار ميدهند تا

مﻘاله به زبان خارجي به نويﺴنده فرصت ميدهد كه در مﺤيط

باعث پيشرفت دانش و دستيابي به نوآوري شوند .انتشار مﻘاﻻت

خﻼق ساير كشورها نظر كند .چنين نويﺴندهاي با كار قوي خود

شانس ارتﻘا بهتري را فراهﻢ ميسازد .شركتهاي بزرگ بخشي

هﻢزمان چيزهاي جديدي ميآموزد .انتشار مﻘاﻻت علمي در

از بودجه ساﻻنه خود را به تﺤﻘيق و توسعه اختصاص ميدهند.

مجﻼت خارجي ذهن نويﺴنده را توسعه بيشتري ميدهد .هر

در نتيجه ،درآمد زيادتري را ازقبل توليد نوآورانه انتظار دارند.

قدر استناد به نويﺴنده بيشتر باشد مشهورتر ميشود و به كارهاي

توليد چنين مﺤصوﻻتي فرصت خوبي براي كﺴب منافع

وي عﻼقه و ارزش بيشتري قائل ميشوند .هنگام ارسال مﻘاله به

اقتصادي خواهد بود.



مجله علمي خارجي بايﺴتي در ارائه ادبي آن دقت كرد .بيشتر

رضايت دروني

خوانندگان انگليﺴي زبان هﺴتند – اين مورد هﻢ به مﺤتواي

انتشار يافتههاي تﺤﻘيق در يك مجله معتبر به مﺤﻘق اعتماد به

اصلي و هﻢ به اطﻼعات اضافي مﻘاله اعمال ميشود .اگر ترجمه

نفس دروني ميدهد تا وي حس كند مﺤﻘق خوبي است .پس از

برخي از دادهها ناممكن است ،بهتر است از ﻻتين استفاده شود.

گذراندن شبهاي بيانتهاي نوشتن و بازنوشتن ،مﺤﻘق سرانجام

تعدادي سيﺴتﻢهاي ترجمه بينالمللي وجود دارند كه اين كار را

مﺤصول كار خود را درو ميكند .اين يك فرآيند پردرد سراست

ممكن ميسارند .سطح انگليﺴي مﻘاله بﺴيار مهﻢ است و بايد

اما در نهايت هدف وسيله را توجيه ميكند .كمتر كﺴي ميتواند

بﺴيار واﻻ باشد .در مﻘاله موفق و مﺴتند نبايﺴتي انگليﺴي متوسط
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استفاده شود .متن مﻘاله بايد چنان باشد كه عﻼقه خوانندگان را

آن منتشر ميشوند در دسترس قرار ميگيرند .ضريب تأثير مجله

حد امكان قابلدرك باشد .حتي موضوع پيشرفته مطرح شده در

اما ميزان تأثير مﻘاﻻت يا مﺤﻘﻘين انفرادي نيﺴت .از سوي ديگر

تعداد متوسط ارجاع به مﻘاﻻت منتشر شده در يك مجله در يك

بر انگيزاند .سبك به ياد ماندني و اندكي مﺤرك شانس بيشتري

دوره دو ساله است .اين ضريب نشاندهنده شهرت مجله است

از مﻘاله آرام واندازهگيري شده دارد .ضروري است كه مﻘاله تا

شاخص  hتركيبي از تعداد مﻘاﻻت انتشار يافته مﺤﻘق و تعداد

مﻘاله بايﺴتي براي افراد عادي هﻢ واضح باشد .اﻏلب مشكﻼتي

ارجاعات دريافتي را مدنظر قرار ميدهد .بنابراين ،شاخص  hهر

در انتخاب نادرست مجله يا ناشر رخ ميدهد .ممكن است

دو گزارش انتشار و تأثير آن را اندازهگيري ميكند .با اين حال

موضوعات مورد نظر مجله ﻏالباً با موضوع ارائه شده تناظر

نداشته باشد .چنين مﻘاﻻتي اﻏلب بدون داوري رد ميشوند .اين

اين شاخص مﺤدوديتهاي خود را دارد .پس تركيبي

افزايش ميدهد .قبل از نشر يك مﻘاله ،نويﺴنده بايد با متنهاي

جامع تأثير يك مﺤﻘق را نشان ميدهد.

ازمعيارهاي ارجاع شامل ضريب تأثير مجﻼتي كه در آنها مﻘاله

امر را بايﺴتي هنگام جﺴتجوي يك مجله مناسب مدنظر قرار داد.

انتشار يافته ،شاخص  hو ديگر معيارهاي سطح مﻘاله ،چشﻢانداز

انتخاب مجله علمي مناسب شانس چاپ و انتشار مﻘاله را

انتشاريافته در مجله موردنظر آشنا باشد .خوب است مشخصات

 -٣آيا فرآيند داوري تخصصي مانﻊ انتشار ديدگاههاي كامﻼً

مجله علمي ،موضوعات و ظهور آن مدنظر قرار گيرد .اﻏلب

نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري تبعيضآميز و تحت تأثير تضاد

برخي از آنها مﺤدوديتهاي خود را براي نويﺴندگان عرضه

منافﻊ است؟

ميكنند ،كه پيشاپيش دانﺴتن آنها مفيد است .اگر مﻘاله تمام اقﻼم

انتﻘاد عمده به داوري تخصصي آن است كه شواهد اندكي در

مزبور را برآورده سازد ،نويﺴنده ميتواند بدان ناشر معتبر اعتماد

مورد مﺤاسن فرايند داوري موجود وجود دارد .ﻏربال مؤثر براي

كند .مﻘاله منتشر شده فوراً تخصص و صﻼحيت نويﺴنده را مورد

كيفيت كار علمي خوب مورد نياز است ،و ادبيات علمي را بهبود

تأكيد قرار ميدهد ،و بهطور قابلمﻼحظهاي تأثير آن درحلﻘههاي

ميبخشد .گرچه در حال حاضر اين روش بهطور گﺴتردهاي

معين را ميافزايد .مﻘاله چاپشده در يك مجله خارجي براي

استفاده ميشود ولي بهخوبي ازمايش نشده است و اثرات آن

حرفه هدفمند مﺤﻘق ضروري است .مﻘاله منتشره با توجه به

نامعين است ] .[٧هﻢچنين منتﻘدان معتﻘدند كه داوري تخصصي

تخصص نويﺴنده فوراً مورد تأكيد متخصصين قرار ميگيرد ،و

در آشكارسازي خطاها تأثيري ندارد .بهمنظور برجﺴته كردن اين

تأثير آن بر روي حلﻘههاي معين مورد تأكيد واقع ميشود .مﻘاله

مورد ،تجربهاي در يكي از مجﻼت بينالمللي شده است و ٨

منتشره در مجله خارجي براي ارتﻘاي حرفهاي نويﺴنده ضروري

خطاي حﺴاب شده در مﻘالهاي كه تﻘريبا آماده نشر بوده درج

است .هنگاميكه تصميﻢ به انتشار مﻘالهاي گرفته ميشود بايد دو

شده است و سپس مﻘاله به  ٤٢٠داور متخصص فرستاده شده

عامل قابليت دسترسي به مﻘاله و ارزيابي موسﺴه مدنظر

است ] .[٨از  ٤٢٠داور  ٢٢١داور ) (%٥٣پاسخ دادهاند ،متوسط

قرارگيرد .ممكن است انتشار در مجﻼت با ضريب تأثير زياد

خطاهاي اشاره شده توسط داوران  ٢بوده است ،هيچ داوري بيش

جزو ملزومات باشد ،اما لزوماً بهترين انتخاب از لﺤاظ قابليت

از  ٥خطا ذكر نكرده است ،و  ٣٥داور ) (%١٦به هيچ خطايي

دسترسي نيﺴت .دستهبندي مجﻼت بر اساس ضريب تأثير براي

اشاره نكرده اند .نﻘد ديگري به داوري تخصصي در كنفرانسهاي

كمك به كتابخانهها براي خريد مجﻼت مورد نياز است .در نتيجه

علمي وارد است كه با هدف دستيابي به تعداد زياد مﻘاﻻت

هرچه ضريب تأثير بزرگتر باشد مﺤتمﻼً مجﻼت در دسترسترند

پذيرفتهشده اين فرآيند بهخوبي وكامل توسط كنفرانسها هدايت

و شانس خوانده شدن آن )تأثير آن( بيشتر است .با اين وصف

نميشود .زيرا چنين كنفرانسهايي اﻏلب هر مﻘالهاي را كه

انتشار مﻘاله در مجلهاي با ضريب تأثير زياد هزينه دارد ،زيرا

دريافت ميكنند بدون توجه به اعتبارآن و وجود خطا آن را

انتشار در آن بﺴيار رقابتي است و بيشتر آنها تأكيد فوقالعادهاي

ميپذيرند تا پول بيشتري ازمﺤل ثبتنام نويﺴندگان مﻘاﻻت

بر فني بودن مﻘاله دارند .با دسترسي آزاد مﺴائل در حال تغيير

كﺴب كنند ) .(٣حتي انتشار مﻘاﻻت نامطلوب در  IEEEسابﻘه

است زيرا مﻘاﻻت بهطور مﺴتﻘل از ضريب تأثير مجلهاي كه در
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مثل آموزش وتﺤﻘيق )كه به ازاي آن حﻘوق ميگيرند( و برايشان

دارد كه بعداً با نوشتن برنامهاي اين قبيل مﻘاﻻت ﻏربال شدند.

اولويت دارد به دور ميكند ،مورد انتﻘاد قرار ميگيرند) .(٨در

عﻼوهبر اين به داوري تخصصي اﻏلب انتﻘاد ميشود كه قادر

نيﺴت سرقت علمي را بهدقت آشكار سازد .گرچه اﻏلب

واقع داوري تخصصي بهعنوان ابزاري براي كمك به دبيران

اين كار را انجام دهند .به هر حال امروزه نرمافزارهاي زيادي

منﺤصراً برخط يا عﻼوهبر آن بهصورت چاپي در دسترسند و

مجﻼت است كه ناچارند تعداد مﺤدودي مﻘاله براي انتشار

نويﺴندگان و داوران ) (٨١%اعتﻘاد دارند در داوري تخصصي

درهرشماره درنظر گيرند) .(٩به هرحال ،امروزه اكثر مجﻼت

سرقت علمي بايد مشخص شود ولي  %٣٨فكر ميكنند قادرند

وجود دارد كه اين كار را انجام ميدهند ).(٤همچنين اعتﻘاد بر

بيشتر مجﻼت تعداد بﺴيار مﺤدودي مجله چاپي منتشر ميكنند.

