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  علم و پژوهش 
  هاي تحقيقاتي در نشريات علمي ها درباره نشر يافتهديدگاه  

، علي اكبر ٥، بابك كريمي ٤، جواد فيض٣، علي اكبر صبوري ٢، پيمان صالحي١ي احمد شعبان
  *،٣، محمد رضا واشقاني فراهاني٦، رضا يوسفي ٣موسوي موحدي

  چكيده 
بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهراندر كالس روش و منطق   هايي در ال ؤ دانشجويان مجموعه س  ،تحقيق در مركز تحقيقات 

در معرض ديد استادان برجسته علمي كشور    هاسؤال هاي نشر مقاالت علمي داشتند كه تصميم گرفته شد كه اين  خصوص شيوه 
  قرار زيرند: ها بهال ؤس ريزي شده است. قرار گيرد و اين مقاله بر اين مبنا پايه

  هاي تحقيقات علمي در نشريات علمي منتشر شوند؟ها و يافتهبايد دادهمي  چرا -
  سازي چرا و چه ارزشي دارد؟؟ نمايه شود مي  تأكيد الملليبين چرا بر انتشار نتايج تحقيقات علمي با نمايه  -
تضاد منافع    تأثيرو تحت    آميزتبعيض شود؟ آيا اين نوع داوري  مي نو    كامالًهاي  آيا فرآيند داوري تخصصي مانع انتشار ديدگاه  -

 است؟ 
  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين ويژه نشريات آيا انتشار مقاالت درنشريات علمي به -
ها  گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از كشوردرفرايند ارسال داوري و يا تصميم   الملليبينبيران نشريات  آيا بعضي از سرد  -

  كنند؟مي عمل آميزتبعيض 
تمايل به چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين موضوع    الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات    -

  زند؟مي ت و نشريات علمي لطمه نبه كيفيت علمي مقاال
  ها در انتشار نشريات علمي ايفا نقش كنند؟ آيا شايسته است دانشگاه-

ناشي   اند كه اين اظهارنظرهاه ي گوناگون اظهار نظركردهاطور مبسوط و از منظر ه ي فوق بهاسؤال كدام از   استادان در مورد هر
مندي پژوهشگران، دانشجويان و دانشگران قرار گيرد. شايان ذكر  تواند مورد بهره مياز دانش و تجربه ارزشمند آنان است و  
اين اظهارنظرها از منظر ملي و   ي  هاسسات علمي، انتشارات علمي، انجمن ؤ تواند راهگشاي ممي است و    الملليبين است كه 

  مللي قرار گيرد. لات تحريريه نشريات در سطح ملي و بين أ، سردبيران و هيعلمي، مسئوالن ذيربط آموزش عالي
ي  ها، نشر با دسترسي آزاد، كيفيت علمي، ديدگاه سازينمايه ، داوري تخصصي،  الملليبين نشر مقاله    واژگان كليدي: 

ي دانش ها، گسترش مرز اخالق علمي نو،
 

  mrvasheghani@ut.ac.ir  الكترونيكي:نشاني ،  كنندهتدوين*
  ، تهران، ايران دانشگاه شهيد بهشتي، شيمي دانشكده ١
  ، تهران، ايراندانشگاه شهيد بهشتيپژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي،  ٢
  ران يا تهران، تهران، دانشگاه ،كيزيوفيبو  يميوشيب قاتيتحق مركز  ٣
  ران ي ا تهران، تهران، دانشگاه ،كامپيوتردانشكده مهندسي برق و   ٤
  ، ايرانزنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان، ، شيمي دانشكده  ٥
  ، ايرانشيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده علوم   ٦
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  احمد شعبانيدكتر  

  شيمي   دانشكده  - بهشتي  شهيد  استاد دانشگاه 
تحقيقات علمي در نشريات  هاي  ها و يافتهبايد دادهمي چرا    -١

 علمي منتشر شوند؟
اين   آن:    سؤالشايد طرح  به  پاسخ  منتشر  "و  علمي  نتايج  اگر 

اتفاق  مين چه  يافته  "افتاد؟مي شد  انتشار  را هااهميت  علمي  ي 
ما "ي  سيالمثل انگلضربتر روشن نمايد. همه با  بهتر و ملموس 

آشنا هستند. برخي از    "١ميچرخ را دوباره اختراع كن  م يخواهينم
 ها يابي به قله ي براي پيمايش و دستعبارتبه اند و  امور فرايندي 

اند  امكان جهش آني وجود ندارد، بلكه سلسله مراتبي  هاو نشان 
باشند. پيشرفت  نهايت پله ميو همانند يك نردباني عمودي با بي 

ي پيمايش در  عبارتبهاند،  اين جنس  در مسائل علمي و فناورانه از
اين عرصه گام به گام است. لذا دسترسي به سوابق يك مسئله 

و بررسي    ي،علم  قاتيتحق  يهاافتهي و    هادادهعلمي و فناوري،  
و مطالعه آنها، يك محقق با تجربه را در يك حوزه خاص علمي،  

نشان،  اً  بعض يا  و  قله  به  مانده  يكي  يا  و  نردبان  پله  آخرين  تا 
رهنمون   و  تكرار  مي هدايت  از  آگاهي  كسب  يعني  اين  و  كند 

نكردن و چرخ را دوباره اختراع نكردن و شتاب در پيمايش مسير  
  علمي و پيشرفت است. 

يافته برخي  است  ذكر  به  الزم  ارزش هاالبته  كه  نيز  علمي  ي 
استفاده در توليد است و به نوعي  د و قابلكاربردي و اقتصادي دار

فناوري است، بهتر است در قالب اختراع ثبت شود و يا منتشر 
نشود تا مزاياي مادي آن در انحصار خود مخترع باشد. كما اينكه  

و   ٢پس از كشف تصادفي تفلون توسط محققان شركت دوپون 
ن پليمر  كاربرد اي   هاواگذاري دانش فني آن به ارتش آمريكا، سال

از سال بود و پس  آمريكا  ارتش  انحصار و حبس  عموم    هادر 

 
خودمان ضروري است چرخ را دوباره ساخت.  المثل در برخي موارد از قبيل علوم كاربردي و در برخي كشورها از جمله كشور  البته برخالف اين ضرب ١

اده  عنوان مثال هيچ اشكالي ندارد ساخت يك وسيله و يا يك داروي مورد نياز جامعه كه دانش فني آن قبال منتشر شده جهت ساخت مجدد مورد استفبه
 رسد.قرار گيرد. گرچه براي اين كار هم انتشار نتايج علمي ضروري به نظر مي

2DuPont  
3Publish or perish.  

ساير   پوشش دادن ظروف آشپز خانه و  جامعه از كاربرد آن در
 كنيم: مي ]. بنابراين منتشر ١[  موارد بهره مند شدند

نقش- و  دانش  و  علم  توليد  و  رقابت  در  در مشاركت  آفريني 
علمي   با    الملليبين جامعه  ذاتي  وظايف  حسب  بر    تأكيدبر 

  به زبان علم دنيا. استفاده كننده و ترجيحاً بيشترين كاربر و
ي هاعوام فريبي سم مهلك است، يكي از شيوه  ،در دنياي علم-

ي علمي انتشار آن است تا توسط ديگران  هاراستي آزمايي يافته
  آزمايش گذاشته شود.    به بوته

ما   ،مي دگران كاشتند و ما خوردمسئوليت اجتماعي و فرهنگي:    -
). هر كسي به منزله  بهار  يالشعرا ملك (  بخورند  گراني و د  مي بكار

در دنياي مسطح بايد در   الملليبينعضوي از جامعه جهاني و  
از   خالي  شايد  نمايد.  ايفا  نقشي  بشري  دانش  و  معرفت  ايجاد 

عبدا محمد  از  گفتاري  به  نباشد  نوبل  ل لطف  جايزه  برنده  سالم 
من(عبدالسالم) هنوز سخن يكي ازبرندگان اروپايي "  اشاره شود

جايزه نوبل فيزيك را به ياد دارم كه به من گفت عبدالسالم آيا  
اي از ذخيره دانش كني ما ملزميم به كساني كه ذره مي واقعا فكر 

اند  اي هم به آن اضافه نكردهبشري را ايجاد نكرده و حتي نقطه
كمك و براي بقاي آنها مساعدت نماييم؟ حتي اگر اين را هم  

بينم كه ميشوم و  مينگفته بود من هر وقت كه وارد بيمارستاني  
امروز از پنيسيلين گرفته تا...،     بخشداروهاي نجات   بيشتر  تقريباً

دار عزت نفس من جريحه   ايم،داشته نكه ما سهمي در توليد آنها  
بنابراين انتشار نتايج علمي يك مسئوليت اجتماعي    .]٢[  "شودمي

  باشد. ميو فرهنگي نيز 
و يا   ٣"انتحار اي انتشار  "البته اهميت نشر آثار علمي در اصطالح 

بيانگر پويايي و زنده بودن   - نهفته است!  "نابود شو  اي منتشر كن  "
 ]. ٣[ باشدمي و منسوخ نشدن محقق  

نمايه    -  ٢ با  نتايج تحقيقات علمي  انتشار  بر   المللي بين چرا 
  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد
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نمايه   شرط  ميزان   الملليبينپيش  اساس  بر  نشريه  يك  شدن 
استفاده  تعداد  و  بنا ارجاع  لذا  است.  نشريه  آن  آثار  از  كنندگان 

اول اشاره شد، چه    سؤال داليلي كه براي نشر آثار علمي در  هب
منتشر شود تا    الملليبينبهتر كه آثار علمي در نشريات با نمايه  

 مند شوند.  افراد بيشتري از جامعه علمي تخصصي بهره 
تخصصي  -  ٣ داوري  فرايند  مانع    (Peer reviewing)آيا 

ديدگاه داوري  مي نو    كامالً هاي  انتشار  نوع  اين  آيا  شود؟ 
  تضاد منافع است؟  تأثيربوده و تحت  آميزتبعيض 

و تعصبات    نييپا  ي در گذشته كه متوسط سواد و دانش بشرشايد  
كم دانايي فرهنگي،  كم  و  و  بود  غالب  بيني  مخالفت  عدم   اي ، 

، اما امروز  باشد  بوده  شترينوآورانه ب   يهادهي و ا  هاطرح  رشي پذ
تر شده كمتر  ق يباال رفته و تعصبات رق  يو دانش بشر   معرفتكه  

حالمي  صادق هر  به  هم    باشد.  كم امروز  است   ش يوبممكن 
سبب    اتي ناشران و نشر  ي، اما تنوع و فراوان شته باشدوجود دا

بديهي    نو دامن زده شود.  يهاده ي نعت از انتشار اشده كمتر به مما
و  برتر    يعلم  يهانشان  يكه پا  ژهي وه تراز اول ب  يدر كارها  است

اقتصاد  اي  ناسالم    يمنافع  رقابت  باشد   شودمي شديدتر  مطرح 
ايده(نه انتشار  در  ممانعت  در  خاليهاتنها  در  بلكه  نو  بندي ي 

ي هاخالي از رسوايي  نو). بايد در نظر داشت هيچ سالي  يهاايده
دليل انتشار ه نيست و كشف آنها ب  ي علميهاعلمي ناشي از تقلب

  ]. ٤[ است
علمي    -  ٤ درنشريات  مقاالت  انتشار  نشريات   ويژهبه آيا 

  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
لفان  ؤشود، فرض ممي كه در مجالت منتشر    يعلم  يكارها  جي نتا

منتشر شده با ذكر ارجاع استفاده    جي بر آنست كه همگان از نتا
كيفي   كنند يك شاخص  كه  ديگران  ارجاعات  اين طريق  به  تا 

منتشر شده  به كار  اگر  . لذا  براي يك اثر علمي است افزايش يابد 
شود داده  تلق  ارجاع  بعضاًمين  يسرقت   اي و    يافراد   شود. 

دهند تا كار  مي ارجاع ن  يبه عمد به كار قبل  ي پژوهش  يهاهگرو
، اگر اين كار  ندي منتشر نمادر جاي بهتر    ينوآورادعاي  با    را  ودخ

آگاهانه صورت پذيرد، خالف اخالق آكادميك و علمي است و  
اما    توان سرقت علمي ياد كرد. مي كار بسيار ناپسنديده و از آن  

شود امكان پنهان  مي ت معتبر ارسال اي شرمهم كه به ن يدر كارها

دشوار    اريبس  معموالً  ي(عدم ارجاع) و بالطبع سرقت علم  يكار
 علمي  افتهي توسعه  يهاكشوربرخي به ذكر است در  الزم .است

كمپان  هاشركت  آنها    تي مورأوجود دارند كه م  يتجار  يهاي و 
آنها در    جي و مطالعه مقاالت منتشر شده و استخراج نتا  يبررس
مرسوم    يهااصالح روش  بعضاً  ا ي و    دي جد  يبه دانش فن  يابيدست
  شود. كما مي فراهم    قي طر  نياز هم  هان شركت ي باشد. در آمد امي

 ز يدر حال توسعه ن  يدر اغلب كشورها از جمله كشورها  نكهي ا
ا اغلب  و   هايفناور  اي و    هادهي محققان  مقاالت  اساس  بر  را 

  ي بردار است بهره   ي هي بد.  آورندمي دست  ه اختراعات منتشر شده ب
نتا  يهاكشور  از  توسعه  حال  كشورهاي    يهاپژوهش   جي در 

است جهت استحضار    جالب.  است تا بالعكس  شتريب  توسعه يافته
مورد  ا  يبه  آن  و  كنم   ار يبس  باتيترك  هانيانيفتالوس  نكهي اشاره 

درجه    ٢٠٠  يباشند. سنتز آنها در دمامي   ياز نظر كاربرد  يمهم
ساعت گزارش شده است. در سال    ٢٤  يال  ١٢و زمان    گراديسانت 

ارايه شد    قهيسنتز آنها در زمان كمتر از سه دق  ي برا  روشي  ١٩٩٨
كار  همين  ارجاع به  الگوبرداري و  با  ديگري    يقاتيتحق  ميت].  ٥[
اختراع    ، موفق به ثبتواكنشگرها  يبر رو  يئتغيير بسيار جزبا    و

آن هم از آن   ياست حقوق ماد بديهي ].٦[  شده است ييكاي امر
مهم    ني به اهم  من  امثال    اند.يي است كه ثبت اختراع نموده آنها

است  آشنا   ممكن  شده  منتشر  كارهاي  اساس  بر  كه  هستند 
ثبت  آن،  مادي  حقوق  از  و  شود  ثبت  اختراع  اختراعي  كنندگان 

 مند شوند. بهره 
درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -  ٥

گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 
  كنند؟مي عمل آميزتبعيض ها كشور
شود منكر شد، اما تعداد آنها ميرا ن كيآكادم ريرفتار غ  ني البته ا

اينگونه مطرح  ؤشايد بشود اين س  باشد.مي محدود    اريبس ال را 
كرد كه نقش سردبيري در پذيرش يا عدم پذيرش يك مقاله در  
يا دشوار  يا اينكه نقش سردبير در تسهيل و  و  انتخاب داوري 

چقدر   نويسنده  يك  مقاله  پذيرش  بايد  تأثيركردن  است؟  گذار 
گفت سر دبير يك نشريه فهرستي از داوران را در اختيار دارد كه  

دا شيوه  و  تخصص  لذا سردبير  با  آشناست،  آنها  تواند  مي وري 
بدون اينكه خود اعمال نظر كند، داوري مقاله را نرم و يا سخت  
برگزار كند، و يا براساس شناختي كه از درجه اشتهار نويسنده  
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ت  أمقاله دارد، داوري را سبك برگزار كند. به هر حال تالش هي
ي بزرگ  هاسردبيري مجالت در انتخاب سردبيري مبتني بر آدم 

اي و ساير مسائل  ، پراكنش منطقه هااست كه حب و بغض   علمي
البته   حاشيه اي را در داوري و پذيرش مقاالت دخالت ندهند. 