ميكنند كه داوري تخصصي مﺤﻘﻘين را از پيگيري ايدههاي

به منظور صرفهجويي در صفﺤات مجله ديگر قابلپذيرش نيﺴت

همين جهت اين گونه كارها مﺤتمﻼً در داوري تخصصي رد

شخصي خود استفاده ميكنند تا كار تﺤﻘيﻘاتي خودشان انتشار

از اينرو كه مﺤدوديت تعداد صفﺤات وجود ندارد هر كار

اين است كه داوري تخصصي كيفيت تﺤﻘيق را با مﺤدود كردن

خوبي را ميتوانند و بايﺴتي منتشر كنند .در نتيجه ،انتخابي بودن

آفرينندگي مﺤﻘﻘين كاهش ميدهد .طرفداران اين نظر ادعا

تا بر اساس آن داوران تخصصي بتوانند مﻘالهاي را رد كنند .با

تﺤﻘيق خﻼقانه بازميدارد و سؤاﻻت تﺤﻘيق جﺴورانه كه قابليت

اين وصف برخي داوران از اين بهانه براي انگيزههاي دروني

ايجاد پيشرفتها و الگوهاي عمده را دارند سركوب ميكند .به

يابد.

ميشود ) .(٥در واقع ،در برخي موارد داوري تخصصي ممكن
است به رد تﺤﻘيق خﻼقانه بيانجامد چون بهويژه بعﻀي مطالعات

 -٤آيا انتشار مقاﻻت در نشريات علمي بهويژه نشريات

ممكن است در ابتدا قوي به نظر نرسند در حاليكه ممكن است

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

توانائي آن را داشته باشد كه توسعه بﺴيار جالب و مفيدي را

بهعنوان تﺤﻘيق علمي و افزايش فشار بر روي پژوهشگران

تﺤت موقعيتهاي ديگر ،يا درلواي اطﻼعات جديد ارائه دهند.

سوءرفتار علمي نيز رو آمده است ] .[٩سرقت علمي بهعنوان

مﺤﻘﻘيني كه اعتﻘاد به داوري تخصصي ندارند معتﻘدند كه اين

سوءرفتار علمي به كار روزانه دبيران مجﻼت تبديل شده است.

فرآيند توسعه ايدههاي مبتكرانه را به قﻼب مياندازد ،و بنابراين

اين يعني دزديدن و خرد كردن )ايدهها يا كلمات ديگر( مثل مال

مانع رهايي دانش تازه و توسعههاي جديد ايدههاي مبتكرانه

خودش) .(١٠اين امر بهشدت بهطور جهاني توسط جامعه علمي

ميشود .انتﻘاد ديگري كه به داوري تخصصي وارد ميشود آن

مورد انتﻘاد قرار گرفته است ] .[١٠اما هنوز روي اين موضوع كه

است كه براي تعداد بﺴيار زيادي مﻘاله كه نياز به داوري دارند

استفاده مجدد چند كلمه يا بيان يا چند درصد يك جدول يا

افراد مﺤدودي در دسترس هﺴتند كه براي هدايت داوري

شكل از كار ديگران سرقت علمي مﺤﺴوب شود اجماعي وجود

تخصصي صﻼحيت دارند ) .(٦در نتيجه به علت عدم وجود

ندارد .وضعيت درمورد "سرقت علمي از خود" اندكي

تخصصهاي ﻻزم براي تﺤليل كيفيت مﻘاله تﺤﻘيﻘي مﻘاله ضعيف

گيجكنندهتر است .اينكه استفاده از بخشهايي از مﻘاله خود

پذيرفته ميشوند .اكنون انتشار هر مﻘالهاي در يك مجله مبهﻢ كه

نويﺴنده اﻏلب نﻘض كپي رايت بهحﺴاب ميآيد كه به ناشر تعلق

ادعا ميكند كه مﻘاﻻت آن داوري ميشود امكانپذير است ،گرچه

دارد ] .[١١راههاي زيادي وجود ندارد كه يك چيز را در

مﻘاله يا خود مجله ميتواند زير استاندارد باشد .در مواردي

مناسبتهاي متعدد ارائه داد .اين امر بهويژه براي برخي

مﻘاﻻت ابتدا منتشر ميشوند ولي بعداً چالشي ميشوند و متعاقباً

روشهاي به كار رفته در تﺤﻘيق علمي صﺤت دارد .از اينرو

پس گرفته ميشوند .اين امر توسط وب سايت اختصاصي براي

سرقت علمي از خود گﺴترده است بهخصوص بين نويﺴندگان

آشكار كردن مﻘاﻻتي است كه بعد از انتشار بهدليل داوري

پركار كه بعﻀي موارد ﻏيرعمد است .به همين جهت بيشتر

نامناسب پس داده شدهاند ) .(٧بهعﻼوه ،عليرﻏﻢ نتايج بﺴيار

مﺴئولين اين امر را مثل سرقت علمي تلﻘي نميكنند ] .[١١برخي

مثبت ،داوري به خاطر تاخير در انتشار دانش جديد در جامعه

را باور بر اين است كه بيشتر مﺤﻘﻘين سرقت علمي ميكنند زيرا

علمي و فعاليت بدون اجرتي كه وقت مﺤﻘﻘين را از فعاليتهايي
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به مﻘاﻻت افزايش فوقالعادهاي مييابد زيرا خوانندگان بدون

آنان نميدانند كه اين كار نامشروع است .به هرحال با دسترسي

آسان به پايگاههاي داده زياد ميتوان به آساني بيشتر سرقتهاي

توجه به قدرت مالي يا موقعيت جغرافيايي ميتوانند از منابع

ميرسد تنها راه مﻘابله با اين معﻀل تﺤريﻢ نويﺴنده متهﻢ است،

ديگري نپردازد .دسترسي آسان به مواد تﺤﻘيﻘاتي تمام رشتهها،

علمي بهره ببرند .افزايش سريع نتايج نهتنها تﺤﻘيق مشابه را زنده

علمي را پيدا كرد ] .[١٢با اين حال اﻏلب دانشگاهها ومجﻼت

ميكند بلكه براي ديگران الهامبخش است كه به زمينههاي

واكنش مناسبي در اين مورد بروز نميدهند ]١٠و  .[١٣بهنظر

بدين ترتيب كه مﻘاﻻت ارائه شده آينده وي براي داوري پذيرفته

چرخش ميانرشتهاي و بينرشتهاي صورت ميگيرد .در مﻘايﺴه

 - ٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

موارد كمتر است .نوعاً در دسترسي آزاد ،مﻘاله را ميتوان آسانتر

با مجﻼت با آبونمان ،مﻘاﻻت با دسترسي آزاد تأثير بيشتري در

نشوند .حتي ممكن است نام وي با ساير مجﻼت هﻢ به اشتراك

كوتاه مدت دارند .تأثير دراز مدت نيز مشابه است كه در بعﻀي

گذاشته شود تا تﺤريﻢ او تعميﻢ يابد.

پيدا كرد .بهويژه جﺴتجو ،پيشنهاد و به اشتراك گذاشتن مﻘاله با

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

ديگران به ميزان زيادي آسان ميشود .عليرﻏﻢ حذف مانع هزينه،

كشورها تبعيضآميز عمﻞ ميكنند؟

براي كاربران مانعي وجود دارد كه مربوط به هزينه دسترسي آزاد

بهطور ايدهآل يافتههاي تﺤﻘيق بايد بر اساس قوت شواهد و

و انتﻘال آن به نويﺴندگان است .انتخاب بين پرداخت براي انتشار

ارتباط آنها مورد داوري قرار گيرند .با اين وصف ،ذهنيت درگير

با دسترسي آزاد يا رفتن به سمت انتشار سنتي يك مﺴأله فردي

تفﺴير تﺤﻘيق است .مطمئناً تﺤﻘيق خودش زبان ندارد و اين ما

است ،گرچه بيشتر نهادهاي صاحب بودجه اكنون مجبور به

معمول براي ارزيابي اعتبار داخلي تﺤﻘيق ،تعصبات شناختي

موفﻘيت تﺤﻘيق و حرفه مﺤﻘق ميشود و اين وضع ترازو را به

هﺴتيﻢ كه آن را گويا ميكنيﻢ و داوري ميكنيﻢ كه آيا تﺤﻘيق

استفاده از نوعي نشر دسترسي آزاد ميكنند .با اين وصف اهميت

حاوي شواهدي است يا بينظﻢ و پيچيده است .استانداردهاي

رؤيتپذيري و ارجاع به كار تﺤﻘيﻘاتي يك نويﺴنده منجر به

درمورد مصرف و تفﺴير تﺤﻘيق پس از انتشار را به حﺴاب

سمت انتشار با دسترسي آزاد سنگين ميكند .در ارزيابي به اين

نميآورد و هر كس بهنتيجه متفاوتي ميرسد كه آيا اين تﺤﻘيق

نكته هﻢ توجه كنيد كه برخي مجﻼت سنتي براي شكلهاي

در انتشار مﻘاله داشته باشد .بر اساس شواهد ميداني ،در مواردي

پرداخت بخش يا تمام هزينه انتشار را اعمال ميكنند .ناشرين

شواهد قوي ارائه ميدهد و يا ما تﺤﻘيق را مفيد درنظر ميگيريﻢ.

رنگي ،ارائه مﻘاله براي داوري يا فرآيند آن هزينه دريافت

جغرافيا و رتبهبندي مؤسﺴه علمي ممكن است اهميت زيادي

ميكنند ،در حالي كه بعﻀي ناشرين دسترسي آزاد معافيت از

مثﻼ داوران در آمريكا بهطور سيﺴتمي به مﻘاﻻت نويﺴندگان

نويﺴندگان مﻘاﻻت سوءاستفاده ميكنند .آنان معموﻻً جعلي يا

داوران تعصباتي بر اساس تابعيت نويﺴنده از خود نشان ميدهند.

ﻏارتگر از مدل تجارت دسترسي آزاد براي تﺤميل هزينه به

آمريكايي بيشتر از داوران ساير كشورها امتياز ميدهند ].[١٤

بدون داوري وخدمات هيأت تﺤريريه هﺴتند .اين موارد بد

باعث بياعتمادي نويﺴندگان و خوانندگان شده و آنان را به اين

 .٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

باور ميرساند كه مﻘاﻻت با دسترسي آزاد داوري نميشوند و

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

كيفيت ضعيفي دارند .در نتيجه ناشرين ﻏارتگر تهديد قابلتوجه

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

براي مأموريت دسترسي آزاد و وهن علﻢ هﺴتند ،اما جنگيدن با

نميزند؟

آنان بﺴيار دشوار است .چند راه براي پرهيز از افتادن به چنين

بيشتر مجﻼت و منابع براي دسترسي خوانندگان هزينهاي طلب

تلهاي وجود كه عبارتند از:

نميكنند .از اينرو موانع به ميزان زيادي يا كامﻼً از بين رفته



است .از طرفي به نويﺴندگان اين قدرت اعطا ميشود كه

مخاطبين وسيعتري را بدون هزينه اضافي جذب كنند .دستيابي

يافتن مجﻼتي كه درفهرست راهنماي مجﻼت با دسترسي

آزاد آمدهاند.
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صداي بيش از حد ﻏيررسمي و قول بدگمانانه رديابي

اﻏلب صنايع ذينفعان نهايي هﺴتند .پژوهش وروديهاي اصلي

سرعت داوري توسط ايميلهاي هرز.



اطمينان از اين كه شما نام برخي از اعﻀاي هيأت تﺤريريه



به شفافيت در مورد قيمت توجه كنيد .هر هزينه مربوط به

را فراهﻢ ميكند كه ميتواند براي طرح و سياستگذاري
تصميﻢسازي بهكار رود .نياز به تكرار نيﺴت كه پژوهش علمي

را شنيدهايد يا ميتوانيد هويت و گزارشهاي نشر آنان را

يك بخش جداييناپذير از توسعه جهاني مﺤﺴوب ميشود .از

تأييد كنيد.

اينرو توسعه يك مكانيزم پژوهش داخلي در سيﺴتﻢ آموزش
عالي ضرورت دارد .اين سيﺴتﻢ نيازمند متعهد كردن خود به

ناشر را بايد بتوان در وب سايت مجله پيدا كرد.

تعالي در آموزش و پژوهش است .با توجه به اين واقعيت كه
كشورمان از نظر جهاني قدرت مغزي تﺤﺴين برانگيزي دارد،

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

ضروري است كه مﺤيطي دلگرمكننده در تمام مراكز آموزش

نقش كنند؟

عالي براي پژوهشهاي علمي آفريده شود .همه اين موارد ما را

در جهاني شدن ،نﻘش مراكز علمي در پايداري و توسعه

وادار به داشتن چارچوب سياستگذاري درست ميكند تا قادر

پس انجام پژوهش است .از سوي ديگر كيفيت كار پژوهشي

است.

قابلتوجه است و داشتن رشد دانش -مﺤور بر اساس نوآوري

به توسعه مكانيزم پژوهش مناسب براي يافتن راه حل مشكﻼت

ضروري است .جﺴتجو براي دستيابي به دانش اصيل ،اساسي در

مختلف جامعه باشيﻢ و اين مورد در حال حاضر مغفول مانده

بهطور مﺴتﻘيﻢ در كيفيت تدريس و يادگيري در كﻼس درس

نتيﺠهگيري

انعكاس مييابد ،و در نتيجه به نفع دانشجويان ،جامعه و كشور

دﻻيل متعددي براي نشر دادهها و يافتههاي تﺤﻘيﻘات علمي در

تمام ميشود .ارتﻘاي پژوهش در كشورهاي بزرگ و با

مجﻼت علمي وجود دارد كه به اهﻢ آنها پرداخته شد .انتشار

فرهنگهاي متنوع به تكامل مردم آن كشورها بهعنوان مخزن

مﻘاﻻت در مجﻼتي كه نمايههاي بينالمللي دارند ضمن اعتبار

دانش در عرصه بينالمللي كمك ميكند .سيﺴتﻢهاي آموزشي در

بخشي به مﻘاﻻت ،اطمينان بيشتري به بهرهبرداران نتايج مطرح

برخي كشورها با مﺤدوديتها و چالشهايي مواجهاند كه كيفيت

شده در آنها براي تﺤﻘيﻘات بعدي فراهﻢ ميسازد .براي قﻀاوت

پژوهش يكي از آنهاست .به جز مراكز علمي معتبر اندك ،ساير

در مورد مﻘاﻻت و قابلچاپ بودن آنها نوعي ارزيابي تخصصي

مراكز عموماً تصوير نامناسبي از نظر كيفيت و كميت پژوهش را

ﻻزم است كه ﻏالباً توسط متخصصان ذيربط و بهصورت

بهنمايش ميگذارند .در برخي مراكز علمي اهداف پژوهشي

داوطلبانه انجام ميپذيرد و نكات مثبت و منفي اين فرآيند مورد

اجباري براي اعﻀا وجود ندارد ويا بيشترشان سيﺴتﻢها يا

بﺤث قرار گرفت .سرقت علمي و ندرتاً رفتار تبغيضآميز برخي

زيرساختهاي كافي براي پژوهش ندارند .عدم وجود يك مﺤيط

سردبيران و داوران مورد توجه قرار گرفت و اشاره شد كه ميزان

علمي دلگرمكننده ،كمبود بودجه ،بﺤران دانشگاهي بعﻀي از

اين موارد چندان گﺴترده نيﺴت .دسترسي آزاد به مﻘاﻻت كه

عوامل سهيﻢ در تصوير بد پژوهش در اين مراكز علمي است.

منافعي را در بردارد بار مالي را به نويﺴندگان در كشورهاي جهان

اين امر پذيرفتهاي است كه پژوهشهاي علمي سهﻢ بﺴيار

سوم تﺤميل خواهد كرد كه اگر حمايتهاي مالي صنايع و

عمدهاي در يافتن راه حل مشكﻼت جامعه و صنايع دارند .موارد

دولتها صورت نگيرد ،ميزان انتشار مﻘاﻻت علمي در اين قبيل

زيادي در جهان وجود دارد كه صنايع رو به عالمان ميكنند تا

كشورها بهشدت سير نزولي پيدا خواهد كرد.

مﺴايل حياتي آنان را حل كنند .نياز به اشتراكگذاري دانش بين
مراكز تﺤﻘيﻘاتي و صنايع بهطور روز افزوني مشهود است .اهميت

در حال ظهور موارد بينرشتهاي ،همكاريهاي سازماني را
افزايش داده و اين امر اجازه ميدهد كه آنها كنار هﻢ قرار گيرند.
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از ديگر نگاه ،نشر علﻢ ميتواند بالﻘوه بﺴتري براي شكلگيري

استاد داﻧﺸگاه تحصيﻼت تكميلي علﻮم پايﻪ زﻧجان،

ديپلماسي علمي گردد .چه بﺴيار دوستيهاي علمي و تعامﻼت

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

سببساز تأثيرات فرهنگي و اجتماعي در آنها شده است .اين

١

بينالمللي ميان انديشمندان با مليت متفاوت بر پايه آشنائي اوليه

داﻧﺸكده شيمي

طرفين از انتشارات علمي يكديگر شكل گرفته است و در ادامه

مﺴئله بهويژه در روزگاري كه سياستمداران راديكال در اقصي

علمي منتشر شوند؟

نﻘاط عالﻢ تﻼش بر افتراق و جدائي و ايجاد شكاف در جوامع

به نظر اين نگارنده ،نشر آثار علمي در متون علمي از سه منظر

بشري دارند ،اهميت انتشارات علمي افزونتر ميكند.

اهميت دارد .نخﺴت اهميت آن ،قرار گرفتن ايده و يافته علمي

- ٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

نشر شده در ظرف مﺤك و نﻘادي انديشه ديگران است .مﺤك

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

و نﻘادي انديشه را بارورتر و نﻘصانهاي و ويژگيهاي خاص
يافته علمي را ظاهر ساخته و زمينه را براي زايش انديشههاي نو

تبعيضآميز بوده و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

و كاملتر آماده ميسازد .نشر علﻢ همچون برچيدن ميوه از گياه

بايد چنين عنوان كرد كه فرآيند داوري متون علمي همانگونه كه

است كه او را براي بار آوري بهتر در گذر زمان مهيا ميكند.

در نوشتار نيز آمده است ،ابزاري است كه در طي ساليان متمادي

اهميت ديگر نشر علﻢ ،جلوگيري از جهل و برداشتهاي

براي ﻏربالگري ايدهها و پژوهشهاي علمي مورد استفاده قرار

نادرست از روديدادها و پديدههاي پيراموني است و كمك به

گرفته و اگر بخواهيﻢ اين فرآيند را با روشي به اصطﻼح

بﺴط و "همگاني سازي" نگاه علمي در سطح جوامع بشري براي

منصفانهتر جايگزين نماييﻢ ،در گام نخﺴت بايد روشي

شناخت صﺤيح و دقيقتر اين پديدههاست .به بياني ديگر نشر

جامعالشرايط كه مﻘبول طبع اهالي صاحبنظر در علﻢ باشد را

علﻢ روشني بخش جامعه انﺴاني است .با نگاهي به جوامع پيشرو

طراحي وپيشنهاد نماييﻢ .اينجانب ضمن رد ايده تغيير فرآيند

كه در حوزه انتشارات علمي نيز كﻢ و بيش پيشتاز هﺴتند،

داوري ،به نكاتي كه امكان دارد سبب بهبود فرآيند داروي نﺴبت

بهخوبي نشان ميدهد كه سياستگذاران و مديران اين جوامع

به آنچه امروزه در مجﻼت علمي مرسوم است ،اشاره ميكنﻢ.

در عمل نيز توسعه علمي و پژوهش براي حل مشكﻼت و آگاهي

فرآيند داوري ايدهها را در مﺤك انديشه انديشمندان ديگر در

از رويدادها را به شكلي نهادينه پذيرفته و در تصميﻢسازيهاي

حوزه مورد تﺤﻘيق قرار داده و در اﻏلب موارد به كاملتر و

خود بهكار ميبندند .منظر ديگر در نشر ديدگاه علمي ممانعت از

عميقتر شدن آن كمك ميكند

انجام پژوهشهاي تكراري و صرفهجوئي در منابع مالي براي

ليكن در بﺤث خطاهاي داروي در طول تاريخ كه مانع از انتشار

توسعه جامعه بشري است .به بيان ديگر نشر علﻢ سبب ميگردد

ديدگاههاي كامﻼً نو و انﻘﻼبي گشته بايد اذعان داشت كه اين

تا يافتههاي پژوهشي صرفنظر از آنكه بودجه و منابع مالي آن

موارد بﺴيار اندك و نادر بوده و شايد مﺤدود به داستانهاي و

توسط كدام دولت ،اتﺤاديه ،يا كشور تأمين گرديده ،مرزها

مثالهايي نادر باشد كه چه بﺴا منشأ طرح چنين سؤالي است.