دارند ودر  مي اغلب مجالت حق اعتراض نويسندگان را محفوظ  
نمايند. البته  مي به داوري جديد ارسال    صورت اعتراض، مجدداً 

آزاده  دبيران  داسر  نيز وجود  به سياستمداران كشور  اي  كه  رند 
كنند. در  مي شوند اعتراض  مي خود كه مانع انتشار آزاد مقاالت  

جامعه   انتشارات  آلي  شيمي  معتبر  مجله  سردبير  به  رابطه  اين 
آمريكا در  مي   ١شيميدانان  را،  اعتراض خود  كرد كه  توان اشاره 

از چاپ   ممانعت  در  مسئوالن كشورشان  به  نامه سردبير  قالب 
ت علمي برخي از كشورها از جمله ايران در اين انتشارات  مقاال

   ٢را، منتشر كرده است. 
تمايل به   الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات  -  ٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

  زند؟  مي ن
مقاالت به  آزاد  فراهم  زمينه   ،دسترسي  را  افراد    كندمي اي  تا 

بيشتري به آن دسترسي داشته باشند و لذا احتمال ارجاع افزايش  
شاخص ي طوربه يابد.  مي برخي  قبيل  هاكه  از  مجالت  كيفي  ي 

ي كيفي نويسندگان از قبيل شاخص  هاو يا شاخص  ٣تأثير ضريب  
آي  ٤اچ ارجاعات    ٥- ١٠- و  تعداد  بر  بنابراين  باشدمي مبتني   .

باشند  داشته  اختيار  در  مالي  منابع  اگر  نويسندگان  از  بسياري 
و غير برخط  ٦مايلند حتي در مجالتي كه فرصت انتخاب برخط 

با   است كه  اما مجالتي  منتشر شود.  به صورت برخط  آنها  اثر 
اي كه  باشند. دستهمياند دو دسته  دريافت وجه حاضر به چاپ 

نشري   صرفاً به  تجاري  بعضاًنگاه  و  دارند  بدون    ات  را  مقاالت 
نمايند. دسته دوم مجالتي وجود دارد كه وجه  مي داوري منتشر  
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شود. برخي از  مي دريافتي در جهت ارتقاي كيفي مجالت هزينه 
انتشارات بسيار مهم از قبيل جامعه شيميدانان آمريكا نيز از اين 
كه   پولي  مجالت  اغلب  خوشبخاته  دارند.  را  مجالت  دست 

فرايند داوري نيز ندارند در فهرست سياه آموزش عالي    الًمعمو 
 كشور قرار دارد. 

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

با توجه به اينكه امروز انتشارات علمي نوعي تجارت محسوب  
اقتصادي   شودمي از توجيه  اين فعاليت اقتصادي  اينكه  براي  و 

زيرساخت  سرمايه،  سازوكارالزم،  مستلزم  باشد،  ، هابرخوردار 
يابي و فروش، و ديگر موارد، از همه مهمتر  رسيستم توزيع، بازا

تخصص  با  علمي  متنوع  هاتيم  ساختار ميي  با  لذا  باشد، 
دارد پژوهشي  و  آموزشي  جنبه  بيشتر  كه  چندان    دانشگاهي 

سنخيت ندارد. به همين دليل در كشورهاي پيشرفته علمي، نشر  
منابع علمي اعم از كتب و مجالت برون سپاري شده و در قالب  

انتشاراتي  هاشركت  الزيوير  الملليبيني  قبيل  اشپرينگر٧از   ،٨ ،
انجمن   ٣وايلي قالب  در  يا  و  جامعه هاو...،  قبيل  از  علمي  ي 

سلطنتآمريكا،    شيميدانان انجام    اي تاني بر  ٤يميش  يانجمن  و... 
كتب  مي چاپ  و...در  دانشگاهي  نشر  مركز  نيز  ايران  در  شود. 

دانشگاهي و انجمن شيمي در چاپ مجالت علمي يك تجربه  
تر  توانند موفق مياند كه در صورت حمايت  موفقي داشته  نسبتاً

 عمل كنند. 
  دكتر پيمان صالحي

گياهان و   پژوهشكده  ،بهشتي   شهيد  استاد دانشگاه
 داروئي  مواد اوليه

هاي تحقيقات علمي در نشريات  ها و يافتهبايد دادهمي چرا    -١
  علمي منتشر شوند؟
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ي هاخالق علم، خداوند متعال است و بشر در نشر علم، زيبايي
. خداوند علم خود را  رساندمي علم خداوند را به منصه ظهور  

نزد دانشمندان به وديعه گذاشته و وظيفه نشر آن را به آنها سپرده  
برگ  اين  از  يك  هر  لذا  معرفت  هااست.  از  دفتريست  سبز،  ي 

بنده اينكه  از  باالتر  لذتي  و چه  اسباب  كردگار  خداوند  كه  اي 
آموزي و پيشرفت را براي او فراهم نموده، بتواند وظيفه خود  علم
طريق نشر آن به انجام رساند. هر چه گستره مخاطبين اين    را از

بهره  امكان  باشد،  بيشتر  نيز انتشارات  آنها  از  استفاده  و  برداري 
با   وجه،  بهترين  به  آن  نشر  نافع،  علم  زكات  لذا  است.  بيشتر 

 ترين جغرافيا است. باالترين كيفيت و در گسترده 
نما   -٢ با  علمي  تحقيقات  نتايج  انتشار  بر    المللي بين يه  چرا 

 چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد
رايجعلم روشسنجي،  فعاليت  براي  ترين  علمي ارزيابي  هاي 
اصلي باشمي از  يكي  علمد.  در  موضوعات  سنجي، ترين 

و    سازينمايهاست.    سازينمايه كمي  مقايسه  بررسي،  امكان 
استفاده و همچنين مقابله احتمالي با سوء   سازيكيفي، هماهنگ

لذا انتشار نتايج در نشرياتي كه توسط علمي را فراهم مي كند. 
مندي از  شوند، امكان بهره مي سازينمايهي معتبر علمي هاپايگاه

 لفان خواهد داد. ؤ كليه مواهب ذكر شده را به م
تخصصي  -٣ داوري  فرايند  مانع  )  Peer reviewing(   آيا 

ديدگاه داوري  مي نو    كامالً هاي  انتشار  نوع  اين  آيا  شود؟ 
  ؟ تضاد منافع است تأثيربوده و تحت  آميزتبعيض 

ي نو، نيست. اما از نقاط  هاداوري تخصصي مانع انتشار ديدگاه
موجود اين است كه براي داوري يك مقاله،    يهاضعف داوري 

ي علمي هاتعداد محدودي داور توسط سردبير يا مسئوالن بخش 
مي تعيين  بعضاًمجالت  كه  مربوط    گردد  داور  است  ممكن 

تخصص كافي در موضوع را نداشته باشد. لذا همواره موضوع  
مجالت است.    يهاداوري منصفانه و علمي، از بزرگترين چالش

اما عليرغم تمامي مشكالت ذكر شده، نبايد نافي اصل موضوع، 
اي در صورت وجود  يعني داوري تخصصي شد. يك داور حرفه

ترين رفتار  تضاد منافع، بايد موضوع را اعالم نمايد. غيراخالقي
نيز،   داور  يك  سياسي، رتأثيبراي  مسائل  از  غيرمنطقي  پذيري 

ي در فرآيند داوري است. خالصه  نژادي، جغرافيايي و غيرعلم

چالش   يك  همواره  علمي  مقاالت  داوري  بحث  اگرچه  اينكه 
آن قطع ولي وجود  است  ناشرين  براي  آن    اًجدي  نبود  از  بهتر 

 باشد. مي
علمي    -٤ درنشريات  مقاالت  انتشار  نشريات   ويژهبهآيا 

 هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
و امكان دسترسي به منابع علمي و    سازينمايه خير. با توجه به  

محتواي مقاالت از طريق اينترنت، در صورت ارتكاب به سرقت  
در جامعه علمي   و  است  اثبات  بررسي و  قابل  موضوع  علمي، 

ثر وجود دارد.  ؤجهاني براي چنين رفتارهايي، قوانين مرتبط و م
مي   معموالً چاپ  به  علمي  نشريات  در  كه  دتحقيقاتي  ر رسند 

دارند و در صورتي دانش قرار  اقتصادي و مرزهاي  استفاده  كه 
م باشد،  متصور  آنها  از  از  ؤ تجاري  پتنت  ثبت  طريق  از  لفين 

مي  دفاع  خود  مادي  و  معنوي  آزاد  مالكيت  جريان  لذا  كنند. 
به خاطر سوء  آنها نبايد  از طريق چاپ  استفاده  اطالعات علمي 

  گردد. احتمالي قليلي از افراد، دچار محدوديت 
درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -٥

گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 
  كنند؟مي عمل  آميزتبعيض ها كشور
استهمين   احتماالً نبايد  طور  علمي  نهاد  يا  و  جامعه  يك  در   .

موضوعاتي از قبيل سياست، نژاد، موقعيت جغرافيايي، ثروت و  
ي  هااي براي بررسي مسائل علمي قرار داد. در سال .... را سنجه

تنها برخي از ناشرين و مجالت، بلكه باالترين  نه چندان دور نه 
مقاالت    يهامقام  چاپ  عدم  دستور  كشورها  برخي  سياسي 

اند. نكته جالب  تعدادي از كشورهاي تحريم شده را صادر كرده 
اند كه در مقابل  ي علمي معتبري هم وجود داشتههااينكه انجمن

بي نا  هاعدالتي اين  با   هاداوريو  و  نياورده  فرود  تعظيم  سر 
ود را فداي  اند كه تفكر و مشي علمي خسربلندي اعالم نموده 

 كنند. مياغراض سياسي ن
تمايل به    الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات  -٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

  زند؟مي ن
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درآمد   منبع  يك  به  ناشران  براي  علمي  مقاالت  نشر  امروزه 
ديل شده است. در گذشته چاپ مجالت به  بهنگفت و پايدار ت

گيتي،   سرتاسر  در  آنها  پخش  و  كاغذي  مكتوب  صورت 
كرد. اما امروزه چاپ  ي زيادي را به ناشرين تحميل مي هاهزينه

نه اينترنت  طريق  از  مجالت  پخش  و  سرعت الكترونيكي  تنها 
به  بلكه  داده  افزايش  را  امور  هزينه انجام  ناهاشدت  را  ي  شران 

كاهش داده است. اگر دريافت وجه در حد معقول براي ارتقاء  
اقدامي مناسب است. اما امروزه    كمي و كيفي مجالت باشد عمالً 

ها بر  در برخي موارد ناشرين با توجه به فشار بسياري از دانشگاه
اين   از  معتبر،  نشريات  در  مقاالت  چاپ  جهت  محققين  روي 

سوء  و  موقعيت  كرده  و  استفاده  باال  بسيار  مبالغ  اخذ  به  اقدام 
عمومي   دسترسي  اجازه  يا  و  سريع  چاپ  ازاي  در  غيرمنطقي 

كنند كه با روح جريان آزاد علم در تناقض است. شكي نيست مي
سياست   القاي  در  معتبر  ناشران  زوال"كه  يا    "چاپ 

(publish or perish)  و مراكز علمي نقش بسزايي    هادر دانشگاه
همواره   و  انگيزههاسياست دارند  به  را  خود  اقتصادي  ي  هاي 

 زنند.مي غيرمنطقي گره 
ها در انتشار نشريات علمي ايفا  آيا شايسته است دانشگاه  -٧

  نقش كنند؟
ي علمي و ناشرين خصوصي  هادر اكثر كشورهاي جهان، انجمن 

اگرچه    دارعهده  هستند.  كتب  نشر  و  علمي  مجالت  مديريت 
دانشگاه  از  معدودي  به چاپ  موارد  اقدام  كه  مراكز علمي  ها و 

كنند نيز وجود دارند. در ايران، بيشتر نشريات علمي مي مجالت  
رسند. علت آن، عدم وجود منابع  ها به چاپ مي توسط دانشگاه 

انجمن  براي  انگيزه  و  كافي  نبودهامالي  و  براي    ي علمي  بازار 
ي اخير شاهد رشد كمي  هاي خصوصي است. در سال هابخش

دانشگاه توسط  علمي  نشريات  داخلي    هاچاپ  علمي  مراكز  و 
ايم و عليرغم فعاليت پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در  بوده

محتوايي،   توجه  به  نياز  اين   سازينمايهايران،  كيفيت  ارتقاء  و 
به  مينشريات  احساس  در  شدت  علمي  كتب  انتشار  اما  شود. 

 تجربه مفيد و با ارزشي بوده است. اً  ي ممتاز ايران، بعضهادانشگاه
  
  

  دكتر علي اكبر صبوري 
تهران   دانشگاه  و   –استاد  بيوشيمي  تحقيقات  مركز 

  بيوفيزيك دانشگاه تهران 
هاي تحقيقات علمي در نشريات  يافتهها و  بايد دادهمي چرا    -١

  علمي منتشر شوند؟
نويسيم تا بخشي از چرخه تحقيق انجام شود. چرخه تحقيق، مي

فرضيه  مطالعه،  نتايج، شامل  انتشار  استدالل،  و  آزمون  سازي، 
).  ١دريافت نقد و نظر، اصالح ايده و تكامل نظريه است (شكل  

وانند و نقد كنند تا خود نويسيم تا ديگران آن را بخبنابراين، مي
نويسيم تا خود را در معرض نقد و اصالح  را اصالح كنيم. مي 

قرار دهيم. علم (برخالف فنآوري) مالكيت ندارد و ارزش آن به  
نشر، نحوه انتشار و نفوذ آن براي سنجش صحت است. آنچه در  

شود و آنچه  ناميده مي  (Article)شود، مقاله  وادي علم نوشته مي
آن   مياز  ارجاع  استفاده  آن  به  كه مي   (Citation)شود  گويند 

براي ارتقا  مقاله الزم است  از نفوذ علم است. نويسنده  ميزاني 
را   آنها  و  كند  دنبال  را  خود  مطلب  نفوذ  ميزان  تحقيقات خود 

     بخواند تا در تحقيقات آينده خود به كار ببندد. دقتهب

  چرخه تحقيق  :١لشك
  

روحيه   و  جسارت  داشتن  مستلزم  تحقيق،  نتايج  انتشار 
ق اكتشافات طانتقادپذيري است. كارل ريموند پوپر در كتاب من

به اثبات   هايبينيهاي گستاخانه، پيشانديشه "نويسد:  علمي مي 
نرسيده و تفكر محققانه، تنها وسايل براي تفسير طبيعت است.  