جغرافيائي را در نورديده تا به چشﻢ براهي يا تشنه لبي كه من

اينها موارد بﺴيار استثنائي بودهاند و در نهايت آنچه امروز

منتظر سيراب شدن از آن است برسد بﻘول حﻀرت موﻻنا

هين بگو كه ناطﻘه جو ميكند

ميدانيﻢ به هيچوجه مانع انتشار ديدگاههاي اشاره شده نگرديده،

تا به قرني بعد ما آبي رسد

چه اينكه امروز بهخوبي با آنچه ديدگاهها انﻘﻼبي ناميده ميشوند

 - ٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

آشنا و در كتابهاي درسي دانشگاهي حتي آنها را تدريس

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

ميكنيﻢ .پس بايد چنين عنوان كرد كه ايده نو و ديدگاههاي ناب
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و تأييد ميگردد .ثروتمندترين و پيشرفتهترين كشورهاي جهان

علمي تمامي موانع را از سر راه بركنده و پيام خود را به گوش

همانهايي هﺴتند كه بيشترين سرانه نشر پژوهشها و يافتههاي

شنونده كه تشنه سيراب شدن از آن است ،خواهد رساند .لذا به

نظر اين نگارنده ،نبايد بهدليل استثنائات تاريخي و نگراني از

علمي را به عرصه علﻢ جهاني عرضه ميدارند .پس بهتر است

موارد بهطور عميق سبب توسعه ديدگاههاي تﺤت داوري علمي

انﺴاني ،و زمانهاي ارزشمندي باشيﻢ كه با شيوههاي ناكارآمد

بهجاي نگراني از به سرقت رفتن ديدگاههاي علمي خود در اثر

اينكه روش داروي مانع انتشارات ديدگاههاي ناب ميگردد،

نشر آنها ،بيگمان در انديشه منابع مالي ،سرمايههاي پرتوان

فرآيند داوري نظريات و پژوهشهاي علمي ،كه در بﺴياري از

مديريتي از دست ميدهيﻢ .شيوههايي كه اگر در كشورهاي در

و كاملتر شدن پژوهشها بوده است را زير سؤال ببريﻢ.

حالتوسعه اصﻼح گردد ،نهتنها بر سرعت توليد و نشر نتيجههاي

 -٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

پژوهشي خواهد افزود ،بلكه زمينهساز تبديل يافتههاي علمي به

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

فناوري و ثروت خواهد شد.

بنظر من ،جمله "انتشار مجﻼت ابزار سرقت ايدههاست" با

 -٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

فلﺴفه وجودي انتشار در تﻀاد است؛ چه اينكه هدف مﺤﻘق از

داوري و يا تصميم گيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

انتشار ايده و پژوهشها ،عرضه كردن و نشر نمودن آن يافتهها

كشورها تبعيضآميزعمﻞ ميكنند؟

در پيش نظر مجموعهاي گﺴتردهتر و در سطح جهاني است.

هدف ما از نشر علمي ديده شدن و خوانده شدن ديدگاههاي

اگرچه بهطور مشخص نميتوان چنين برداشتي را تمامي

بﺤث و باز نشر يافتهها و ديدگاههاي جديد آنها است .چرخهاي

واكنش هيئتهاي سردبيري در مواردي به نظر ﻏيرعلمي ،و تا

علميمان است و چهبﺴا نشر آنها برانگيزنده و ترﻏيبكننده

هيئتهاي سردبيري در مجﻼت علمي عرضه داشت ،ليكن تجربه

انديشمندان ديگر در گﺴتره جهاني براي ورود به حوزه مورد

انديشمندان در حوزه پژوهش نشان ميدهد كه در برخي مواقع

بازگشت دانش توليدي بهسوي ما و افزون ساختن توان و دانش

ﻏربالگري اوليه ١است كه بهويژه در چند سال اخير بهدليل

افزون شدن توان علمي هر فرد و يا جامعه علمي است .اما اينكه

اوليه ،يكي از گلوگاههائي است كه به ظاهر به منظور بررسي

ثانوي توسط برنامهريزان و مديران علمي و فناوري شايﺴتهتري

بهويژه در مورد مجﻼت طراز اول ،بدون نگاه دقيق علمي و صرفاً

بهكارگيري لفظ »سرقت علمي« بايد به خويشتن بنگريﻢ و ببينيﻢ

از نوآوري اندكي برخوردار است" و يا "بهتر است مﻘاله را براي

كه در نشر اين يافتهها ايجاد ميگردد بهگونهاي تأثيرگذار سبب

اندازهاي تبعيضآميز مينمايد .يكي از اين موارد ،ظهور مرحله

ما در همان حوزه خواهد بود .بنابراين ،برخﻼف نظر مطرح شده

افزايش حجﻢ بﺴيار باﻻي توليدات علمي به فرآيند داوري اﻏلب

در اين سؤال اينجانب به جد معتﻘدم نشر علﻢ سبب تﻘويت و

مجﻼت علمي خوب دنيا اضافه شده است .اگرچه اين ﻏربالگري

ايده نشر يافته توسط يك انديشمند در يك كشور باعث ايجاد

انطباق مﺤتواي دستنوشتههاي علمي با سياستها و اهداف

ثروت در جامعهاي ديگر ميگردد بدان دليل است كه جامعه

علمي مجله تبيين گرديده ،در بﺴياري موارد ،بهنظر ميرسد

هدايت ميشوند كه ساز و كار مناسب وسهلتري را براي تبديل

توسط تيمي كه چندان نيز عالﻢ و انديشمند نيﺴتند ،اين فرآيند

يافته علمي به ثروت را مهيا ساختهاند .بنابراين به جاي

انجام شده و با جمﻼت كامﻼً كليشهاي همچون "پژوهش شما

مناسب براي توليد علﻢ و تبديل سريع آن به فناوري و ثروت

شود" ،مﻘاﻻت علمي را از چرخه داروي خود خارج ميكنند.

چه كردهايﻢ و بهتر است بگويﻢ چه كارهايي را نكردهايﻢ كه بﺴتر

مجلهاي تخصصي كه مرتبط با موضوع مﻘاله شماست ارسال

بهخوبي با نگاهي به حجﻢ توليدات علمي كشورهاي جهان اثبات

ميكند ،بارها و بارها دريافتﻢ كه در همان زمينه و حتي با

اجتماعي در جامعه علمي ما بهوجود نيامده است .اين نﻘطهنظر،

حال آنكه بهعنوان كﺴي كه بهطور مرتب اين مجﻼت را مطالعه
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پژوهشي بهمراتب ضعيفتر نﺴبت به كار ارسالي شما ،چه بﺴيار

انتشارات خود براي دسترسي بخش گﺴتردهتري از جامعه علمي

براي همگان ،تبعيض براي هيچكس« را بهمنظور حذف فرآيند

قديمي است ،اما تا اندازهاي با اهداف دسترسي آزاد به اطﻼعات

به مﺤتواي اين مجﻼت ،اقدام به دريافت هزينه صفﺤه كردند و

افراد مشهور ،موفق به چاپ و انتشار مﻘاله خود گشتهاند .لذا

٣

براي ساليان دراز اين سياست را ادامه دادهاند .اگرچه اين سياستي

بهعنوان يك پيشنهاد ميتوان ايده و شعار »داوري علمي منصفانه

همﺴوئي داشته و دارد .امروزه ،ايده اصلي شكلگيري مجﻼت

تبعيضآميز ﻏربالگري اوليه در سير داوري مﻘاﻻت علمي

با دسترسي آزاد ٤عمدتاً از يك دهه اخير و با هدف مﻘابله با

بهعنوان يك راهكار اوليه اشاره كرد .چه بﺴيارند پژوهشهاي

انﺤصارگري علمي و "مافياي اطﻼعات علمي" مجﻼت انتشار

ارزشمند از گروههاي تﺤﻘيﻘاتي كوچك كه بهدليل فرآيند

يافته توسط انتشارات معروف همچون الزوير  ،وايلي ،

ﻏربالگري اوليه ،شانس حﻀور در انتشارات طراز اول را

٥

٦

نيافتهاند .در اين مجال ،جا دارد به نﻘش شاخههاي علمي

اشپرينگر ،٧و ﻏيره صورت گرفته است .اين انﺤصارگري بهويژه

تبعيض علمي اقدام متناسب را انجام داده و مكاتبات مؤثر و به

دانشگاهها در سرتاسر عالﻢ بخش قابلمﻼحظهاي از بودجههاي

از اواخر قرن بيﺴتﻢ و با شتاب يافتن توليدات علمي توسط

فرهنگﺴتان علوم جمهوري اسﻼمي ايران و يا هيئت مديرههاي

مﺤﻘﻘان تا آنجا پيش رفته كه هر ساله مؤسﺴات علمي و

انجمنهاي علمي كشور در خصوص مﻘابله با اين بخش از

تﺤﻘيﻘاتي خود را به اجبار و به منظور عﻘب نماندن از قافله علﻢ

دور از واكنش احﺴاسي را با هيئتهاي سردبيري اين مجﻼت و

و اطﻼعات علمي ،براي خريد مجﻼت و اسناد علمي اختصاص

يا مديران انجمنهاي علمي حمايت كننده اين مجﻼت انجام

دادهاند .به تعبير ديگر انتشارات علمي ضمن رقابت براي جلب

دهند .از سوي ديگر بايد بپذيريﻢ كه حجﻢ توليدات علﻢ جهاني

و انتشار يافتههاي پژوهشي برتر كه هزينهها آن توسط دانشگاهها

بهطور روزانه افزون ميشود و معموﻻً براي تيﻢ سردبيري

و در واقع بهطور ﻏيرمﺴتﻘيﻢ توسط دانشمندان پرداخت شده

مجﻼت يافتن مجموعهاي مناسب از داوران متخصص براي

است ،در بازاري انﺤصاري و منفعتطلبانه و تا اندازهاي بﺴيار

انجام داوري منصفانه ،فرآيندي بس دشوار و در برخي مواقع

بيرحمانه ،همان اطﻼعات را دوباره به مراكز علمي و دانشمندان

امكانناپذير ميگردد .يك بخش از اين دشواري ،بدليل مشاركت

به قيمت گذاف ميفروشند .البته گفتن اين نكته ضروري است كه

پايين افراد متخصص و برجﺴته در فرآيند داروي مجﻼت علمي

انتشارات علمي براي تأمين هزينه و حفظ مديريت منابع انﺴاني،

است .لذا بهنظر اين نگارنده اگر بهعنوان يك مﺤﻘق و پژوهشگر

نشر ،خدمات اطﻼعاتي و علمي به روز و با كيفيت ،ويراستاري،

بهدنبال بهبود فرآيند داوري هﺴتيﻢ ،بايد بيشازپيش براي

و مواردي از اين دست نياز دارند تا بابت نشريات توليدي و

مشاركت در فرآيند داوري مجﻼت علمي مشاركت نماييﻢ و

تبليغات در مجﻼت ،هزينههاي مرتبط را از مصرفكنندگان

همزمان با نگاه بعﻀاً تبعيضآميز ﻏربالگري اوليه مجﻼت علمي

دريافت كنند .اما هزينههاي دريافتي در اين خصوص بهويژه از

از طريق مكاتبه با انجمنهاي علمي تابعه اقدام نماييﻢ.

سوي انتشارات معتبر علمي هيچگونه تناسبي با بودجه صرف

 -٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

شده در موارد فوقالذكر را نداشته و بﺴيار باﻻتر از آن است .در

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

اين ميان تعدادي از انديشمندان براي شكﺴتن اين انﺤصار

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

نميزند؟

در گذشته از ميان انتشارات علمي برجﺴته مثل نيچر ،١ساينس

اطﻼعاتي-علمي توسط بنگاههاي انتشاراتي ،اقدام به انتشار منابع
علمي به روش دسترسي آزاد كردند و به جاي قيمتگذاري روي
توليدات نشر يافته ،هزينه آن را براي دسترسي آزاد عموم از خود

٢

و ديگر مجﻼت از اين دست با ديدگاه ارزانتر كردن قيمت
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يافتههاي علمي در مرزهاي دانش ،و تﻼش براي تبديل علﻢ به

نويﺴندگان اخذ مينمايند .اگرچه اين اقدام در نوع خود اگر به

فناوري متمركز نمايند.

شيوهاي علمي و كنترلشده انجام گيرد ،دستاورد مباركي براي
جامعه علمي مﺤﺴوب ميشود ،اما در صورت عدم وجود

دكتﺮعلي اكبﺮ ﻣﻮسﻮي ﻣﻮحدي

استانداردسازي مناسب براي تشخيص انتشارات سره از ناسره،

استاد داﻧﺸگاه تهﺮان ،ﻣﺮكز تحﻘيﻘات بيﻮشيمي و

بيگمان ميتواند باعث به انﺤراف رفتن مﺴير دانش شده و فﺴاد

بيﻮفيزيك داﻧﺸگاه تهﺮان

و گمراهي ايجاد كند .مواردي همچون "انتشار مﻘاله در كمتر از
يك هفته"" ،انتشار تﻀميني!" " ،انتشار مﻘاله بدون داوري!"

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

پيامهائي هﺴتند كه كﻢوبيش هر روز در رايانامههاي بيشمار

علمي منتشر شوند؟

ارسالي از طرف انواع نشريات جعلي و بدون پايه علمي ديده

دادهها و يافتهها در طبيعت خود ميبايد چرخه و چرخش داشته

ميشود كه نتيجه عدم نظارت جوامع علمي براي جلوگيري از

باشند تا هﻢ خود را احيا نمايند و هﻢ ديگران را .حيات دادهها و

شكلگيري اينگونه انﺤرافات است .يكي از مهﻢترين

يافتهها به نﻘد و نظر ديگران تﺤول و دگرديﺴي مييابد و در

راهكارهاي برخورد و جلوگيري از كاميابي اين نوع افراد

مﺴير تكامل قدم بر ميدارد ] .[١٥اگر دستاوردهاي يك تﺤﻘيق

سودجو ،عدم مشاركت اساتيد ،دانشجويان ،و پژوهشگران در

اين نوع به اصطﻼح "نشريات" و نظارت دقيق انجمنهاي علمي

در صندوقچه ﻏيرقابلدسترس نگهداري شود به مرور زمان رشد

پژوهش و آموزشي در دانشگاهها و مؤسﺴات علمي براي ناكام

نشاء ميزنند .انﺴانها از خواندن كتاب و مﻘاله و ارائه مطالب،

نميكند مانند دانهاي كه كاشته نميشود ] .[١٦علﻢ مانند دانه

براي پايش و معرفي اين نشريات جعلي به اعﻀاي زير مجموعه

كاشتني است دانه در خاك ميكارند و علﻢ را در ذهن انﺴانها

بشمار ميآيد .عﻼوهبر اين ،نﻘش هيئتهاي مميزه ،و شوراهاي

ذهن و ضمير خود را ميسازند .ريشه نوشتن يك متن ،از منشأ

نمودن اين گونه انﺤرافات كه شالوده و درونمايه علﻢ اصيل و

دادههاي علمي ،يافتههاي گذشته و يا پيامهاي الهي سرچشمه

حركت اصيل علمي را هدف ساخته ،بﺴيار برجﺴته مينمايد.

ميگيرد ]١٧و  .[١٨بنابراين دستاوردها را ميبايد نوشت و منتشر

 - ٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

نمود تا از ان فرايندهاي گوناگون از جمله نوآوري ،فناوري،

نقش كنند؟

فرهنگ ،سﻼمت ،سبك زندگي حاصل شود و بشر به مرور زمان

به نظر اين نگارنده ،امروزه "نشر علﻢ" نوعي حركت علمي و

در سايه دستاوردها زندگي راحتتري داشته باشد .اين تذكر هﻢ

تأمين منابع انﺴاني مناسب براي حفظ استانداردهاي باﻻي

علمي دو كار مهﻢ را انجام ميدهند  (١دستنويس مﺤﻘﻘان را به

حرفهاي مﺤﺴوب ميگردد كه به سازوكارها و راهبردهاي

مهﻢ است فناوري كه از چرخه علﻢ نگذرد معموﻻً فناوري

مديريتي ،و منابع انﺴاني ويژه خود نيازمند است .از آنجائيكه

ناهنجار است و بشر از ان بهره سالﻢ نميبرد ] .[١٩امروز نشريات

قابلمﻼحظهاي است ،ورود دانشگاهها به انتشارات علمي سبب

مينمايند  (٢مانند ويترين مﻘاله پذيرششده را در دسترس

سردبيري در انتشارات علمي در برگيرنده هزينههاي

داوري ميفرستند و مطالب ﻏيرعلمي و نادرست را اصﻼح

صرف پژوهش و توليد علﻢ شود ،براي تأمين هزينههاي منابع

براي ارزيابي فرستاده نشود نﻘد و بررسي نميشود و در معرض

ميگردد تا بخش معنيداري از بودجه مﺤدود آنها بهجاي آنكه

ديگران قرار ميدهند ] .[١٥اگر دستنويس خود به نشريات علمي

انﺴاني اين بخش اختصاص يافته و در دراز مدت ميتواند با

ديد و استفاده ديگران قرار نميگيرد و در جامعه جاري نميشود

برنامههاي راهبردي دانشگاه در حوزه توسعه علمي-پژوهشي در

و احتماﻻً ميوهاي هﻢ نميدهد .در نهايت ميتوان اينطور نوشت:

تﻀاد قرار گيرد .لذا اين مﺴير را به صﻼح ندانﺴته و توصيه

نشر و انتشار گوهر علﻢ است.

اينﺴت كه دانشگاهها تمام تﻼش خود را معطوف به توسعه
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 -٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

مﻘالههاي پر ارزش در اين موضوع به چاپ رسانده و مورد
داوري ديگران قرار گرفته و در اين موضوع صاحبنظر شده

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

است .ايا نويﺴندگان مﻘاله به نظر چنين كﺴي و كﺴاني نياز

امروز كليدواژه به گوگل داده ميشود و مطلب سريع يافته

ندارند؟ اهل دانش نياز به نظر و ديدگاه دانشمندان دارند تا بتواند

ميشود .نمايه مانند كليدواژه است كه مﺤﻘق خواسته خود را با

دانش خود را رشد دهند .ما نياز به دانش ديگران داريﻢ .پيامبر

نشانه ،آن را مييابد .براي نمونه در يك كتاب چند صد صفﺤهاي

بزرگوار اسﻼم فرموده اند داناترين مردم كﺴاني هﺴتند كه علوم

مﺤﻘق مطلبي را ميخواهد بيابد اگر شرايط و زيرساخت براي

ديگران را جمع نمايند و به علﻢ خويش بيافزايند .تجربه چهل

جﺴتجو فراهﻢ باشد با يك كليك مطلب خود را مييابد اما اگر

ساله اينجانب در پژوهش و انتشار مﻘاله پژوهشي نشان ميدهد

اين شرايط نباشد ميبايد تمام صفﺤات را بخواند تا موضوع

كه هر داوري تخصصي و نظر داوران روي مﻘاله ارسالي به يك

خود را پيدا كند .پس نمايهسازي موجب جﺴتجوي سريع

نشريه خوب بينالمللي براي اينجانب و دانشجويان مرتبط با آن

ميشود .موضوع ديگر نمايهسازي موجب جلوگيري از تﺤﻘيﻘات

مﻘاله مانند يك درس در يك ترم بلكه بيشتر بوده است .بنابراين

تكراري ميشود و جلوگيري از همپوشانيهاي علمي ميشود.