هاي خود را در معرض مخاطره قرار دهيم تا به  بايستي انديشه 
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پاداش خود برسيم. كساني از ما كه نخواهند خود را در معرض  
بنابراين،    "شدن قرار دهند، در بازي علم سهمي ندارند.  خطر رد

ها ن را بخوانند و نقد كنند و آنگاه ما ايدهنويسيم تا ديگران آمي
كمال برسند.  هاي علمي به و نظريات خود را اصالح كنيم تا يافته

تحقيق   براي  هم  و  است  الزم  نوشتن  براي  هم  البته، جسارت 
هاي جسور بوده است. همه  كردن. جهان علم همواره از آن انسان 
نگاه عميق فيزيكدان  ايم. اما  ما داستان كشف قاره امريكا را شنيده

يزنبرگ به شيوه كشف قاره امريكا در كتاب جزء  هامشهور ورنر 
به نظر من بزرگترين توفيق  "است:    آموز و كل ايشان بسيار درس 

كريستف كلمب در كشف قاره امريكا اين بود كه تصميم گرفت  
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  

هاي جديد ناممكن وطن بازگردد. در علم نيز گشودن سرزمين 
هاي مقبول  مگر آنكه انسان آماده باشد لنگرگاه امن نظريه است،  

اش نامعلوم است،  را ترك كند و خطر جهشي را به جلو كه آينده 
هر حقيقتي از سه مرحله  "گويد:  آرتور شوپنهاور مي   "پذيرا شود.

ميمي گرفته  مسخره  به  ابتدا  به گذرد؛  بعد  آن  شود،  با  شدت 
مي  عنوانمخالفت  به  آخر  در  و  پذيرفته   شود  بديهي  امري 

خورد. پاداش  اين در تمام ادوار تاريخ علم به چشم مي   "شود.مي
گشايد آن است كه معصومانه اشتباهات اي كه راهي نو مي نابغه

نادان  نكوهش  مورد  ظالمانه  و  شود  مرتكب  قرار   هاييبزرگي 
بنابراين، نبايد .  تقليدندو بنده    گيرد كه بويي از خالقيت نبردهب

چرخه  ترسيد از  بخشي  نشر  و  است  تحقيق  الزمه  جسارت،   .
تحقيق. مشكل ما در فهم ذات تحقيق است كه اين پرسش ايجاد 

اند يا هدف از تحقيق را يادمان نداده   . شود كه چرا بنويسيم؟مي
از  نخواسته آدمها،  از  بسياري  مشكل  موالنا،  بفهميم!  را  آن  ايم 

مي  اين  را  دانشمندان  دجمله  آنها  كه  موداند  علوم  شكافي   ر 
دهند.  پردازند و به آن اهميتي نميشناخت خود نميكنند، اما بهمي

اينها  خود مي   در كتاب كوري  ساراماكو دچار كوري  نويسد كه 
راه    بوده و  كور اً  واقع  اند. در كوري سفيد، شخص كورهسفيد شد

است   داندنمي اغلب    و  بردبه جايي نمي   چنين علمي .  كه كور 
  :  تهي از نور حقيقت است دارد وام حجاب اكبر ن

 بگشايدت بندها از پيش پا            علم چه بود آنچه راه بنمايدت 
 نور چه بود پرتو حي قديم            علم چه بود، نور يزدان عليم

  الدين اين است اين      كه بداني من كيم در يوم   هاجان جمله علم

مي  انيشتين  آلبرت  كه  روست  همين  مي "گويد:  از  خواهم  من 
بدانم كه خداوند چگونه اين جهان را خلق كرده است. من به  
اين پديده يا آن پديده، يا طيف اين عنصر و آن عنصر عالقمند  

مي  من  انديشه نيستم.  جزئيات    "او"هاي  خواهم  بقيه  بدانم.  را 
قت خود و جهان  . نوابغ روزگار همه در پي كشف حقي"است

بوده  به    اند.هستي  دستيابي  براي  دارد.  حق  در  ريشه  تحقيق، 
حقيقت، بايد تحقيق كرد و ديگران را از آن آگاه كرد. تعليم و  
تعلم، سفارش همه دانشمندان و علماي ديني است و از مهمترين  

ذكات  "فرمايند:  هاي ماست. پيامبر بزرگوار (ص) هم مي آموزه 
كند كه نتايج پس وظيفه ديني هم حكم مي   "علم نشر آن است.

 تحقيق خود را منتشر كنيم. 
نمايه    -٢ با  علمي  تحقيقات  نتايج  انتشار  بر    المللي بين چرا 
  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  كيدأت

هاي  شدن به معني در معرض عموم قرار دادن است. پايگاه  نمايه
اطالعات علمي معتبر جهان، از بين چند صد هزار نشريه علمي،  

ب انتشار،  مقررات  و  ضوابط  داراي  كه  داوري  ه آنهايي  ويژه 
انتخاب و  قابل را  مقاالت عرضه شده هستند  براي  قبول علمي 

به  را  آنها  نممقاالت  علمي  سند  مي عنوان  به ايه  و  صورت  كنند 
مقاله را    دهند.بندي شده در اختيار محققان جهان قرار مي طبقه

بين  معتبر  نمايه  با  به چاپ مي در نشريات  در  المللي  تا  رسانيم 
معرض ديد عموم قرار بگيرد تا مورد نقد و بررسي قرار بگيرد  
معتبر   نمايه  با  نشريات  در  را  مقاله  برسد.  كمال  به  علم  تا 

رسانيم، نه براي اينكه مورد استفاده ديگران مي به چاپ    لملليابين
تا همه با هم   كنيمقرار بگيرد، بلكه همه در يك مخزن منتشر مي 

در توليد علم نقش ايفا كنيم، به كمال برسانيم و از آن استفاده 
طبقه ه ب  كنيم. اطالعات  در  تحقيق  نتايج  قراردادن  بندي عالوه، 

كند كه از تكرار  شده، به دانشمندان و محققان جهان كمك مي 
  تحقيق براي كسب نتيجه مورد نظر اجتناب شود.

تخصصي    -٣ داوري  فرايند  مانع    (Peer reviewing)آيا 
ديدگاه كامالً انتشار  مي   هاي  داوري  نو  نوع  اين  آيا  شود؟ 

  تضاد منافع است؟  ثيرأتبوده و تحت  آميزتبعيض 
  (Peer Reviewing)آيا بايد نتيجه گرفت كه داوري تخصصي  

بزرگ بتوانند منتشر شوند!؟    هايبايد كنار گذاشته شود تا ايده
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هاي  يعني آينقدر فرآيند داوري بد بوده است كه مانع انتشار ايده
 اًهاي نو غالبنو شده است!؟ اگر اين است پس چرا انتشار ايده

هاي خود بجنگد  انجام شده است؟ دانشمند بايد براي انتشار ايده 
اين   و ثابت كند كه درست است و نه اينكه از كوره در رود كه

ترين كار، بهترين كار نيست.  ترين كار است و هميشه ساده ساده
از سختي مي هاعبور  آموزش  انسان  به  كه  موجب  ست  و  دهد 

مي  ايده تكامل  نتوانست  گيبس  وقتي  در  شود.  را  خود  هاي 
نشريات خوب منتشر كند، آنها را جمع كرد و در يك نشريه نه  

ت تاريخ گذاشت و  چندان مشهور منتشر كرد و آن را به قضاو
آنها مي بر صحت  گواه  تاريخ  آنقدر اكنون  نام گيبس  و  گذارد 

نام او انرژي آزاد در شيمي و فيزيك مفهوم  بزرگ است كه بي 
گردد ندارد. البته اين موارد انگشت شمارند و به مواردي برمي 

كه تك تك آنها نيازمند پاسخ جداگانه دارد. اما نادرند مواردي  
انتشار نيافته باشند، زيرا تنها با انتشار علم، نقد و  كه به هر حال  

ماند. اما مواردي  آيد و در تاريخ علم مي كمال علم به ارمغان مي 
ب علم  قلمروهاي  منتشر ه كه  دنيا  مجالت  بهترين  در  و  درستي 

، فقط  "زياد منتشر شده"جاي آنچه  ه اند، بسيار زيادند. چرا بشده
شوند؟ در پس اين بزرگ مي "ها  ه موارد استثنائي و كم منتشرشد"

خواهد به  تفكر چه چيزي نهفته است كه داوري تخصصي را مي 
مانع  تخصصي  داوري  كه  كند  مطرح  اينطور  و  بكشد  چالش 

هاي علمي بزرگ است؟ مگر تاكنون چند ايده بزرگ  انتشار ايده
در طول تاريخ علم به دليل داوري تخصصي منتشر نشده است؟  

ايده بزراگر  هم رديفهاي  در كنار  تاريخ علم  بندي شوند، گ 
اند و در همين مورد، چند  شده و منتشر نشده  چند درصد آنها رد

اند؟ مگر نه  درصد با داوري تخصصي قبول شده و منتشر شده
اين است كه حذف داوري تخصصي، همين است كه در نشريات  

يزي  اعتبار امروز اتفاق افتاده و با پرداخت وجه هر چجعلي و بي
مي  منتشر  نخوانده  بايد را  آيا  نخست:  سؤال  به  برگردم  كنند؟ 

هاي  داوري تخصصي را كنار گذاشت و اين موجب انتشار ايده 
نو و انقالبي خواهد شد!؟ شك نيست كه آنها كه حاضر نيستند 

هاي خود را در معرض داوري و قضاوت ديگران  افكار و ايده
بقرار دهند و فكر مي  ديگران  از  از داوري  يشتر ميكنند  دانند، 

ترسند. به قول پوپر، اينها هيچ سهمي در بازي علم  تخصصي مي 
نخواهند داشت. خوشبختانه در طول يك دهه اخير بحث تضاد  
منافع در انتشارات علمي بسيار مورد توجه بوده و اگر به اصول  

نگاهي  جهان  مشهور  انتشارات  سوي  از  آن  اعالم  و  مكتوب 
خواهيم شد كه تدوين خوبي صورت گرفته تا  بيندازيم، متوجه  

نبوده و از آن سوء استفاده نشود.    آميزتبعيض داوري تخصصي  
دهد و كم آن هم اگر اتفاق بيافتد،  اما هميشه خطاهايي رخ مي

ناشايست است. بايد به اصول مكتوب و اعالم انتشارات پايبند 
 بود تا نشريات علمي به وظايف خود عمل كنند. 

ا   -٤ علمي  آيا  درنشريات  مقاالت  نشريات   ويژهبهنتشار 
  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
انتشار علمي،    اخالقيبي از جمله مورد  زندگي،  در همه موارد 

وجود دارد و در همه موارد محكوم است. عالمان هميشه اخالق  
شمرند. اخالق و علم  دهند و آن را مقدم مي را بر علم ترجيح مي 

مي  داده  آموزش  هم  كنار  بي در  مانع  اين  اما    ها اخالقيشود 
يخ بوده، هست و  هميشه در طول تار  هارويشود، زيرا كج نمي

خواهد بود زيرا گاهي منافع فردي بيش از هر چيز مورد توجه  
داشت.  مي دنبال خواهد  به  را  ناپسند  رفتار  و  اين خطا  و  شود 

خطا، نادر است و از نظر ما شيعيان فقط چهارده معصوم  انسان بي
مي  شامل  انسانرا  در  خطا  ميزان  و  شود.  است  متفاوت  ها 

كند. مسير تكامل انسان در گرو  ي ايجاد ميهاي متفاوتاخالقي بي
بي  و  خطاها  همين  از  دست هااخالقي فرار  از  اندركاران  ست. 

گزارش شده است.    هااخالقينشريات علمي هم اين خطاها و بي
اً  اما اگر آماري روي همه انتشارات علمي تاكنون گرفته شود، واقع 

 ها اخالقي بي در چند درصد اسناد علمي ارائه شده، از اين گونه  
(سرقت علمي) گزارش شده است. بياييد رعايت انصاف كنيم و 

براي سركوب    "ميزان كم" زياد"را  قرار    "ميزان  استفاده  مورد 
نشريات   در  تخصصي  داوري  كه  است  وارد  انتقاد  اين  ندهيم. 

اند، اما اگر قرار بر اين  علمي گاهي موجب سرقت علمي شده
و انتشار هر مطلبي   "خصصيداوري ت"باشد كه به بهاي حذف  

 آورد.  تري ببار ميبدون داوري بيانجامد، نتايج وخيم
درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -٥

گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 
  كنند؟مي عمل آميزتبعيض ها كشور

تواند  وجود دارد، اما فراگير نيست. در هر كاري مي   اين بداخالقي
خطا وجود داشته باشد. در فرآيند داوري تخصصي نشريات هم  
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دهد اما من اعتقاد ندارم كه  انصافي رخ ميگاهي بداخالقي و بي 
بداخالقي  اين  از  ها حاصل موارد آن خيلي زياد باشد. بسياري 

اي كسي  مجموعه هاي همكاران خود ماست. وقتي در  بداخالقي
نگاه   مجموعه  همه  به  مجموعه  از  بيرون  در  كند،  بداخالقي 

شود و نه به آنكه بداخالقي كرده است هرچند خود اين عمل  مي
ناپسند است و نبايد اينگونه باشد اما اينگونه هست. بنابراين، اين  

روي و بداخالقي برخي، يك جامعه  امكان وجود دارد كه با كج 
تو افراد  قرار  با غالب  مورد سوء ظن  كردارش  درست  و  انمند 

گيري نابحق قرار بگيرد. دنياي سياست هم  بگيرد و تحت سخت 
گذار است. در وادي علم، تبعيض نژادي، ديني، تأثيربر همه چيز  

 اقليمي، كشوري و ... همه ناپسند است.  
المللي تمايل به چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات بين   -٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

  زند؟نمي 
اعتبار باشد، براي انتشار مقاله وجهي  اي كه جعلي يا بيهر نشريه 

ديگر، هر   عبارتبه نيست.    كند اما عكس آن صادقدريافت مي
اي كه براي انتشار وجهي طلب كند، به منزله جعلي بودن  نشريه
اعتبار بودن آن نشريه نيست. بسياري از نشريات درجه يك  يا بي

گيرانه داوري تخصصي دارند، براي  جهان كه فرآيند بسيار سخت
گيرند. دريافت پول به منزله حذف داوري  انتشار مقاله پول مي 

، دوازده ناشر بزرگ    Sاي جهاني موسوم به پالن  ت. در برنامه نيس
از سال    ٢٠١٨جهان در سال   نشريات    ٢٠٢١تفاهم نمودند كه 

خود را به صورت دسترسي آزاد درآورند. منطق اين برنامه اين  
كنند كه نتايج آن منجر به انتشار  است كه محققان خرج زيادي مي 

را هم كه در    رج انتشار آنشود و لذا بهتر است خ يك مقاله مي 
مقايسه با مخارج كل پروژه تحقيق كم است، پرداخت كنند كه  

مند شوند. يك دوره گذر هم  همه از آن به صورت مجاني بهره 
هاي  تعريف شد كه نشريات هيبريدي شوند، يعني در طول سال

صورت  ٢٠٢١تا    ٢٠١٨ به  بتوانند  مقاالت  نويسنده  اختيار  به   ،
شار يابند. به هر حال دير يا زود، به احتمال زياد،  دسترسي آزاد انت

نشريات همه به صورت دسترسي آزاد خواهند شد. اين به معني  
گزيني فرآيند داوري نخواهد بود.  عدم داوري مقاالت و يا ساده

بيشتري   خواننده  آزاد،  دسترسي  صورت  به  مقاله  چاپ  البته 

ارجاعات بيشتر،  نفوذ  به  توجه  با  و  داشت  بيشتري   خواهد 
  دريافت خواهد نمود و اين مزيت اين گونه انتشار خواهد بود. 