كار درست در توسعه دانش اين است كه كار علمي و پژوهشي

نمايهسازي موجب دستهبنديهاي موضوعات علمي ميشود تا

خود را در ديدگاه ديگر دانشمندان قرار دهيﻢ و از نظرات آنها

مﺤﻘق به سادگي به مطلب علمي مورد نظر دسترسي يابد .درست

بهرهمند شويﻢ ]١٦و.[١٨

مانند كليدي كه قفل را باز نمايد؛ اگركليد نباشد باز كردن قفل

مهﻢترين موضوعي كه در داوري تخصصي مطرح است طرح

بﺴيار مشكﻼت دارد ].[١٦

سؤالهاي بنيادي و اساسي از طرف داوران است؟ سؤالهايي كه

 -٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

قبﻼ به ذهن نويﺴندگان مﻘاله نرسيده است؟ ميدانيد مهﻢترين

بدون شك مﺤرز است كه هر نوشته )مﻘاله ،كتاب ،رساله ،پايان

سؤالهاي اساسي براي حل يك موضوع چيﺴت؟ اينجانب باور

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

جايگاه تﺤﻘيﻘات ،سؤال تﺤﻘيق است نه جواب؟ چه سؤالي مهﻢ

تبعيضآميز و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

است كه ميبايد روي ان تﺤﻘيق كرد و وقت و جان گذاشت؟

دارم كه سؤال ،اصل پروپوزال )طرحنامه( است و اصل علﻢ در

نامه (...،براي چاپ و انتشار ميبايد ارزيابي و داوري شود .اين

سؤال تﺤﻘق مييابد نه در روش؟ روش علمي بﺴيار مهﻢ است

داوري ميتواند عمومي باشد و يا تخصصي؟ كدام ارزش بيشتر

اما تكنيك است؟ سؤال علمي ارتباط به ضمير مﺤﻘق و تجربه

دارد؟

علمي و الهامات الهي دارد؟ علﻢ و الهام با هﻢ همنشين هﺴتند.

داور تخصصي بدين معني است :كﺴي كه سالها روي يك

هر كﺴي كه به طرح سؤال اساسي براي پيشبرد تﺤﻘيق نﻘش ايفا

موضوع علمي تﺤﻘيق و تفﺤص كرده است و زير و بﻢ ان

نمايد ارزش واﻻ دارد .بنابراين ما نياز داريﻢ كه اثار علميمان را

موضوع علمي را ميداند و كارهاي گذشته اين موضوع را

در معرض داوري دانشمندان قرار دهيﻢ و از سؤاﻻت و

ميشناسد و خودش دهها اثر ارزشمند در خصوص ان موضوع

راهنماييهاي آنها بهرهمند شويﻢ و از اين طريق دانش خود و

به چاپ رسانده است .معموﻻً مﺤتواي مﻘاﻻت پژوهشي بﺴيار

ديگران را افزايش دهيﻢ .اين را هﻢ بدانيﻢ كه مﺤﻘﻘاني كه نﻘش

تخصصي است لذا طبيعتاً نياز به داوري تخصصي دارد .براي

در گﺴترش مرزهاي دانش و نشر كشفهاي علمي دارند مطمئناً

مثال :مﻘاله تخصصي در زمينه ان.ام.آر پروتئين؟ آيا داوري

علﻢ خود و ديگران را بيشتر مصرف مينمايند .لذا اين اشكال به

تخصصي نياز ندارد؟ يعني كﺴي كه سالها روي ساختار پروتئين

انها وارد نيﺴت و حق آنهاست .اگر دانشمندي مﻘاله پژوهشي

از منظر ان.ام.ار تﺤﻘيق كرده است و پيكها و زير پيكهاي ان

ديگران را مطالعه مينمايد همانگونه كه نويﺴندگان مﻘاله از

ام.ار .دمينها ،زيردمينها ،سايتها ،زيرسايتها ،موتيفها،

پيشنهادات او بهرهمند ميشوند بلكه خود داور هﻢ از خواندن

كويلها ،رشتههاي الفا ،رشتههاي بتا ،را ميشناسد و سالها

مﻘاله بهره ميگيرد و به شكلهاي مختلف از آن استفاده مينمايد.
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خدمت همگان قرار گيرد .اگر عميق به علﻢ توجه شود اين وجه

لذا حق اوست كه با خواندن مطالب ديگران بهرهمند شود اما

مﺴئله مهﻢ اخﻼق و اخﻼق علمي است كه هر كس ميبايد در

در ان ديده ميشود كه مانند نور برهمگان ميتابد و مﺤصور

نياز مبرم دارد براي پشتيباني از علﻢ ان كشور و پژوهشگران

كاسه پر ميكند و ديگري يك اقيانوس را سرشار مينمايد.

نميشود اما هركﺴي حﺴب فراخور حال از ان بهرهمند ميشود

چارچوب اخﻼقي متعارف رفتار نمايد .اگر كﺴي خﻼف اخﻼق

مانند باران كه ميبارد اما ابگيرها متفاوت پر ميشوند يكي يك

رفتار نمايد ميبايد نظامهاي حﻘوقي او را كنترل كند .هر كشوري

بﺴتگي به ظرفيت و قابليت موجودات دارد ]٢٠و .[٢١روش

خود ،نظام حﻘوقي-پژوهشي داشته باشد و كﺴاني كه بخواهند

سرمايهداري امروز كه علﻢ را مﺤصور مينمايد روش ناشايﺴتي

سودجويي داشته باشند را تﺤت كنترل دراورد .براي نمونه هر

است و مطمئناً در عرصه زمان سنتهاي بزرگ عالﻢ و تكامل آن

كشوري كه پژوهش در قلمرو بيوشيمي و بيوفيزيك مينمايد

را منﺴوخ ميگرداند.

ميبايد حﻘوقدانهاي در عرصه ملي و بينالملي در زمينه

بيوشيمي و بيوفيزيك داشته باشد .اين حﻘوقدانان ميبايد دكترا

 -٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

بيوفيزيك و يا بيوشيمي و يا رشتههاي وابﺴته داشته باشند تا زير

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

و بﻢ علوم تخصصي بيوشيمي و بيوفيزيك را با مباني ﻻزم

بر پايه اخﻼق سرقتي اتفاق نميافتد اما اگر اخﻼق ضعيف باشد

حﻘوقي پيوند دهند .اين حﻘوقدانان ،ميتوانند از حق پژوهشگران

از هر جا سرقت ايدهها اتفاق ميافتد و فﻘط ربط به نشر در

هﻢ رشته خود بهتر دفاع نمايند .سؤال ديگر اين است اگر مﻘاله

مﻘاﻻت بينالمللي ندارد .اگر مﻘاله در نشريات فارسي زبان كه

علمي را به نشريه تخصصي با داوري تخصصي ارسال نشود؟

بيشتر آنها در دسترسي آزاد بدون وجه هﺴتند هﻢ منتشر شود

جايگزين ان چيﺴت؟ به كجا ارسال شود كه مشكل فوق را

ميتوان بدون اخﻼق سرقت علمي نمود در سطح داخلي و

نداشته باشد؟

خارجي .امروز مطالب با هر زباني در گوگل قابل ترجمه است

امروز بيشتر پژوهشگران با اينترنت كار ميكنند؟ زيرساخت كار

و عموم به آن دسترسي دارند .اگر بخواهيﻢ خطايي نباشد بايد

با اينترنت كار با ميكروسافت ،گوگل ،ياهوو....ميباشد .رمز و

اخﻼق را در جامعه سيطره داد اين تنها راه نجات از كژرويها

رازهاي اين درگاههاي الكترونيكي و اينترنتي در اختيار

است ].[٢٢-٢٤

پديدآورندگان آن است حتي از رمز )پﺴورد( كاربران با خبرند؟
اين قﺴمت را بايد چه كرد؟ فﻘط يك راه دارد و ان اين است هر

 -٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

كﺴي خواست رمزش هويدا نشود انچنان كارعلمي بنيادي انجام

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

دهد كه رمز و رازهاي اينترنت در اختيار خودش باشد و بهدنيا

كشورها تبعيضآميز عمﻞ ميكنند؟

هﻢ گﺴترده خدماترساني نمايد و همه چيز در كنترل خود

نويﺴندگان مﻘاﻻت علمي اگر از شهرت علمي برخوردار باشند

دراورد! هر وقت توانﺴتيﻢ شبيه ميكروسافت و گوگل ايراني

و يا دسترسي مذاكره با سردبيري نشريات داشته باشند سادهتر و

داشته باشيﻢ و با همين وسعت به جهانيان خدماترساني نماييﻢ

سريعتر مﻘاﻻت علمي خود را بهچاپ ميرسانند .اگر كشورها

ان موقع ميتوان بر دانش خود و ديگران دسترسي فراگير داشت.

در مﺴير توسعه سياسي قدم بردارند ساير روابط بينملل تﺴهيل

در خاتمه اينطور نتيجه گرفته ميشود كه ميبايد مﻘاله تخصصي

ميشود .جريانهاي سياسي بعﻀي از كشورها روي تصميﻢگيري

خود را در معرض داوران آگاه و نشريات معتبر تخصصي قرار

سردبيري نشريات تأثير دارند .بعﻀي از سردبيريها تصميمات

دهيﻢ و از آن بهرههاي فراوان بريﻢ .البته درصد كمي هﻢ مﺴير

سياسي خود را به صورت ﻏيرعلني به نويﺴنده مﻘاله علمي ابراز

نادرست ميروند كه آنهﻢ در طول زمان پيدا شده و گرفتار اعمال

ميدارند و مﺤدودي از سردبيريهاي مجﻼت به صورت علني

ناشايﺴت خود ميشوند .در تمام شرايط ،اخﻼق را رعايت نماييﻢ

به نويﺴندگان مﻘاله علمي تصميﻢ سياسي را مينويﺴند .علﻢ

تا علﻢ پايدار و مانند نور بتابد و ارزش ان بر ملل جاري شود.

انﺤصاري نيﺴت اما فناوري ميتواند انﺤصاري باشد .بعﻀي از

حتما علﻢ مانند اقيانوس و دريا و باران ميبايد جاري و در
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ساﻻنه نزديك به دو ميليون مﻘاله علمي منتشر ميشود كه اﻏلب

نشريات با نگرش سياسي براي يك مﻘاله علمي تصميﻢ ميگيرند

كه مطمئناً كار نادرستي است .اگر مﻘاله مورد نظر داراي كيفيت

درفﻀاي اينترنت پراكنده ميشوند .با انتشار يافتههاي علمي ساير

هيأت تﺤريريه يك مجله در اختيار بشريت قرار نگرفته سر

نخواهد داشت ليكن در دسترس قرار دادن و پراكندن يافتههاي

مﺤﻘﻘان نيز ميتوانند از آنها براي گﺴترش مرزهاي دانش استفاده

علمي است ميبايد ان را پس از داوري علمي نشر دهند تا بشر

كنند .اگرچه همه يافتههاي علمي ارزش و تأثيرگذاري يكﺴاني

از آن بهره گيرد .شايد همين مﻘاله كه با اﻏراض سياسي توسط

علمي چه كوچك و چه بزرگ در عرصه جهاني اهميت زيادي

منشاء فناوريهاي گوناگون باشد كه در اينده رفاه زندگي و

دارد زيرا آنچه ممكن است براي يك فرد يا گروه بياهميت باشد

سﻼمت براي بشريت به ارمغان اورد.