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

بر خالف كشور ما، كار انتشار نشريات در دنياي علم بر عهده  
هاي علمي، اما با همكاري  ناشران تجاري (خصوصي) يا انجمن 

هاست. درصد نشريات معتبر جهان كه توسط دانشمندان دانشگاه 
شود، بسيار كم است. در كشور ما،  ناشران دانشگاهي منتشر مي

خاطر انتشار ه باً  و صرف  ها متولد شدهنشريات در درون دانشگاه 
مقاالت اعضاي هيئت علمي به منظور ارتقا شكل گرفته است و  

سياست است.  گرفته  ارتقانامه  مسئوالن  جنبه  نادرست  هاي 
حد و مرز نشريات علمي در درون  آموزش عالي موجب رشد بي 

عليدانشگاه كه  است  شده  منابع  ها  از  آنها  سنگين  هزينه  رغم 
ز كارايي مناسب برخوردار نبوده و نه محدود پژوهش كشور، ا

ارتقاء دانشگاه  بين تنها جايگاهي در  المللي ندارند،  ها در سطح 
  هايي هم در كشور ايجاد كرده است. بلكه ناهنجاري

  حرف آخر: 
هميشه در هر انتقادي رعايت انصاف را بكنيم. اگر انتقادي در 

مي  انجام  موردي  انتقاد، دهيمهر  مورد  اصالح  و  بهبود  براي   ،
انتقادي  پيشنهاد سازنده،  بدون  اگر  بدهيم.  هم  پيشنهاد سازنده 

مي  انتقاد حتمانجام  اين  در پس  و  اً  شود،  است  نهفته  مقصدي 
بيانگر يك تضاد منافع است. آنها كه قادر به انتشارت علمي با  

، كنند آن را به چالش بكشندداوري تخصصي نيستند، سعي مي 
بدون آنكه پيشنهاد سازنده بدهند. آنها با نوشتار خود اين ايده را 

  "داوري تخصصي "كنند كه  خواهند در ذهن خواننده ايجاد  مي
بي    خاصيت و فاقد ارزش علمي و اخالقي است و لذا بيهوده، 

تواند ارزشمند باشد. آنهايي اين سخنان اي مي انتشار در هر نشريه 
مي  داور را  از  كه  در  گويند  را  خود  افكار  اينكه  و  تخصصي  ي 

معرض نقد ديگران قرار دهند، واهمه دارند. پوپر معتقد است كه  
كنند كه خود  اين افراد نقشي در بازي علم ندارند. آنها فكر مي 

تواند و نبايد آنها را نقد كنند. سعي  از همه داناترند و كسي نمي 
ببري  بهره  ديگران  نقادي  از  بنويسيم،  درست  خود  كنيم:  م، 

اخالقي نكنيم، انصاف را هميشه رعايت كنيم، رعايت انصاف بي
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و اخالق را براي حفظ منافع شخصي خود فدا نكنيم. اين را هم  
  به ديگران آموزش بدهيم. اين را وظيفه خود بدانيم.  

  دكتر جوادفيض
تهران   دانشگاه  و    - استاد  برق  مهندسي  دانشكده 

  كامپيوتر دانشگاه تهران 
هاي تحقيقات علمي در نشريات  ها و يافتهبايد دادهمي چرا    -١

  علمي منتشر شوند؟
و تحقيقات علمي از طريق انتشارشان در مجالت علمي    هاداده

جامعه  مي جريان    معتبر به  بشري  دانش  افزايش  تا ضمن  يابند 
علمي بيشتري دست يابند.    يهاتا به يافته  پژوهشگران كمك كنند

همواره تالش    ،گذاري بيشتردستاوردهاي پژوهشيتأثيربه منظور  
بر اين بوده است كه مقاالت در مجالتي انتشار يابند كه از لحاظ  

 ي معتبر امكانهامقبول باشند و اين امر از طريق نمايه  الملليبين
ارزيابي   مقاالت راهي جز  براي نشر  است.  به كمك   آنهاپذير 

گرچه اين فرآيند معايب خود را    ،فرآيند داوري تخصصي نيست
قابل و  جايگزين  روش  هنوز  ولي  عرضه  دارد  ديگري  پذيرش 

سردبيران مجالت در ارزيابي داوري و رد يا   تأثير  نشده است.
نويسندگ ان مقاالت  پذيرش مقاالت هم از جمله دغدغه خاطر 

نين امري چندان گسترده نيست كه  چ  چهگر  ،شودمي محسوب  
عمده  مسيرمشكل  اين  طي  در  كند.  ايجاد    ، نشرمقاالت  و   اي 

ايدههانگراني امر در جوامع    هايي ازسرقت  اين  وجود دارد كه 
انتظار  ميعلمي غيراخالقي تلقي   اين رو  از  رود هر ميشود و 

غم محاسني كه دسترسي آزاد  فرد علمي بدان پايبند باشد. علير
به مقاالت براي پژوهشگران دارد اين نگراني وجود دارد كه بار 

اي  اي مانع از انتشار مقاالت دسته گسترده مالي ناشي ازچنين رويه
رو در اين  ه شود. از اين عي در حال توسهااز نويسندگان كشور 

دانشگاه نقش  تداوم  براي  علمي    هاكشورها  انتشارات  در 
نياز   مورد  هاتوجه از سوي صنايع و دولتي مالي قابلهاكمك 
  است. 

  هاي تحقيقات علمي در نشريات علميها و يافتهانتشار داده

هاي تحقيقات علمي  ها و يافتهنشر داده براي    داليل متعددي را
به شرح    آنهاكه تعدادي از    توان برشمردمي در نشريات علمي  

  زيرند: 
  بشري  دانش پيكرهافزودن به  
پژوهش  مورد    هانتايج  موضوع  غناي  .  شود مي  تحقيقباعث 

محقق  هايافته بيشتر  ي  قوت  محققين   مباحثباعث   مطروحه 
اين    ديگر و  حالي  شده  است    كهاست  در  از  مواردي  ممكن 
كه نياز به راه    لي ئسابه مپژوهش  ند.  شورد  ي قبلي هم  هايافته

كمك    ي بيشترهابه بنا كردن نظريه  و  بخشدميروشني  حل دارند  
شده توسط  و بحث   شدهيك نظريه ناشي از نقطه اوج ثبت  كند.مي

نظريه  از پژوهشگران است.  توضيحات محتمل    هاتعداد زيادي 
روشنگري   هاپديده تفكر  اساس  وبر  به    شواهدي اند  كه  هستند 

ساده نظريه تعميم    طوربه  اند. آوري شده جمع   سيستميصورت  
است كه تاكنون كشف شده است. بنابراين همواره ممكن    موردي

نظريه جديد و    ،به كمك ابزار در دسترس براي تحقيق  است كه 
 بهتري عرضه شود. 

  خاص  ايمتخصص در رشته   عنوانبه  شدهشناخته  
منتشر    محققياگر  موضوع خاصي  در  مقاله  زيادي  ، دكنتعداد 

  د و يك متخصص شناخته شده در شاعتبارخواهد    وي صاحب
ويژه    آن هرگاه سازمانميشاخه  يا غيردولتي هاشود.  دولتي  ي 

 ها بدان   در تحقيقات خودمحقق    اي پيدا كنند كهنياز به مشاوره 
مقاله   پرداخته است وي به ديگراني كه در اين زمينه  اي  نسبت 

  . گيردمي قرار اند در اولويت منتشر نكرده
. انجام تحقيق  شد   زمان مطمئن  هر  درتحقيق درست  از انجام  بايد  

روشي اعمال  درست يعني بررسي سختگيرانه. سختگيرانه يعني  
  ، شناسيروش   ،يا دقيق در مرور مقاالت  ، ياتئبسيار كامل با جز

نتيجه  ونتايج   و  (گيربحث  شناسي"  ويژهبه  ). ١ي   "روش 
ديگران تعيين توسط  يا  باشد  ناقص  آن  اگر  زيرا  است  كننده 

  بقيه مقاله فريبنده يا نامعتبرخواهد بود.   ،تكرارپذير نباشد
  خط مشي موجود  به توسعه يا بهبود هاكمك يافته  
گذاران  بسيار مهمي براي سياست   يهاداده  ، ي تحقيقاتيهايافته 

  قابل ي عميق براي راهبري خوب در صورتي  هااست. سياست
ي تحقيقاتي مطلع  هاگذاران از نتايج يافتهكه سياست استاتخاذ 

از    كارين ا  اگويند. ب  "محورگذاري دانش سياست "باشند. به اين  
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بيهايافته و ي  پرهيز   ثمر  مثال  شود.مي   گران  ي  سازپياده  ،براي 
  مؤثر   تواند بسيارمي   سياست كاهش تراكم ترافيك وآلودگي هوا 

صو در  پيادهتي رباشد  از  قبل  تحقيق  اوليه  مباني  آن كه  سازي 
سازي را بعد از پياده   توان كارآيي قبل ومي شود. سپس    رعايت

كرد. تنظيماتقانون  مقايسه  مورد  در  بايستي  محلي كه    گذاران 
 ،رود تفكر پويايي داشته باشد. از اين نكنمي براي آن دستور صادر  

ديگر  ازبرداري  نسخه جاهاي  نياز  قوانين  به  توجه  و   هابدون 
  . آيي نداشته باشدمحل ممكن است كار  هر خاص مردم    هانگراني

 عنوان به   محققين را  هاحكومت   ،در بيشتر كشورهاي توسعه يافته
شناسند. اين ممكن است  ميگذاري  بازيگران جهاني در سياست

ب نه  كشور ه (اگرچه  اين  پيشرفت  دليل  كامل)  لحاظ    هاطور  از 
باشد. حمايت از محققين معموال به شكل اعتبارات يا   مختلف 

اياالت    كند.ميي تخصيص يافته به پژوهش نمود پيدا  هاكمك 
پژوهش  ي  هااخت فقط براي زيرس  ٢٠١٤آمريكا در سال  متحده  

توجه كنيد  ).  ٢تخصيص داده بود ( بودجه    دالر   ميليارد  ٣.٢مبلغ  
اين يك سرمايه  نتيجه   ايهزينهنه    ،گذاري استكه  اي كه هيچ 

  آن خوب از    بازگشتگذاري كنيد انتظار  اگر شما سرمايه  ندارد.
اين  داريد. ار  منافعي  را  بايد  بر  رو تحقيق  در  از هزينه را  بيش 

 باشد.  داشته 
  ايكمك انتشارات به پيشرفت حرفه  

از نردبان    صعود  باعث  تواندمي   يافتهتعداد مقاالت كيفي انتشار  
دهند تا  ميبه كار پژوهشي شايسته اعتبار    هاد. دانشگاهشوترقي  

  مقاالت د. انتشار  ندستيابي به نوآوري شو  باعث پيشرفت دانش و
ي بزرگ بخشي  هاشركت   .سازدمي فراهم  شانس ارتقا بهتري را  

دهند.  مي از بودجه ساالنه خود را به تحقيق و توسعه اختصاص  
انتظار دارند.    ،در نتيجه درآمد زيادتري را ازقبل توليد نوآورانه 

محصوالتي چنين  براي    توليد  خوبي  منافع  كسب  فرصت 
 اقتصادي خواهد بود. 

   رضايت دروني  
به  به محقق  ي تحقيق در يك مجله معتبر  هايافته  انتشار اعتماد 

  . پس از است  يمحقق خوبتا وي حس كند  دهد  مي نفس دروني  
محقق سرانجام   ،انتهاي نوشتن و بازنوشتني بيهاشب   گذراندن

كند. اين يك فرآيند پردرد سراست  مي محصول كار خود را درو  
تواند مي  يكس كمترند. كمياما در نهايت هدف وسيله را توجيه 

محقق بايد  كند درك كند. با اين حال  مي آنچه را كه محقق حس  
  و همواره فروتن باشد.   دوركندخود    ذهناز    آور اين حس درد

در    آن را  ي خودهامحقق قبل ار انتشار يافتهاست اگر  كار خوبي  
به تخصص خودهاگردهمايي از    ارائه دهد  ي علمي مربوط  تا 

از طريق    مشابه  همكاران درگير موضوع  مند شود.منافع آن بهره 
  بهبود   توانند باعثمي   ي خود به محققهاو پيشنهاد   هااظهارنظر

. اگر ارائه شفاهي مقاله در برابر شنوندگان شوندمقاله تحقيقاتي  
خواهد  مناسبي  انتخاب    يارائه به شكل پوستر   ،ميسرنباشدزياد  
كهبود.   نيست  ديگري  م  شكي  يافته  همنافع  انتشار  ي  هااز 

. بزرگترين منفعت براي محقق تقسيم  شودميحاصل  تحقيقاتي  
براي  سازد.    زندگيتا جهان را محل بهتري براي    است  ويدانش  

كسي باشد    تنها   وي  اگر متصور است  اي  ي محقق چه بهره هايافته
  داند؟ مي كه آن را 

نمايه    -٢ با  علمي  تحقيقات  نتايج  انتشار  بر    المللي بين چرا 
  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد

  نگر و محترم بايستي كار علمي سطح باال دانشمند آينده   هدف هر
نشان   براي  جدي  قصد  يك  مجالت خارجي  در  انتشار  باشد. 

به   استعداد  پايه    امعه جهانيجدادن  بر   webاست. حتي مجله 
منابع معتبر    . البته انتشار درافزايش دهد توانداعتبار نويسنده را  مي

 ، اينگري بزرگ حرفه آينده  ،اما در صورت موفقيت  ،آسان نيست
انتشار    . داشت  پي خواهد اجرت بيشتر و غيره را در    ، حمايت مالي

دهد كه در محيط مقاله به زبان خارجي به نويسنده فرصت مي 
با كار قوي خود اي  . چنين نويسندهنظر كندها  خالق ساير كشور

مي هم  جديدي  چيزهاي  در  زمان  علمي  مقاالت  انتشار  آموزد. 
را   نويسنده  ذهن  خارجي  بيشتريمجالت  هر  هددمي   توسعه   .