مﺤﻘق ديگر بتواند از آن بهعنوان يك عنصر سازنده در

 - ٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

پژوهشهاي خود استفاده كند و اين پديده نيز بهنوبه خود در

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

گﺴترش مرزهاي دانش مهﻢ خواهد بود .همچنين انتشار يك

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه

مﻘاله علمي ميتواند زمينه تعامﻼت سازنده و همكاريهاي

نميزند؟

علمي مثمر ثمر را بين پژوهشگران در عرصههاي ملي و

نشريات علمي كه دريافت وجه مينمايند دو گونه هﺴتند بعﻀي

بينالمللي فراهﻢ سازد و توافقهاي سودآور اقتصادي را نيز براي

براي كﺴب درامد وجه هنگفت دريافت مينمايند .مطالب

خواهد كرد و در صورتي كه فرد تﺤﻘيﻘات زيادي در يك موضوع

براي ارتﻘاء نشريه وجه ميگيرند بعﻀي براي كﺴب درآمد؟

نويﺴندگان در پي داشته باشد .انتشار يافتههاي علمي مﺤﻘق را

امروز بيشتر نشرياتي كه تﺤت عنوان دسترسي آزاد ميباشند

در زمينه پژوهشياش به يك كارشناس شناختهشده تبديل

پول باﻻ و پائين ميشود!

مرجعيت ملي و جهاني تبديل ميشود و سازمانهاي دولتي يا

اينگونه نشريات بﺴتگي به دريافت وجه دارد و كيفيت علﻢ با

خاص منتشر كند در آن حوزه بهعنوان يك متخصص مهﻢ با
ﻏيردولتي نيز ممكن است از خدمات مشاورهاي وي در حوزه

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا

تخصصش بهرهمند شوند .در بﺴياري از كشورهاي پيشرفته،

نقش كنند؟

مﺤﻘﻘان توسط دولتهاي خود بهعنوان بازيگران اصلي در حوزه

در گذشته دور ،نشريات علمي توسط دانشگاههاي منتشر ميشد

سياستگذاري شناخته ميشوند و از اين رويكرد به عنوان

اما امروز بيشتر توسط انجمنهايي علمي و انتشارات خصوصي

سياستگذاري مبتني بر علﻢ ياد ميشود كه سهﻢ مهمي در

نشريات منتشر ميشود .يكي از مهﻢترين معيارهايي كيفيت

صرفهجويي در وقت و كاهش هزينهها دارد .اگر سياستگذاران

مﻘاﻻت داوري آزاد آنهاست كه شايﺴته است توسط سردبيري

از نتايج مطالعه و كار مﺤﻘق آگاه شوند كه اﻏلب به روش انتشار

نشريات انجام شود و داوري بﺴته صورت نپذيرد .لذا بهتر است

يافتهها امكانپذير است ،ممكن است سياستهاي صﺤيﺤي براي

كه نشريات دانشگاهي توسط دبيرخانه ﻏيرخودي منتشر شود تا

حكمراني خوب تدوين شود .همچنين تعداد مﻘاﻻت خوب و با

آثار مﺤﻘﻘان بهتر نشر و استناد يابد.

كيفيتي كه يك مﺤﻘق منتشر ميكند نردبان ترقي ،اعتبار علمي و

موفﻘيت وي مﺤﺴوب ميشود و مﺤيطهاي بهويژه آكادميك

دكتﺮرضا يﻮسفي

اعتبار كار شايﺴته تﺤﻘيﻘاتي را كه موجب پيشرفت دانش و ايجاد

استاد داﻧﺸگاه شيﺮاز ،داﻧﺸكده علﻮم ،داﻧﺸگاه شيﺮاز

نوآوري ميشود را به خوبي ميدانند .در پايان اينكه ارسال نتايج

تﺤﻘيﻘات علمي براي انتشار بر اساس روشي پذيرفته شده و

 -١چرا ميبايد دادهها و يافتههاي تحقيقات علمي در نشريات

ضمن بررسي دقيق و تأييد افراد متخصص و آگاه در همان حوزه

علمي منتشر شوند؟

تخصصي نياز دارد .از اينرو در روند انتشار يافتههاي علمي،

مﻘاﻻت توسط دانشمندان ديگر تجزيه و تﺤليل ميشود و آنها

نشريه نشاء علم ،سال يازدهم ،شماره اول ،دي ماه ٩٩
23

ديدگاهﻫا درباره نشر ياﻓﺘﻪﻫاي ﺗﺤﻘيﻘاﺗي در نشريات ﻋﻠﻤي

و پژوهشگران برجﺴته يك كشور از مؤلفههاي اقتدار بينالمللي

روشهاي مورد استفاده را ارزيابي ميكنند و نﻘص احتمالي

منطق يا روش و ديگر خطاهاي احتمالي را شناسايي ميكنند و

آن كشور به شمار ميروند و آثار علمي فاخر آنها نيز اعتبار علمي

انتشار مﻘاله به زمينه وسيعتري از تفﺴير و كاربردهاي بالﻘوه آنها

همانطور كه پيشتر اشاره شد نمايهسازي يك نشريه بازتاب

و فناوري آن كشور را در عرصه جهاني به رخ ميكشد و براي

اين وقايع به هدايت جريان علﻢ در مﺴير صﺤيح تكامل و

جامعه علمي آن كشور مايه مباهات و احترام است.

بالندگياش كمك شاياني ميكند .همچنين پخش نتايج در ﻏالب

كيفيت آن در نظر گرفته ميشود .مجﻼت نمايهشده در مﻘايﺴه با

منجر ميشود كه ممكن است نويﺴندگان يا گروههاي مختلف

نشريات بدون نمايه از كيفيت علمي باﻻتري برخوردار هﺴتند.

ديگر آن را ناديده گرفته باشند.

نمايهسازي براي اعتبار علمي ،دسترسي و در نتيجه تأثير مﻘاﻻت

 -٢چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه بينالمللي

ژورنالي حياتي است.

تأكيد ميشود؟ نمايهسازي چرا و چه ارزشي دارد؟

 -٣آيا فرايند داوري تخصصي ) (Peer reviewingمانﻊ

توليدكنندگان نمايه استانداردهاي مهمي را براي درج يك نشريه

انتشار ديدگاههاي كامﻼً نو ميشود؟ آيا اين نوع داوري

در پايگاه دادهها تعيين ميكنند و تا وقتي مﺤﻘق از يك نشريه

تبعيضآميز و تحت تأثير تضاد منافﻊ است؟

نمايه شده در فهرست استنادي علوم جهان استفاده ميكند
اطمينان دارد كه آن نشريه بوسيله طيف گﺴتردهتري از مﺤﻘﻘان

علي رﻏﻢ انتﻘادات فراوان در مورد فرايند داوريهاي تخصصي

به خوبي ديده ميشود و مورد ارجاع و استناد قرار ميگيرد.

هنوز از زمان انتشار اولين نشريه علمي بهوسيله انجمن سلطنتي

امروزه اين نشريات بهطور منظﻢ ظاهر ميشوند و منبع مطمئني

انگلﺴتان كه به حدود  ٣٥٠سال قبل برميگردد ،اين روش

براي نﻘل قولهاي علمي بشمار ميروند .همچنين نشريات با

بهترين شكل ارزيابي علمي است و تاكنون جايگزين بهتري براي

مﻘاﻻتي هﻢ كه براي انتشار انتخاب ميكنند بهطور خودكار در

مواجه ميشوند كه مورد پذيرش اعﻀاي هيأت تﺤريريه و

نمايه بينالمللي در هر شماره تعداد مﻘاله كمتري براي انتشارات

آن پيشنهاد نشده است .تجربيات گذشته نشان ميدهد كه

ميپذيرند ،استانداردهاي سختگيرانهتري براي چاپ دارند و

ديدگاههاي نو و ساختار شكن علمي گاهاً با چالشهاي جدي

زمره بهترينها قرار ميگيرد .با همه اين اوصاف بﺴياري از

داوران علمي قرار نميگيرد .در اين خصوص نمونههاي

كﻢ منتشر ميشوند .همچنين ضروري است اين مهﻢ را در نظر

طرز تفكر ما درباره جهان را نيز كامﻼً تغيير داده است ،اما همين

نشريه باعث ميشود تا مﺤﻘق خود را از جمعيت عمومي

تﻀاد منافع نيز وجود دارد واز اينرو ﻻزم است داوران در

دانشمندان معتﻘدند كه مﺤتواي مﻘاله از اهميت باﻻتري برخوردار

مشهوري در مورد عدمپذيرش بﺴياري از مﻘاﻻت مهﻢ و اثرگذار

است و بﺴياري از مﻘاﻻت خوب گاهاً در نشريات با ضريب تأثير

جهاني بهوسيله نشريات انتخاب اول نويﺴندگان وجود دارد كه

داشت كه هر ساله تعداد بﺴيار زيادي مﻘاله علمي در سراسر

مﻘاﻻت در نهايت طي مﺴيرهاي پر پيچ و خﻢ در نشريات ديگري

جهان منتشر ميشود و ضريب تأثير و ساير شاخصهاي مهﻢ

پذيرفته و منتشر شدهاند .داوريهاي تبعيضآميز و تﺤت تأثير

مﺤﻘﻘين و نويﺴندگان متمايز كند و ضمن انتشار در مجﻼت با

موضوع مﻘاله مورد ارزيابي متخصص ،عادل ،بيطرف و امانتدار

شاخصهاي استناد باﻻ خوانندگان عمومي بيشتري نيز پيدا نمايد.

و در عين حال داراي ديد كافي براي ارائه نظرات انتﻘادي دقيق

در پايان ذكر اين نكته حائز اهميت است كه انتشار مﻘاﻻت علمي

اما كامﻼً مفيد باشند.