به كارهاي    و  شودمي قدر استناد به نويسنده بيشتر باشد مشهورتر  
شوند. هنگام ارسال مقاله به  مي عالقه و ارزش بيشتري قائل    وي

. بيشتر  دقت كرد  آن ارائه ادبي    درمجله علمي خارجي بايستي  
هستند   زبان  انگليسي  محتواي    –خوانندگان  به  هم  مورد  اين 

ترجمه    شود. اگرمي اصلي و هم به اطالعات اضافي مقاله اعمال  
بهتر است از التين استفاده شود.    ، ناممكن است  هابرخي از داده 

وجود دارند كه اين كار را    الملليبيني ترجمه  هاتعدادي سيستم 
بايد   سارند.مي ممكن   مهم است و  بسيار  مقاله  انگليسي  سطح 

باشد. در مقاله موفق و مستند نبايستي انگليسي متوسط    واال ر  بسيا
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عالقه خوانندگان را    مقاله بايد چنان باشد كه استفاده شود. متن  
اندكي محرك شانس بيشتري    ماندني و   بر انگيزاند. سبك به ياد

مقاله تا    ضروري است كهگيري شده دارد.  از مقاله آرام واندازه 
مطرح شده در  حتي موضوع پيشرفته د.  باشدرك  حد امكان قابل 

واضح باشد. اغلب مشكالتي    عادي هماد  رفابايستي براي  مقاله  
ناشر يا  مجله  نادرست  انتخاب  است  دهد.  مي رخ    در  ممكن 

مجلهموضوعات   نظر  تناظ  اًغالب  مورد  شده  ارائه  موضوع  ر با 
شوند. اين مي . چنين مقاالتي اغلب بدون داوري رد  شته باشدندا

  مناسب مدنظر قرار داد.   مجلهامر را بايستي هنگام جستجوي يك  
چاپ شانس  مناسب  علمي  مجله  را    و   انتخاب  مقاله  انتشار 

ي  هامتن  با  يدنويسنده با  ،مقاله  يك  قبل از نشر  دهد.ميافزايش  
است مشخصات    . خوبباشد  شناآ  مجله موردنظرانتشاريافته در  

علمي آن    ،مجله  ظهور  و  گيردموضوعات  قرار  اغلب  مدنظر   .
از   نويسندگان  هامحدوديت   آنهابرخي  براي  را  خود    عرضه ي 

تمام اقالم    مقاله  مفيد است. اگر  آنهادانستن  پيشاپيش  كه    ،كنندمي
اعتماد    معتبر  بدان ناشر  تواندمي نويسنده    ،ده سازدررا برآو  مزبور

تخصص و صالحيت نويسنده را مورد  اً  كند. مقاله منتشر شده فور
ي هاآن درحلقه   ثيرأتاي  مالحظه قابل  طوربه و    ،دهدمي قرار    كيدأت

را   براي    مجلهشده در يك  چاپ   مقاله   افزايد.مي معين  خارجي 
است.  محقق ضروري  هدفمند  منتشره    حرفه  به  مقاله  توجه  با 

 و   ،گيردمي متخصصين قرار    كيدأت  مورد اً  تخصص نويسنده فور
شود. مقاله  مي واقع    تأكيدي معين مورد  هاروي حلقه   برآن    تأثير

نويسنده ضروري    ايحرفهارتقاي  خارجي براي    مجله  منتشره در
دو   شود بايدمي اي گرفته  كه تصميم به انتشار مقالهمياست. هنگا

مدنظر    عامل موسسه  ارزيابي  و  مقاله  به  دسترسي  قابليت 
انتشارگيردقرار است  ممكن  با ضريب    در  .   زياد   تأثيرمجالت 

انتخاب از لحاظ قابليت اً  اما لزوم  ،جزو ملزومات باشد بهترين 
براي   تأثيربندي مجالت بر اساس ضريب دسترسي نيست. دسته

است. در نتيجه براي خريد مجالت مورد نياز    هاكمك به كتابخانه
ترند مجالت در دسترس   بزرگتر باشد محتمالً  تأثيرهرچه ضريب  

آن) بيشتر است. با اين وصف    تأثير شانس خوانده شدن آن (  و
مجله  در  مقاله  با ضريب  انتشار  دارد  زياد  تأثيراي  زيرا    ، هزينه 

اي  العادهفوق   تأكيد  آنهارقابتي است و بيشتر    در آن بسيار  انتشار
ل در حال تغيير  ئ دارند. با دسترسي آزاد مسامقاله  فني بودن    بر

اي كه در  مجله   تأثيرضريب   مستقل از  طوربه است زيرا مقاالت  

مجله    تأثير. ضريب  گيرندميقرار    دسترس  شوند درمي آن منتشر  
به مقاالت منتشر شده در يك مجله در يك   تعداد متوسط ارجاع
شهرت مجله است    دهندهضريب نشاناين    دوره دو ساله است.

مقاالت يا محققين انفرادي نيست. از سوي ديگر    تأثيراما ميزان  
تعداد    انتشار يافته محقق و  تركيبي از تعداد مقاالت  hشاخص  

  هر   hشاخص    ،دهد. بنابراينمي   ارجاعات دريافتي را مدنظر قرار
ين حال  ا  باكند.  ميگيري  آن را اندازه  تأثيردو گزارش انتشار و  

محدوديت شاخص  تركيبي هااين  پس  دارد.  را  خود  ي 
مقاله    آنهامجالتي كه در    تأثير  ازمعيارهاي ارجاع شامل ضريب

انداز  چشم   ،ي سطح مقالههاو ديگر معيار  hشاخص    ،هيافتانتشار  
 دهد. مي يك محقق را نشان  تأثيرجامع 

  كامالً هاي  آيا فرآيند داوري تخصصي مانع انتشار ديدگاه  -٣
تضاد    تأثيرو تحت    آميزتبعيض شود؟ آيا اين نوع داوري  مي نو  

  منافع است؟ 
در  انتقاد عمده به داوري تخصصي آن است كه شواهد اندكي  

براي    مؤثربال  رغ  دارد.  جودو   د داوري موجودفراين  مورد محاسن
و ادبيات علمي را بهبود    ،است  مورد نيازكار علمي خوب  كيفيت  

گرچهمي حاضر  بخشد.  حال  روش    در  اي گسترده  طوربه اين 
ولي  مياستفاده   استبهشود  نشده  ازمايش  آن    و  خوبي  اثرات 

كه داوري تخصصي  معتقدند  چنين منتقدان  هم ].  ٧[  نامعين است
برجسته كردن اين    منظوري ندارد. بهتأثير  در آشكارسازي خطاها

از    ايتجربه   ،مورد يكي  و    الملليبين  مجالتدر    ٨شده است 
مقاله  تقريبا  خطاي حساب شده در  ماده نشر بوده درج  آاي كه 

به    شده فرستاده شده   متخصص  داور  ٤٢٠است و سپس مقاله 
متوسط    ،اند) پاسخ داده ٥٣%داور (   ٢٢١داور    ٤٢٠از    ].٨[است  

هيچ داوري بيش    ،بوده است  ٢خطاهاي اشاره شده توسط داوران  
هيچ خطايي به  )  ١٦%داور (   ٣٥  و  ،خطا ذكر نكرده است  ٥از  

ي  هادر كنفرانسبه داوري تخصصي    ينقد ديگر  اند.   اشاره نكرده
وارد مقاالت    علمي  زياد  تعداد  به  دستيابي  هدف  با  كه  است 

هدايت    هاتوسط كنفرانس   وكاملخوبي  به اين فرآيند  شده  پذيرفته
كنفرانس مين چنين  زيرا  هرهاشود.  اغلب  كه  مقاله   يي  را  اي 

اعتبار  كنندميدريافت   به  توجه  آن وآن  بدون  خطا   را   وجود 
ثبتنپذيرمي ازمحل  بيشتري  پول  تا  نويسندگان  د  مقاالت  نام 

سابقه   IEEEدر    نامطلوبحتي انتشار مقاالت    ).٣(كسب كنند  
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  اي اين قبيل مقاالت غربال شدند. با نوشتن برنامه اً  بعد دارد كه  
انتقاد    برعالوه  اغلب  داوري تخصصي  به  قادر  مياين  كه  شود 

به  را  علمي  سرقت  اغلب  نيست  گرچه  سازد.  آشكار  دقت 
و (  نويسندگان  داوري تخصصي  %٨١داوران  در  دارند  اعتقاد   (

ند  كنند قادرمي فكر    %٣٨مشخص شود ولي    سرقت علمي بايد
كار را ب  اين  امروزه نرم ه  انجام دهند.  ي زيادي هاافزار هر حال 

اعتقاد بر  همچنين  ). ٤( دهند  مي وجود دارد كه اين كار را انجام  
كه داوري تخصصي كيفيت تحقيق را با محدود كردن   اين است

محققين  آ ادعا  دهد ميكاهش  فرينندگي  نظر  اين  طرفداران   .
تخصصي    كنندمي داوري  ايده   را  محققينكه  پيگيري  ي هااز 

االت تحقيق جسورانه كه قابليت ؤو س  داردميتحقيق خالقانه باز
كند. به  مي دارند سركوب    الگوهاي عمده را   و   هاايجاد پيشرفت

كار گونه  اين  جهت  رد    محتمالً  هاهمين  تخصصي  داوري  در 
در برخي موارد داوري تخصصي ممكن    ،در واقع  ).٥(شود  مي

بعضي مطالعات    ويژهبهچون    است به رد تحقيق خالقانه بيانجامد
كه ممكن است  ممكن است در ابتدا قوي به نظر نرسند در حالي

بسيار جالب و توسعه  كه  باشد  داشته  را  آن  را    توانائي  مفيدي 
  يا درلواي اطالعات جديد ارائه دهند.   ،ي ديگرهاتحت موقعيت 

كه اعتقاد به داوري تخصصي ندارند معتقدند كه اين    محققيني
و بنابراين   ،اندازدمي ي مبتكرانه را به قالب هاتوسعه ايده  فرآيند

توسعه  و  تازه  دانش  رهايي  ايده هامانع  جديد  مبتكرانه هاي  ي 
شود آن  ميانتقاد ديگري كه به داوري تخصصي وارد    شود.مي

نياز به داوري دارند    همقاله ك   ادياست كه براي تعداد بسيار زي 
محدودي   دسترس  افراد  داوري    هستنددر  هدايت  براي  كه 

دارند   به    ).٦( تخصصي صالحيت  نتيجه  وجود عدر  عدم    لت 
ضعيف    هي الزم براي تحليل كيفيت مقاله تحقيقي مقالهاتخصص 
در يك مجله مبهم كه    ايمقاله  شوند. اكنون انتشار هر ميپذيرفته  

گرچه    ،پذير استشود امكان مي كه مقاالت آن داوري    كندميادعا  
مجله   خود  يا  باشد.مي مقاله  استاندارد  زير  مواردي    تواند  در 

اً متعاقب وشوند مي چالشي اً شوند ولي بعدمي مقاالت ابتدا منتشر 
شوند. اين امر توسط وب سايت اختصاصي براي  ميپس گرفته  

م  آشكار انتشارقكردن  از  بعد  كه  است  داوري  به  االتي  دليل 
شده  نامناسب داده  بسيار   ،عالوهبه ).  ٧(اند  پس  نتايج  عليرغم 

جامعه    دانش جديد در  انتشار  در  داوري به خاطر تاخير  ،مثبت
يي هااز فعاليت   را  محققينعلمي و فعاليت بدون اجرتي كه وقت  

گيرند) و برايشان  مي آن حقوق    مثل آموزش وتحقيق (كه به ازاي
دارد قرار    ،كندمي به دور    اولويت  انتقاد    در   ).٨(گيرندميمورد 

به  تخصصي  داوري  دبيران  واقع  به  كمك  براي  ابزاري  عنوان 
انتشار   براي  مقاله  محدودي  تعداد  ناچارند  كه  است  مجالت 

گيرند درنظر  هرحال  ). ٩(درهرشماره  مجالت    ،به  اكثر  امروزه 
عالوه   برخطاً  منحصر به يا  آن  و بر  دسترسند  در   صورت چاپي 

كنند.  ميمحدودي مجله چاپي منتشر  بيشتر مجالت تعداد بسيار
اين  ندارد از  وجود  صفحات  تعداد  محدوديت  كه  كار   رو    هر 

انتخابي بودن   ،توانند و بايستي منتشر كنند. در نتيجهميخوبي را  
پذيرش نيست جويي در صفحات مجله ديگر قابلبه منظور صرفه 

اي را رد كنند. با  تا بر اساس آن داوران تخصصي بتوانند مقاله 
انگيزه  براي  بهانه  اين  از  داوران  برخي  دروني  هااين وصف  ي 

انتشار    كنند تاميشخصي خود استفاده   كار تحقيقاتي خودشان 
 يابد.

در  -٤ مقاالت  انتشار  علمي    آيا  نشريات   ويژهبه نشريات 
  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
فشارعبه افزايش  و  علمي  تحقيق  پژوهشگران  ر  بر  نوان  وي 

آمده است  سوءرفتار رو  نيز  به ].  ٩[   علمي  عنوان سرقت علمي 
ت.  سروزانه دبيران مجالت تبديل شده ا  كار علمي به    سوءرفتار

كلمات ديگر) مثل مال    يا  هاايده خرد كردن (  اين يعني دزديدن و
جهاني توسط جامعه علمي    طوربه شدت  ه ب   اين امر).  ١٠(خودش

اما هنوز روي اين موضوع كه  ].  ١٠[  مورد انتقاد قرار گرفته است
يا   يك جدول  چند درصد  يا  بيان  يا  كلمه  مجدد چند  استفاده 

شود اجماعي وجود    محسوبشكل از كار ديگران سرقت علمي  
وض  خود"  درموردعيت  ندارد.  از  علمي  اندكي    "سرقت 

بخش   تركنندهگيج از  استفاده  اينكه  مقالههااست.  از  خود    يي 
د كه به ناشر تعلق  آي مي حساب  به نويسنده اغلب نقض كپي رايت  

در هاراه ].  ١١[  دارد را  چيز  يك  كه  ندارد  وجود  زيادي    ي 
امر    يهامناسبت اين  داد.  ارائه  برخي    ويژهبه متعدد  براي 

رو رفته در تحقيق علمي صحت دارد. از اين   ي به كارهاروش
خصوص بين نويسندگان گسترده است به  سرقت علمي از خود

بيشتر    پركار جهت  همين  به  است.  غيرعمد  موارد  بعضي  كه 
برخي    ].١١[  كنندميمسئولين اين امر را مثل سرقت علمي تلقي ن

كنند زيرا  ميبر اين است كه بيشتر محققين سرقت علمي    باوررا  
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دانند كه اين كار نامشروع است. به هرحال با دسترسي ميآنان ن
ي هاتوان به آساني بيشتر سرقت مي ي داده زياد هاآسان به پايگاه

ومجالت    هادانشگاه اغلب  با اين حال    ].١٢[ پيدا كرد    را  علمي
مو اين  در  مناسبي  ن رد  واكنش    ر نظه ب].  ١٣و  ١٠[  دهندمي بروز 

  ، اين معضل تحريم نويسنده متهم است  رسد تنها راه مقابله بامي
يب كه مقاالت ارائه شده آينده وي براي داوري پذيرفته  ترتبدين  

د. حتي ممكن است نام وي با ساير مجالت هم به اشتراك  ننشو
 گذاشته شود تا تحريم او تعميم يابد. 

درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -  ٥
گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 

  ؟كنندمي عمل  آميزتبعيض ها كشور
يافتهايده   طوربه برهاآل  بايد  تحقيق  و ا  ي  شواهد  قوت    ساس 

ذهنيت درگير   ،مورد داوري قرار گيرند. با اين وصف  آنهاارتباط  
تحقيق خودش زبان ندارد و اين ما  اً  تفسير تحقيق است. مطمئن

را   كه آن  آيا تحقيق    كنيممي داوري    كنيم ومي  گوياهستيم  كه 
يا بي  است  استانداردهاي    نظم وحاوي شواهدي  پيچيده است. 

تحقيق داخلي  اعتبار  ارزيابي  براي  شناختي    ،معمول  تعصبات 
تحقي تفسير  و  مصرف  انتشاردرمورد  از  پس  حساب    ق  به  را 

كه آيا اين تحقيق   درسمينتيجه متفاوتي  كس به   هر  و  آوردمين
 گيريم. مي يا ما تحقيق را مفيد درنظر    دهد و مي شواهد قوي ارائه  

سسه علمي ممكن است اهميت زيادي  ؤمبندي  رتبه   جغرافيا و
مواردي  در    ،در انتشار مقاله داشته باشد. بر اساس شواهد ميداني

دهند.  مي داوران تعصباتي بر اساس تابعيت نويسنده از خود نشان  
آمريكا   در  داوران  نويسندگان  ي  سيستم  طوربهمثال  مقاالت  به 

 ]. ١٤[ دهندمي امتياز هاآمريكايي بيشتر از داوران ساير كشور 
تمايل به    الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات  .  ٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

 زند؟مي ن
اي طلب  بيشتر مجالت و منابع براي دسترسي خوانندگان هزينه

اين مين از  ميزان زيادي    موانعرو  كنند.  رفته    كامالًيا  به  بين  از 
اعطا  است قدرت  اين  نويسندگان  به  طرفي  از  كه    شودمي . 

تري را بدون هزينه اضافي جذب كنند. دستيابي مخاطبين وسيع

فوق  افزايش  مقاالت  بدون    ديابمي اي  العاده به  خوانندگان  زيرا 
جغرافيايي   موقعيت  يا  مالي  قدرت  به  منابع  مي توجه  از  توانند 

تنها تحقيق مشابه را زنده  علمي بهره ببرند. افزايش سريع نتايج نه
الهام مي ديگران  براي  بلكه  زمينه كند  به  كه  است  ي هابخش 

  ، هاتحقيقاتي تمام رشته  دسترسي آسان به مواد  ديگري نپردازد.
در مقايسه    گيرد.مي اي صورت  رشتهاي و بين رشتهچرخش ميان 

بيشتري در    تأثير  مقاالت با دسترسي آزاد  ،با مجالت با آبونمان
بعضي    دردراز مدت نيز مشابه است كه    تأثيرد.  نكوتاه مدت دار

 ترتوان آسان مي مقاله را    ،دسترسي آزاددر    اًوارد كمتر است. نوعم
پيشنهاد و به اشتراك گذاشتن مقاله با   ،جستجو  ويژهبه پيدا كرد.  

  ، هزينه  مانعحذف    شود. عليرغممي ديگران به ميزان زيادي آسان  
  دسترسي آزاد وجود دارد كه مربوط به هزينه    مانعي  اربرانكبراي  

 ست. انتخاب بين پرداخت براي انتشار او انتقال آن به نويسندگان  
له فردي  أيا رفتن به سمت انتشار سنتي يك مس  دسترسي آزاد  با

بيشتر  ،است به  صاحب  ي  هانهاد  گرچه  مجبور  اكنون  بودجه 
اين وصف اهميت    كنند. با مي  دسترسي آزاد استفاده از نوعي نشر  

تحقيقاتي  يتؤر كار  به  ارجاع  و  نويسنده  پذيري  به  يك  منجر 
شود و اين وضع ترازو را به مي  محققموفقيت تحقيق و حرفه  

. در ارزيابي به اين  كندميسنگين    دسترسي آزاد  با  سمت انتشار
توج  هم  شكل نكته  براي  سنتي  مجالت  برخي  كه  كنيد  ي هاه 

هزينه    ،رنگي آن  فرآيند  يا  داوري  براي  مقاله  يافت  درارائه 
ناشرين    ،كنندمي بعضي  كه  آزاددر حالي  از  عم   دسترسي  افيت 

انتشار  تمام هزينه  يا  كنند. ناشرين  مي را اعمال    پرداخت بخش 
تجارت    از  غارتگر آزادمدل  به    دسترسي  هزينه  تحميل  براي 

معموالًكنندمي  استفادهء مقاالت سونويسندگان   آنان  يا   .  جعلي 
و داوري  موأ هي  خدماتبدون  اين  هستند.  تحريريه  بد ات    رد 

به اين اعتمادي نويسندگان و خوانندگان شده و آنان را  باعث بي
آزاد  با  كه مقاالت  ساندرميباور   و   شوندمي داوري ن  دسترسي 

  توجه تهديد قابل  كيفيت ضعيفي دارند. در نتيجه ناشرين غارتگر
جنگيدن با اما  ،علم هستند وهنو  دسترسي آزادموريت أم  براي

  چنين   . چند راه براي پرهيز از افتادن بهآنان بسيار دشوار است 
  اي وجود كه عبارتند از: تله
 دسترسي با    يافتن مجالتي كه درفهرست راهنماي مجالت

 اند. آمده  آزاد
 



  
 ي علم اتيدر نشر يقاتيتحق هايافتهيدرباره نشر  هادگاهيد  

  ٩٩ماه    دي اول، ، شماره  يازدهمنشريه نشاء علم، سال  
16 

 
 غيررسمي حد  از  بيش  رديابي   و  صداي  بدگمانانه  قول 

 ي هرز. هاايميل توسط   سرعت داوري
 ت تحريريه  أاطمينان از اين كه شما نام برخي از اعضاي هي

را  آنان    ي نشر هاتوانيد هويت و گزارشمي ايد يا  را شنيده
 ييد كنيد. أت

 مربوط به  هزينه به شفافيت در مورد قيمت توجه كنيد. هر  
 ناشر را بايد بتوان در وب سايت مجله پيدا كرد. 

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

شدن  در توسعه    ،جهاني  و  پايداري  در  علمي  مراكز  نقش 
اساس نوآوري    محور بر   -توجه است و داشتن رشد دانش قابل

اساسي در    ،ليدستيابي به دانش اص ضروري است. جستجو براي
ديگر از سوي  است.  پژوهش  انجام  پژوهشي    پس  كار  كيفيت 

يادگيري در كالس درس    درمستقيم    طوربه كيفيت تدريس و 
جامعه و كشور    ،و در نتيجه به نفع دانشجويان  ،يابدمي انعكاس  

كشورمي تمام   در  پژوهش  ارتقاي  وهاي  شود.  با    بزرگ 
تي  هافرهنگ به  كشورهاكامل  متنوع  آن  مخزن  به   مردم  عنوان 

در  ي آموزشي  هاسيستم   كند.مي كمك    الملليبيندانش در عرصه  
ند كه كيفيت  ايي مواجههاچالش  و  هابا محدوديت  هابرخي كشور 

ساير    ،ست. به جز مراكز علمي معتبر اندكآنهاپژوهش يكي از  
پژوهش را  كميت    تصوير نامناسبي از نظر كيفيت واً  مراكز عموم

درمينمايش  به پژوهشي    گذارند.  اهداف  علمي  مراكز  برخي 
سيستم بيشترشان  ويا  ندارد  وجود  اعضا  براي  يا   هااجباري 

ي كافي براي پژوهش ندارند. عدم وجود يك محيط  هازيرساخت
دلگرم  بودجه  ،كنندهعلمي  از    ،كمبود  بعضي  دانشگاهي  بحران 

  مراكز علمي است. اين    عوامل سهيم در تصوير بد پژوهش در
پذيرفته  امر  استاين  پژوهش  اي  بسيار    يهاكه  سهم  علمي 

د. موارد  نجامعه و صنايع دار  مشكالتاي در يافتن راه حل  عمده 
تا   كنندمي كه صنايع رو به عالمان    ردوجود دا  زيادي در جهان 

گذاري دانش بين  . نياز به اشتراك آنان را حل كنند مسايل حياتي 
روز افزوني مشهود است. اهميت    طوربهع  اي اتي و صنمراكز تحقيق

ظهور حال  بين   در  را  هاهمكاري   ،ايرشتهموارد  سازماني  ي 
  هم قرار گيرند.    كنار  آنهاكه    دهدمياجازه    افزايش داده و اين امر

  
ي اصلي  ها. پژوهش ورودي هستندنهايي    انذينفع  عاي اغلب صن

فراهم   كه  مي را  براي  مي كند  سياستتواند  و  گذاري  طرح 
كرار نيست كه پژوهش علمي  تكار رود. نياز به  سازي بهتصميم 

  از   شود.مي ناپذير از توسعه جهاني محسوب  يك بخش جدايي
آموزش  اين در سيستم  پژوهش داخلي  مكانيزم  يك  توسعه  رو 

به   كردن خود  متعهد  نيازمند  سيستم  اين  دارد.  ضرورت  عالي 
اين واقعيت كه  است   تعالي در آموزش و پژوهش . با توجه به 

بر  تحسين  مغزي  قدرت  نظر جهاني  از  دارد كشورمان    ، انگيزي 
محيط كه  است  آموزش  دلگرم   ي ضروري  مراكز  تمام  در  كننده 

. همه اين موارد ما را  آفريده شود ي علميهاعالي براي پژوهش 
كند تا قادر مي درست    گذاريوادار به داشتن چارچوب سياست

  مشكالت به توسعه مكانيزم پژوهش مناسب براي يافتن راه حل 
مختلف جامعه باشيم و اين مورد در حال حاضر مغفول مانده  

 . است
  گيري ه جنتي

  هاي تحقيقات علمي در ها و يافتهنشر داده داليل متعددي براي  
اهم    علمي  مجالت  به  دارد كه  انتشار   آنهاوجود  پرداخته شد. 

دارند ضمن اعتبار   الملليبيني  هامقاالت در مجالتي كه نمايه 
به مقاالت برداران نتايج مطرح  اطمينان بيشتري به بهره   ،بخشي 

سازد. براي قضاوت  مي براي تحقيقات بعدي فراهم    آنهاشده در  
نوعي ارزيابي تخصصي    آنهاچاپ بودن  قابل   در مورد مقاالت و 

است   غالبالزم  به  اًكه  و  ذيربط  متخصصان  صورت  توسط 
پذيرد و نكات مثبت و منفي اين فرآيند مورد  مي داوطلبانه انجام 

آميز برخي  تبغيض  رفتاراً  بحث قرار گرفت. سرقت علمي و ندرت
اشاره شد كه ميزان    داوران مورد توجه قرار گرفت و   سردبيران و 

به آزاد  دسترسي  نيست.  چندان گسترده  موارد  مقاالت كه    اين 
ي جهان  هامنافعي را در بردارد بار مالي را به نويسندگان در كشور 

حمايت اگر  كه  كرد  خواهد  تحميل  و هاسوم  صنايع  مالي  ي 
تشار مقاالت علمي در اين قبيل نميزان ا  ،صورت نگيرد  هادولت 
  ت سير نزولي پيدا خواهد كرد. دشه ب هاكشور 
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  دكتر بابك كريمي 
، زنجان  پايه  علوم   تكميلي  تحصيالت  دانشگاهاستاد  

  دانشكده شيمي 
هاي تحقيقات علمي در نشريات  ها و يافتهبايد دادهمي چرا    -١

  علمي منتشر شوند؟
به نظر اين نگارنده، نشر آثار علمي در متون علمي از سه منظر  
اهميت دارد. نخست اهميت آن، قرار گرفتن ايده و يافته علمي 

ظرف محك و نقادي انديشه ديگران است. محك  نشر شده در  
بارورتر و نقصان را  نقادي انديشه  ي خاص هاي و ويژگي هاو 

ي نو هايافته علمي را ظاهر ساخته و زمينه را براي زايش انديشه 
سازد. نشر علم همچون برچيدن ميوه از گياه ميتر آماده  و كامل 

زمان مهيا   بهتر در گذر  آوري  بار  براي  را  او  كه  كند.  مي است 
برداشت  و  جهل  از  جلوگيري  علم،  نشر  ديگر  ي هااهميت 

از روديداد  پديده   هانادرست  به  هاو  و كمك  ي پيراموني است 
نگاه علمي در سطح جوامع بشري براي    "همگاني سازي"بسط و  

ست. به بياني ديگر نشر  هاتر اين پديده خت صحيح و دقيق شنا
علم روشني بخش جامعه انساني است. با نگاهي به جوامع پيشرو  
هستند،  پيشتاز  بيش  و  كم  نيز  علمي  انتشارات  حوزه  در  كه 

اين جوامع  دهد كه سياستمي خوبي نشان  هب گذاران و مديران 
الت و آگاهي  در عمل نيز توسعه علمي و پژوهش براي حل مشك 

ي هاسازياز رويدادها را به شكلي نهادينه پذيرفته و در تصميم
بندند. منظر ديگر در نشر ديدگاه علمي ممانعت از ميكار  خود به

پژوهش  و صرفه هاانجام  تكراري  براي  ي  مالي  منابع  در  جوئي 
گردد مي توسعه جامعه بشري است. به بيان ديگر نشر علم سبب  

نظر از آنكه بودجه و منابع مالي آن  هشي صرف ي پژوهاتا يافته
ت كشور  يا  اتحاديه،  دولت،  كدام  مرزها  أتوسط  گرديده،  مين 

جغرافيائي را در نورديده تا به چشم براهي يا تشنه لبي كه من  
  منتظر سيراب شدن از آن است برسد بقول حضرت موالنا 

  آبي رسد هين بگو كه ناطقه جو ميكند            تا به قرني بعد ما  
نمايه    -  ٢ با  نتايج تحقيقات علمي  انتشار  بر   المللي بين چرا 

  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد

 
1 Scientific Diplomacy 

گيري تواند بالقوه بستري براي شكل مي از ديگر نگاه، نشر علم  
تعامالت   ي علمي و هاگردد. چه بسيار دوستي ١ديپلماسي علمي

ميان انديشمندان با مليت متفاوت بر پايه آشنائي اوليه   الملليبين
طرفين از انتشارات علمي يكديگر شكل گرفته است و در ادامه  

اين  ثيرأتساز  سبب آنها شده است.  ات فرهنگي و اجتماعي در 
ويژه در روزگاري كه سياستمداران راديكال در اقصي  همسئله ب

اد شكاف در جوامع نقاط عالم تالش بر افتراق و جدائي و ايج
  كند.ميبشري دارند، اهميت انتشارات علمي افزونتر 

تخصصي  -  ٣ داوري  فرايند  مانع  )  Peer reviewing( آيا 
ديدگاه داوري  مي نو    كامالً هاي  انتشار  نوع  اين  آيا  شود؟ 

  تضاد منافع است؟  تأثيربوده و تحت  آميزتبعيض 
گونه كه  همان   يمتون علم  يداور   ندي عنوان كرد كه فرآ  نيچن  دي با