به زبان دقيق خارجي و در نشريات معتبر با سطح و استاندارد

 -٤آيا انتشار مقاﻻت درنشريات علمي بهويژه نشريات

باﻻ به مﺤﻘق اين فرصت را ميدهد تا در مﺤيط خﻼق ساير

بينالمللي ابزار سرقت ايدههاست؟

كشورها فرو رود و براي چنين فردي در اين مﺴير شرايطي فراهﻢ

اكثر ايدههاي علمي حاصل از پژوهش مﺤﻘﻘين دنيا بهوسيله حق

ميآيد تا روز به روز اقتدار علمياش را پرورش ميدهد و

چاپ يا حق ثبت اختراع مﺤافظت نميشود و بخش اساسي

همزمان چيزهاي جديد زيادي را نيز بياموزد .بعﻼوه دانشمندان
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فرايندهاي علمي به اشتراكگذاري ايدهها و ايجاد دانش ديگران

بله .برخي از نشريات و حتي كنفرانسهاي خوب ،كشور

ديگران است و در صورت بهرهمنديهاي تجاري و صنعتي به

مطلوبي برخوردار نباشد .اگر چه تﺤﻘيق آماري اثبات شدهاي در

نويﺴندگان را نيز در نظر ميگيرند و گاهي اوقات فكر ميكنند

است .طبيعي است كه ايدههايي كه در قالب انتشار مﻘاله در

كه مﻘاﻻت پژوهشي از يك كشور خاص ممكن است از كيفيت

دسترس عموم قرار داده ميشود با هدف بهرهمندي و استفاده

اين خصوص وجود ندارد ولي بهنظر ميرسد به باور برخي

وسيله اشخاص ديگر مصداق سرقت علمي مﺤﺴوب نميشوند.

سردبيران نشريات مهﻢ بينالمللي مﺤﻘﻘان برخي از كشورها

يكي از مشكﻼت جدي گاهاً در مراحل چندگانه بررسي و چاپ

مﻘاﻻت علمي رخ ميدهد .نويﺴندگان در انجام تﺤﻘيﻘات ،از

تﺤت فشار هﺴتند تا مﻘاﻻت زيادي را توليد كنند اما لزوماً از

خود ارزش قائل هﺴتند و انتظار ندارند در هر زمان از مراحل

هزينههاي هنگفت و دسترسي به ابزارهاي علمي پيشرفته و با

نظر كيفيت تﺤﻘيﻘات تﺤت همان فشار نميباشند .همچنين باور

توليد ايده تا تكميل مﻘاله و ارسال يافتهها و دادههاي خود به

عمومي ان است كه انجام تﺤﻘيﻘات با كيفيت باﻻ مﺴتلزم صرف

يك نشريه سختي زيادي را تﺤمل ميكنند و براي نتايج تﺤﻘيﻘات

فناوري باﻻ است كه مﺤﻘﻘين برخي كشورها به ميزان زيادي از

ارسال و انتشار ،ايدهها مورد سرقت ،افشاگري يا سوءاستفاده

آنها مﺤروم هﺴتند و فﻘر تجهيزاتي و كمبود منابع مالي باعث

قرار گيرد .هنگامي كه مﺤﻘﻘان يافتهها و ايدههاي خود را جهت

بررسي به سردبيران و داوران همكار ميسپارند انتظار ميرود

پيشداوري در خصوص كيفيت كارهاي علمي آنها و

نويﺴندگان ،ويراستاران ،داوران و رعايت رازداري است .اگر

نميتوان نبود تعصب در رابطه با كشور نويﺴنده نزد برخي

تصميﻢگيري عجوﻻنه و بدون بررسي دقيق در خصوص

بررسيها طي فرايندهاي مﺤرمانه و ﻏيرجانبدارانه انجام شود.

شايﺴتگي و اعتبار علمي برخي مﻘاﻻت ميشود .با اين اوصاف

اعتماد ذاتي به بررسي همكاران بر اساس رفتار اخﻼقي

نشريات مهﻢ بينالمللي را ناديده گرفت.

چنين مﺤرمانهاي توسط داوران ﻏيراخﻼقي كه ممكن است ايده

نويﺴندگان را سرقت نمايند نﻘض شود ،مﺤﻘﻘان اعتماد خود را

 - ٦چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بينالمللي تمايﻞ به

نﺴبت به بررسي همتايان از دست ميدهند و اين پديده وضعيت

چاپ مقاﻻت با دسترسي آزاد )دريافت وجه( دارند؟ آيا اين

دشواري را رقﻢ ميزند كه در نهايت جامعه جهاني را از دسترسي

موضوع به كيفيت علمي مقاﻻت و نشريات علمي لطمه نمي

به يافتهها مهﻢ و پيشرفتهاي سريع علمي مﺤروم مينمايد.

زند؟

هرگاه دامان بررسيهاي علمي از چنين آلودگيهاي پاك نشود

همگام با انﻘﻼب سوم صنعتي كه در آن جامعه جهاني بهطور

در نهايت علﻢ از دست ميرود ،پيشرفتهاي علمي كند و دانش

فزايندهاي اينترنتمﺤور شده است ،تغييرات مهمي نيز در

اصيل ناياب ميشود .در مواجهه با چنين شرايطي ضروري است

برقراري ارتباطات علمي ،تﺤﻘيﻘات و دسترسي و انتشارات

نشريات علمي اقدامات سختگيرانهاي را براي مﺤافظت از

يافتههاي پژوهشگران ايجاد شده است .بﺴياري از نشريات

مﺤرمانه بودن بررسي همكاران انجام دهند .اولين قدم در اين

قديمي و معتبر از قالب سنتي خود خارج شدهاند و به تمام افراد

زمينه آن است كه از سردبيران و داوران خواسته شود تا موافﻘت

جهان اجاره دسترسي آزادانه و مجاني را دادهاند ولي پرداخت

نامههاي مﺤرمانه را امﻀا كنند تا جايي كه عواقب نﻘض مﺤرمانه

هزينه اين دسترسي آزاد به جاي خوانندگان به نويﺴندگان و

بودن بررسي همكار در آنها بهطور صريح بيان شود .اين موارد

صاحبان اشتراك نشريات علمي منتﻘل شده است .اين دگرديﺴي

بايد به صورت عمومي و در وبگاه هر نشريه نيز قابل مشاهده و

نهتنها لطمهاي به كيفيت آثار منتشر شده نميزند بلكه مرزهاي

دسترس عموم باشد.

دانش را نيز با سرعت بيشتري گﺴترش ميدهد و زمينه استنادات

 -٥آيا بعضي از سردبيران نشريات بينالمللي درفرايند ارسال

و ارجاعات بيشتري را فراهﻢ ميسازد .از زمان ظهور اينترنت،

داوري و يا تصميمگيري در مورد مقاﻻت نسبت به برخي از

دانشمندان براي اطﻼع از جديدترين تﺤوﻻت علمي ديگر نيازي

كشورها تبعيضآميزعمﻞ ميكنند؟

به داشتن جديدترين نﺴخه چاپي نشريه مورد نياز خود را ندارند
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و همچين ديگر نيازي به ترك آزمايشگاه و صرف تمام بعد از

دانشگاهها بهطور وسيع به اين مﻘوله ورود كنند ممكن است

افراد موجود است .اﻏلب مﺤﻘﻘان هنگام تصميﻢ براي چاپ آثار

دانشگاهي بهطور وسيع در نشريات داخلي همان دانشگاه منتشر

اهداف عاليه كه براي آنها مشخص شده است متأثر گردد.

ظهرها در پﺴتوهاي كتابخانهها نيﺴت زيرا كه بﺴياري از

همچنين در چنين شرايطي بيﻢ آن ميرود كه توليدات علمي هر

اطﻼعات مورد نياز براي انجام تﺤﻘيﻘات در رايانههاي شخصي

شود كه قابل پذيرش نيﺴت.

خود در يك نشريه با دسترسي آزاد چهار عامل مهﻢ نظير اعتبار

نشريه ،ميزان ديده شدن آن بهوسيله ديگران ،هزينه و سرعت

* شماره در براكت منظور منابع و مواخذ است و شماره در پرانتز

انتشار نشريه را در نظر ميگيرند .همانطور كه بيشتر نشريات با

دسترسي ﻏيرآزاد به جوامع حرفهاي تعلق دارند كه تا حدي تﺤت

منظور وبگاه است.
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تأثير افراد در رأس اين جوامع قرار دارند و بيشتر ادبيات منتشر

پايگاه دادهﻫاي ديده شده در اين ﻣﻘاﻟﻪ

شده در آنها كيفيت مطلوبي دارد )اگرچه درصد كمي از آثار

براي نشريات با دسترسي آزاد نيز صادق است .در نهايت ،كيفيت

تﺤت تأثير صداقت سردبير و هيئت تﺤريريه نشريه است .اين
باور كه نشريات با دسترسي آزاد از كيفيت مطلوبي برخوردار

نيﺴتند به دليل ظهور نشريات جعلي است كه با اهداف و مﻘاصد

صرفاً تجاري ايجاد شدهاند و چنين نشرياتي به نشريات ﻏارتگر

معروف ميباشند كه ﻻزم است بهطور دقيق شناسايي شوند و در
خصوص آنها بهخوبي اطﻼعرساني گردد .امروزه بيش از ١٠

هزار نشريه با دسترسي آزاد در  ١٣٦كشور جهان منتشر ميشوند

و اين يك تغيير خوشايند در نشريات تﺤت كنترل جامعه و
خوانندگان است كه در آنها فﻘط برخي از اعﻀاي ممتاز به مطالب

علمي دسترسي دارند .نشريات با دسترسي آزاد تﻘريباً  ١/٩ميليون
مﻘاله در سال بهصورت رايگان در سراسر جهان در دسترس قرار

ميدهند و در واقع ،اين سهﻢ چشمگيري در توليدات علمي را

دارد .در نشريات با دسترسي ازاد نتايج تﺤﻘيﻘات علمي سريعتر

و گﺴتردهتر گﺴترش مييابد و اين قابليت مشاهده به نفع مﺤﻘق

و تﺤﻘيﻘات وي است زيرا افراد بيشتري در مﻘايﺴه با چاپ آن

در نشريه بدون دسترسي ازاد ،ميتوانند به آن دسترسي داشته
باشند .استنادها و قابليت مشاهده براي ايجاد اعتبار مﺤﻘق به

عنوان يك دانشمند كليدي مزيت جدي است.

 -٧آيا شايسته است دانشگاهها در انتشار نشريات علمي ايفا
نقش كنند؟

بهطور كلي دانشگاه مﺤل توليد ،ترويج و آموزش علﻢ است و
نمي تواند همزمان بنگاه انتشاراتي نيز باشد .در صورتي كه
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