  ي متماد   انيسال  ياست كه در ط  يآمده است، ابزار  زيدر نوشتار ن
قرار    همورد استفاد  علمي  يهاو پژوهش   هاده ي ا  ي غربالگر  يبرا

بخواه  گرفته اگر  روش  ندي فرآ  ني ا  ميو  با  اصطالح    يرا  به 
با  م،يينما   ني گزي جا  ترمنصفانه نخست  گام   يروش  دي در 

نظر در علم باشد را  صاحب  يكه مقبول طبع اهال  طي الشراجامع
وپيشنهاد اميينما  طراحي  ا  نجانبي .  رد    ند ي فرآ  رييتغ  دهي ضمن 

نسبت    يدارو   ندي كه امكان دارد سبب بهبود فرآ  يبه نكات  ي،داور
علم مجالت  در  امروزه  آنچه  اشاره    يبه  است،    كنم. ميمرسوم 

انديشمندان ديگر در    هافرآيند داوري ايده  را در محك انديشه 
كامل  به  موارد  اغلب  در  و  داده  قرار  تحقيق  مورد  و حوزه  تر 

  كند مي تر شدن آن كمك عميق
كه مانع از انتشار   خ ي در طول تار يدارو يدر بحث خطاهاليكن 

انقالب  يهادگاهي د و  نو  با  يكامالً    ن ي اذعان داشت كه ا  دي گشته 
و   يهاتان سبه داد  ودمح  دي اندك و نادر بوده و شا  اريموارد بس

.  الي است ؤطرح چنين س  أ چه بسا منشباشد كه    يي نادرهامثال
بس  هاني ا نهابوده  ياستثنائ  اريموارد  در  و  امروز    تي اند  آنچه 
  ده،ي اشاره شده نگرد  يهادگاهي مانع انتشار د  وجهچ يه  به  ميدانيم

شوند مي انقالبي ناميده    هادگاهي د  چه با آن  يخوبه امروز ب  نكهي چه ا
كتاب  آشنا در  تدر  يحت  يدانشگاه  يدرس  يهاو  را    س ي آنها 

ناب    يهادگاهي نو و د   دهي عنوان كرد كه ا  نيچن  دي . پس باميكنيم
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خود را به گوش    اميموانع را از سر راه بركنده و پ  ي تمام  يعلم
خواهد رساند. لذا به  كه تشنه سيراب شدن از آن است،  شنونده  

ا تار  ليدلهب  دي نبا   ،نگارنده  ني نظر  نگران  يخي استثنائات  از   يو 
دارو   نكهي ا د  يروش  انتشارات  گردد، مي   ناب  يهادگاهي مانع 

از    ياريكه در بس  ي،علم  يهاو پژوهش   اتي ظرن  يداور  فرآيند
  ي علم  ي تحت داوريهادگاهي توسعه د  ببسطور عميق  ه بموارد  

 . مي سؤال ببر ري ها بوده است را زتر شدن پژوهش و كامل 
علمي    -٤ درنشريات  مقاالت  انتشار  نشريات   ويژهبهآيا 

  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
جمله   من،  ايده "بنظر  سرقت  ابزار  مجالت  با    "هاستانتشار 

هدف محقق از  فلسفه وجودي انتشار در تضاد است؛ چه اينكه  
 هاها، عرضه كردن و نشر نمودن آن يافتهانتشار ايده و پژوهش 

مجموعه   در نظر  گسترده پيش  است.  اي  جهاني  سطح  در  و  تر 
ديدگاه ديده شدن و خوانده شدن  از نشر علمي  ما  هاي هدف 

چه علمي و  است  ترغيب مان  و  برانگيزنده  آنها  نشر  كننده بسا 
به حوزه مورد  انديشمندان ديگر در گستره جه براي ورود  اني 

اي  هاي جديد آنها است. چرخه ها و ديدگاهبحث و باز نشر يافته
گذار سبب  تأثيراي  گونههگردد بميها ايجاد  كه در نشر اين يافته

سوي ما و افزون ساختن توان و دانش بازگشت دانش توليدي به 
شده  ما در همان حوزه خواهد بود. بنابراين، برخالف نظر مطرح  

در اين سؤال اينجانب به جد معتقدم نشر علم سبب تقويت و  
افزون شدن توان علمي هر فرد و يا جامعه علمي است. اما اينكه 
ايده نشر يافته توسط يك انديشمند در يك كشور باعث ايجاد  

جامعه  در  مي ثروت  ديگر  جامعه  اي  كه  است  دليل  بدان  گردد 
تري لمي و فناوري شايسته ريزان و مديران عثانوي توسط برنامه 

تري را براي تبديل  شوند كه ساز و كار مناسب وسهل هدايت مي 
ساخته مهيا  را  ثروت  به  علمي  جاي يافته  به  بنابراين  اند. 

كارگيري لفظ «سرقت علمي» بايد به خويشتن بنگريم و ببينيم هب
ايم كه بستر ايم و بهتر است بگويم چه كارهايي را نكردهچه كرده 

براي توليد علم و تبديل سريع آن به فناوري ومنا ثروت    سب 
نظر،  است. اين نقطه وجود نيامدهاجتماعي در جامعه علمي ما به 

خوبي با نگاهي به حجم توليدات علمي كشورهاي جهان اثبات  به

 
1 Initial Assessment 

ترين كشورهاي جهان  پيشرفته گردد. ثروتمندترين وو تأييد مي 
هاي ها و يافتهنشر پژوهش   هايي هستند كه بيشترين سرانههمان 

دارند. پس بهتر است  علمي را به عرصه علم جهاني عرضه مي 
هاي علمي خود در اثر  جاي نگراني از به سرقت رفتن ديدگاههب

آ بي ننشر  سرمايه ها،  مالي،  منابع  انديشه  در  پرتوان  گمان  هاي 
با شيوه انساني، و زمان باشيم كه  ارزشمندي  هاي ناكارآمد  هاي 

هايي كه اگر در كشورهاي در  دهيم. شيوهيتي از دست ميمدير
هاي  تنها بر سرعت توليد و نشر نتيجهاصالح گردد، نه  توسعه حال

هاي علمي به  ساز تبديل يافتهپژوهشي خواهد افزود، بلكه زمينه
 فناوري و ثروت خواهد شد. 

درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -٥
داوري و يا تصميم گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  

  كنند؟مي عمل آميزتبعيض ها كشور
ب نمي ه اگرچه  مشخص  تمامي  طور  را  برداشتي  چنين  توان 

تجربه  ي سردبيري در مجالت علمي عرضه داشت، ليكن  هاهيئت
مواقع    يبرخدر  كه    دهدمينشان  در حوزه پژوهش    انديشمندان

و تا    ي،علمريبه نظر غي سردبيري در مواردي  هاواكنش هيئت
ظهور مرحله  يكي از اين موارد،    .دي نماي م  زيآمض يتبع  يااندازه 
به است    ١ه ياول  يگرغربال  اخ  ژهي وكه  سال  چند    ل يدله ب   ريدر 

اغلب    به فرآيند داوري  يعلم  داتيتول  يباال  اريحجم بس  شي افزا
. اگرچه اين غربالگري  شده است  اضافه  ايخوب دن  ي مجالت علم

از گلوگاه يكي  به منظور بررسي  هااوليه،  ظاهر  به  است كه  ئي 
دست محتواي  سياستهانوشتهانطباق  با  علمي  اهداف    هاي  و 

گرديده،   تبيين  مجله  بسعلمي  موارد،اريدر  مي به   ي  رسد نظر 
  اًبدون نگاه دقيق علمي و صرفويژه در مورد مجالت طراز اول،  هب

توسط تيمي كه چندان نيز عالم و انديشمند نيستند، اين فرآيند 
پژوهش شما "اي همچون  انجام شده و با جمالت كامالً كليشه 

بهتر است مقاله را براي  "و يا    "از نوآوري اندكي برخوردار است
ارسال  مجله شماست  مقاله  موضوع  با  مرتبط  كه  تخصصي  اي 
م"شود كنند. قاالت علمي را از چرخه داروي خود خارج مي ، 

طور مرتب اين مجالت را مطالعه  ه عنوان كسي كه به حال آنكه ب
با  مي حتي  و  زمينه  همان  در  كه  دريافتم  بارها  و  بارها  كند، 
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تر نسبت به كار ارسالي شما، چه بسيار  مراتب ضعيف ه پژوهشي ب
مقاله   انتشار  و  به چاپ  موفق  لذا  خود گشتهافراد مشهور،  اند. 

توان ايده و شعار «داوري علمي منصفانه  عنوان يك پيشنهاد ميبه
منظور حذف فرآيند  كس» را به براي همگان، تبعيض براي هيچ 

غربال تبعيض علمي  آميز  مقاالت  داوري  سير  در  اوليه  گري 
اوليه اشاره كرد. چه بسيارند پژوهش به هاي عنوان يك راهكار 

گروه  از  بارزشمند  كه  كوچك  تحقيقاتي  فرآيند  ه هاي  دليل 
شانس  غربال  اوليه،  را  حگري  اول  طراز  انتشارات  در  ضور 
شاخهنيافته نقش  به  دارد  جا  مجال،  اين  در  علمي هااند.  ي 

ي هافرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران و يا هيئت مديره
از  هاانجمن  بخش  اين  با  مقابله  خصوص  در  كشور  علمي  ي 

و به   مؤثراقدام متناسب را انجام داده و مكاتبات    تبعيض علمي
ي سردبيري اين مجالت و  هادور از واكنش احساسي را با هيئت

انجمن مديران  انجام  هايا  مجالت  اين  كننده  حمايت  علمي  ي 
از سوي ديگر بايد بپذيريم كه حجم توليدات علم جهاني   دهند.

مي به افزون  روزانه  معموالً  طور  و  سردبيري  شود  تيم  براي 
مجموعه  يافتن  براي  مجالت  متخصص  داوران  از  مناسب  اي 

مواقع   در برخي  فرآيندي بس دشوار و  منصفانه،  داوري  انجام 
گردد. يك بخش از اين دشواري، بدليل مشاركت  ناپذير مي امكان

پايين افراد متخصص و برجسته در فرآيند داروي مجالت علمي  
عنوان يك محقق و پژوهشگر  ده اگر بهنظر اين نگارنه است. لذا ب 

بيشبه بايد  هستيم،  داوري  فرآيند  بهبود  براي  دنبال  ازپيش 
و   نماييم  مشاركت  علمي  مجالت  داوري  فرآيند  در  مشاركت 

گري اوليه مجالت علمي  آميز غربال تبعيض   همزمان با نگاه بعضاً
 هاي علمي تابعه اقدام نماييم.  از طريق مكاتبه با انجمن 

تمايل به   الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات    -٦
چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

  زند؟مي ن
 ٢ساينس   ،١در گذشته از ميان انتشارات علمي برجسته مثل نيچر 

ارزان  ديدگاه  با  دست  اين  از  مجالت  ديگر  قيمت  و  كردن  تر 
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تري از جامعه علمي  انتشارات خود براي دسترسي بخش گسترده
كردند و    ٣به محتواي اين مجالت، اقدام به دريافت هزينه صفحه 

اند. اگرچه اين سياستي براي ساليان دراز اين سياست را ادامه داده
با اهداف دسترسي آزاد به اطالعات    ايقديمي است، اما تا اندازه

گيري مجالت  همسوئي داشته و دارد. امروزه، ايده اصلي شكل 
آزاد با   اًعمدت  ٤با دسترسي  مقابله  با هدف  و  اخير  دهه  از يك 

مجالت انتشار    "مافياي اطالعات علمي"انحصارگري علمي و  
الزوير همچون  معروف  انتشارات  توسط   ، ٦وايلي  ،٥يافته 

ويژه ه و غيره صورت گرفته است. اين انحصارگري ب ،٧اشپرينگر
توسط   علمي  توليدات  يافتن  شتاب  با  و  بيستم  قرن  اواخر  از 

م ساله  هر  كه  رفته  پيش  آنجا  تا  و  ؤمحققان  علمي  سسات 
ي هااي از بودجه مالحظه در سرتاسر عالم بخش قابل   هادانشگاه

قافله علم تحقيقاتي خود را به اجبار و به منظور عقب نماندن از  
و اطالعات علمي، براي خريد مجالت و اسناد علمي اختصاص  

اند. به تعبير ديگر انتشارات علمي ضمن رقابت براي جلب  داده
ها آن توسط دانشگاه   هاي پژوهشي برتر كه هزينههاو انتشار يافته
ب واقع  در  شده  ه و  پرداخت  دانشمندان  توسط  غيرمستقيم  طور 

اي بسيار طلبانه و تا اندازهمنفعت   و  است، در بازاري انحصاري
بيرحمانه، همان اطالعات را دوباره به مراكز علمي و دانشمندان  
به قيمت گذاف ميفروشند. البته گفتن اين نكته ضروري است كه  

مين هزينه و حفظ مديريت منابع انساني،  أ انتشارات علمي براي ت
كيفيت، ويراستاري، علمي به روز و با    نشر، خدمات اطالعاتي و

توليدي و   بابت نشريات  تا  نياز دارند  اين دست  از  مواردي  و 
هزينه مجالت،  در  مصرف هاتبليغات  از  را  مرتبط  كنندگان ي 

ويژه از  ه ي دريافتي در اين خصوص ب هادريافت كنند. اما هزينه
انتشارات معتبر علمي هيچگونه تناسبي با بودجه صرف   سوي 

كر را نداشته و بسيار باالتر از آن است. در  الذشده در موارد فوق 
انحصار  اين  شكستن  براي  انديشمندان  از  تعدادي  ميان  اين 

ي انتشاراتي، اقدام به انتشار منابع  هاعلمي توسط بنگاه-اطالعاتي
گذاري روي  علمي به روش دسترسي آزاد كردند و به جاي قيمت

د عموم از خود  توليدات نشر يافته، هزينه آن را براي دسترسي آزا
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نمايند. اگرچه اين اقدام در نوع خود اگر به  مي نويسندگان اخذ  
كنترل شيوه براي  اي علمي و  مباركي  انجام گيرد، دستاورد  شده 

محسوب   علمي  وجود  مي جامعه  عدم  صورت  در  اما  شود، 
استانداردسازي مناسب براي تشخيص انتشارات سره از ناسره، 

نحراف رفتن مسير دانش شده و فساد  تواند باعث به اگمان مي بي
شار مقاله در كمتر از  تان"و گمراهي ايجاد كند. مواردي همچون  

هفته تضميني!"،  "يك  داوري!  "،  "انتشار  بدون  مقاله    "انتشار 
كم هاپيام كه  هستند  رايانامهئي  در  روز  هر  بيهاوبيش  شمار ي 

ه  ارسالي از طرف انواع نشريات جعلي و بدون پايه علمي ديد 
شود كه نتيجه عدم نظارت جوامع علمي براي جلوگيري از  مي

اين شكل مهم گيري  از  يكي  است.  انحرافات   ترينگونه 
افراد   نوع  اين  كاميابي  از  جلوگيري  و  برخورد  راهكارهاي 
در   پژوهشگران  و  دانشجويان،  اساتيد،  مشاركت  سودجو، عدم 

علمي   يهاو نظارت دقيق انجمن   "نشريات"اين نوع به اصطالح  
براي پايش و معرفي اين نشريات جعلي به اعضاي زير مجموعه  

ي مميزه، و شوراهاي  هابر اين، نقش هيئتآيد. عالوه مي بشمار  
سسات علمي براي ناكام  ؤو م   هاپژوهش و آموزشي در دانشگاه

نمودن اين گونه انحرافات كه شالوده و درونمايه علم اصيل و 
    نمايد.مي بسيار برجسته  حركت اصيل علمي را هدف ساخته، 

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

نوعي حركت علمي و   "نشر علم"به نظر اين نگارنده، امروزه  
محسوب  حرفه راهبردهاي  مي اي  و  سازوكارها  به  كه  گردد 

از   نيازمند است.  انساني ويژه خود  كه آنجائي مديريتي، و منابع 
استاندارأت حفظ  براي  مناسب  انساني  منابع  باالي  دمين  هاي 

هزينه  برگيرنده  در  علمي  انتشارات  در  ي هاسردبيري 
به انتشارات علمي سبب    هااي است، ورود دانشگاهمالحظه قابل
جاي آنكه  داري از بودجه محدود آنها به گردد تا بخش معني مي

ي منابع هامين هزينهأبراي تصرف پژوهش و توليد علم شود،  
در دراز مدت مي  يافته و  اختصاص  اين بخش  با انساني  تواند 

پژوهشي در  -ي راهبردي دانشگاه در حوزه توسعه علميهابرنامه
توصيه   و  ندانسته  به صالح  را  مسير  اين  لذا  گيرد.  قرار  تضاد 

دانشگاه  كه  توسعه    هااينست  به  معطوف  را  خود  تالش  تمام 

لمي در مرزهاي دانش، و تالش براي تبديل علم به  ي عهايافته
 . فناوري متمركز نمايند

  دكترعلي اكبر موسوي موحدي 
تهران دانشگاه  تحقيقات  ،  استاد   و   بيوشيميمركز 

    دانشگاه تهران   بيوفيزيك
هاي تحقيقات علمي در نشريات  ها و يافتهبايد دادهمي چرا    -١

  علمي منتشر شوند؟
بايد چرخه و چرخش داشته  مي در طبيعت خود    هاو يافته  هاداده

و   هاباشند تا هم خود را احيا نمايند و هم ديگران را. حيات داده
تحول و دگرديسي    هايافته نقد و نظر ديگران  در مي به  و  يابد 

ي يك تحقيق  هااگر دستاورد].  ١٥[  داردمي مسير تكامل قدم بر  
نگهداري شود به مرور زمان رشد  دسترس  در صندوقچه غيرقابل 

دانه مين مانند  نكند  كاشته  كه  دانه    ].١٦[  شودمي اي  مانند  علم 
 ها كارند و علم را در ذهن انسان مي كاشتني است دانه در خاك  

از خواندن كتاب و مقاله و ارائه مطالب،    هازنند. انسان مي نشاء  
  أ منش   سازند. ريشه نوشتن يك متن، از مي ذهن و ضمير خود را  

يافتههاداده پيامهاي علمي،  يا  الهي سرچشمه  هاي گذشته و  ي 
بايد نوشت و منتشر ميرا    هابنابراين دستاورد  ].١٨و  ١٧[  گيردمي

فرايند ان  از  تا  فناوري، هانمود  نوآوري،  جمله  از  گوناگون  ي 
فرهنگ، سالمت، سبك زندگي حاصل شود و بشر به مرور زمان  

تري داشته باشد. اين تذكر هم  دستاوردها زندگي راحتدر سايه  
معموالً نگذرد  علم  چرخه  از  كه  فناوري  است  فناوري   مهم 

امروز نشريات    ].١٩[  بردميناهنجار است و بشر از ان بهره سالم ن
) دستنويس محققان را به  ١دهند  مي علمي دو كار مهم را انجام  

نادرمي داوري   و  غيرعلمي  مطالب  و  اصالح فرستند  را  ست 
پذيرش٢نمايند  مي مقاله  ويترين  مانند  دسترس  )  در  را  شده 

اگر دستنويس خود به نشريات علمي    ]. ١٥[  دهندمي ديگران قرار  
شود و در معرض ميبراي ارزيابي فرستاده نشود نقد و بررسي ن

شود مي گيرد و در جامعه جاري نمي ديد و استفاده ديگران قرار ن
طور نوشت:  توان اينمي دهد. در نهايت  مي هم ن  ايميوه   و احتماالً

 نشر و انتشار گوهر علم است. 
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نمايه    -٢ با  علمي  تحقيقات  نتايج  انتشار  بر    المللي بين چرا 
  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد

داده   گوگل  به  كليدواژه  يافته مي امروز  سريع  مطلب  و  شود 
شود. نمايه مانند كليدواژه است كه محقق خواسته خود را با مي

اي يابد. براي نمونه در يك كتاب چند صد صفحه مي نشانه، آن را  
شرايط و زيرساخت براي   خواهد بيابد اگرمي محقق مطلبي را  

يابد اما اگر مي جستجو فراهم باشد با يك كليك مطلب خود را  
نباشد   شرايط  صفحمياين  تمام  موضوع  بايد  تا  بخواند  را  ات 

پس   كند.  پيدا  را  سريع   سازينمايهخود  جستجوي  موجب 
موجب جلوگيري از تحقيقات   سازينمايه شود. موضوع ديگر  مي

شود.  مي ي علمي  هاشود و جلوگيري از همپوشانيمي تكراري  
تا   شودمي ي موضوعات علمي  هابندي موجب دسته  سازينمايه

محقق به سادگي به مطلب علمي مورد نظر دسترسي يابد. درست  
اگركليد نباشد باز كردن قفل    ؛مانند كليدي كه قفل را باز نمايد

 ]. ١٦[ بسيار مشكالت دارد
تخصصي    -٣ داوري  فرايند  مانع  )  Peer reviewing( آيا 

ديدگاه داوري  مي نو    كامالً هاي  انتشار  نوع  اين  آيا  شود؟ 
 تضاد منافع است؟  تأثيرو تحت  آميزتبعيض 

بدون شك محرز است كه هر نوشته (مقاله، كتاب، رساله، پايان 
بايد ارزيابي و داوري شود. اين  مي براي چاپ و انتشار    نامه،...)
تواند عمومي باشد و يا تخصصي؟ كدام ارزش بيشتر  مي داوري  

  دارد؟ 
م بدين  تخصصي  است:داور  سال   عني  كه  يك    هاكسي  روي 

ان  بم  و  زير  و  است  كرده  تفحص  و  تحقيق  علمي  موضوع 
را   علمي  را مي موضوع  موضوع  اين  گذشته  كارهاي  و  داند 

ا اثر ارزشمند در خصوص ان موضوع  هشناسد و خودش ده مي
محتواي مقاالت پژوهشي بسيار    به چاپ رسانده است. معموالً 

طبيعت لذا  است  براي    اًتخصصي  داوري تخصصي دارد.  به  نياز 
ان زمينه  در  تخصصي  مقاله  داوري  .ام. مثال:  آيا  پروتئين؟  آر 

روي ساختار پروتئين   هاتخصصي نياز ندارد؟ يعني كسي كه سال
ي ان هاو زير پيك  هاار تحقيق كرده است و پيك.ام . از منظر ان

زيردمين هادمين  .ار. ام سايتها،  زيرسايتها ،  ، هاموتيف  ،ها، 
رشتههاكويل  رشتهها،  الفا،  را  هاي  بتا،  سالميي  و   ها شناسد 

رساندههامقاله  چاپ  به  موضوع  اين  در  ارزش  پر  مورد    ي  و 
موضوع صاحب  اين  در  و  قرار گرفته  ديگران  نظر شده  داوري 

كسي چنين  نظر  به  مقاله  نويسندگان  ايا  نياز    است.  كساني  و 
ندارند؟ اهل دانش نياز به نظر و ديدگاه دانشمندان دارند تا بتواند  
دانش خود را رشد دهند. ما نياز به دانش ديگران داريم. پيامبر  
بزرگوار اسالم فرموده اند داناترين مردم كساني هستند كه علوم  
ديگران را جمع نمايند و به علم خويش بيافزايند. تجربه چهل  

دهد  مي اينجانب در پژوهش و انتشار مقاله پژوهشي نشان    ساله
كه هر داوري تخصصي و نظر داوران روي مقاله ارسالي به يك 

براي اينجانب و دانشجويان مرتبط با آن   الملليبيننشريه خوب  
مقاله مانند يك درس در يك ترم بلكه بيشتر بوده است. بنابراين  

كار علمي و پژوهشي   كار درست در توسعه دانش اين است كه
  آنها خود را در ديدگاه ديگر دانشمندان قرار دهيم و از نظرات  

  ]. ١٨و١٦[ مند شويمبهره 
داوري تخصصي مطرح است طرح  مهم  در  كه  ترين موضوعي 

يي كه  هاسؤال ي بنيادي و اساسي از طرف داوران است؟  هاسؤال 
ترين دانيد مهم مي قبال به ذهن نويسندگان مقاله نرسيده است؟  

ي مهم  سؤالتحقيق است نه جواب؟ چه    سؤالجايگاه تحقيقات،  
بايد روي ان تحقيق كرد و وقت و جان گذاشت؟  مي است كه  

ي اساسي براي حل يك موضوع چيست؟ اينجانب باور  هاسؤال 
است و اصل علم در  (طرحنامه)    ، اصل پروپوزالسؤالدارم كه  

يابد نه در روش؟ روش علمي بسيار مهم است  مي تحقق    سؤال
علمي ارتباط به ضمير محقق و تجربه    سؤالاما تكنيك است؟  

علمي و الهامات الهي دارد؟ علم و الهام با هم همنشين هستند.  
اساسي براي پيشبرد تحقيق نقش ايفا    سؤالهر كسي كه به طرح  

مان را بنابراين ما نياز داريم كه اثار علمي  نمايد ارزش واال دارد.
از   و  دهيم  قرار  دانشمندان  داوري  معرض  و  سؤاالدر  ت 

شويم و از اين طريق دانش خود و    مندي آنها بهره هاراهنمايي
ديگران را افزايش دهيم. اين را هم بدانيم كه محققاني كه نقش 

اً ي علمي دارند مطمئنهاي دانش و نشر كشفهادر گسترش مرز 
اين اشكال به  لذا  نمايند.  ميعلم خود و ديگران را بيشتر مصرف  

  ست. اگر دانشمندي مقاله پژوهشي آنهاانها وارد نيست و حق  
مطالعه   را  از  مي ديگران  مقاله  نويسندگان  كه  همانگونه  نمايد 
بهره  او  بلكه خود داور هم از خواندن  مي مند  پيشنهادات  شوند 

نمايد.  مي ي مختلف از آن استفاده  هاگيرد و به شكل مي مقاله بهره  
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بهره مطالب ديگران  با خواندن  اما  لذا حق اوست كه  مند شود 
بايد در مي كس    علمي است كه هرمسئله مهم اخالق و اخالق  

چارچوب اخالقي متعارف رفتار نمايد. اگر كسي خالف اخالق  
ي حقوقي او را كنترل كند. هر كشوري  هابايد نظامميرفتار نمايد  

پژوهشگران   و  كشور  ان  علم  از  پشتيباني  براي  دارد  مبرم  نياز 
پژوهشي داشته باشد و كساني كه بخواهند  -خود، نظام حقوقي

ويي داشته باشند را تحت كنترل دراورد. براي نمونه هر  سودج
مي  بيوفيزيك  و  بيوشيمي  قلمرو  در  پژوهش  كه  نمايد كشوري 

حقوقدان مي بينهابايد  و  ملي  عرصه  در  زمينه ي  در  الملي 
بايد دكترا  مي بيوشيمي و بيوفيزيك داشته باشد. اين حقوقدانان  

ه داشته باشند تا زير ي وابستهابيوفيزيك و يا بيوشيمي و يا رشته
الزم   مباني  با  را  بيوفيزيك  و  بيوشيمي  تخصصي  علوم  بم  و 

توانند از حق پژوهشگران  ميحقوقي پيوند دهند. اين حقوقدانان،  
ديگر اين است اگر مقاله    سؤال  هم رشته خود بهتر دفاع نمايند.

ارسال نشود؟   علمي را به نشريه تخصصي با داوري تخصصي 
چيست؟  ان  را    جايگزين  فوق  مشكل  كه  شود  ارسال  كجا  به 

  نداشته باشد؟  
كنند؟ زيرساخت كار  ميامروز بيشتر پژوهشگران با اينترنت كار 

ياهوو.... با ميكروسافت، گوگل،  كار  اينترنت  رمز و  مي با  باشد. 
درگاههاراز  اين  اختيار هاي  در  اينترنتي  و  الكترونيكي  ي 

(پسورد) كاربران با خبرند؟   آن است حتي از رمز  ورندگانآپديد
  اين قسمت را بايد چه كرد؟ فقط يك راه دارد و ان اين است هر 
كسي خواست رمزش هويدا نشود انچنان كارعلمي بنيادي انجام  

دنيا  هي اينترنت در اختيار خودش باشد و بهادهد كه رمز و راز 
خدمات  گسترده  در  هم  چيز  همه  و  نمايد  خود  رساني  كنترل 

ايراني  گوگل  و  ميكروسافت  شبيه  توانستيم  وقت  هر  دراورد! 
رساني نماييم  داشته باشيم و با همين وسعت به جهانيان خدمات

  توان بر دانش خود و ديگران دسترسي فراگير داشت.  مي ان موقع  
بايد مقاله تخصصي  مي شود كه  ميدر خاتمه اينطور نتيجه گرفته  

ن آگاه و نشريات معتبر تخصصي قرار  خود را در معرض داورا
ي فراوان بريم. البته درصد كمي هم مسير  هادهيم و از آن بهره 

روند كه آنهم در طول زمان پيدا شده و گرفتار اعمال  مينادرست  
شوند. در تمام شرايط، اخالق را رعايت نماييم  مي ناشايست خود  

جاري شود.    ملل  تا علم پايدار و مانند نور بتابد و ارزش ان بر
باران   و  دريا  و  اقيانوس  مانند  علم  در  مي حتما  و  جاري  بايد 

خدمت همگان قرار گيرد. اگر عميق به علم توجه شود اين وجه  
ديده   ان  برهمگان  ميدر  نور  مانند  كه  و محصور  مي شود  تابد 

شود مي مند  شود اما هركسي حسب فراخور حال از ان بهره مين
شوند يكي يك مي متفاوت پر    هاما ابگيربارد اميمانند باران كه  

پر   سرشار  مي كاسه  را  اقيانوس  يك  ديگري  و  نمايد.  مي كند 
دارد موجودات  قابليت  و  ظرفيت  به  روش    ].٢١و ٢٠[   بستگي 

نمايد روش ناشايستي  مي داري امروز كه علم را محصور  سرمايه
ن  آ بزرگ عالم و تكامل    يهادر عرصه زمان سنتاً  است و مطمئن

 گرداند. مي را منسوخ 
علمي    -٤ درنشريات  مقاالت  انتشار  نشريات   ويژهبهآيا 

  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 
افتد اما اگر اخالق ضعيف باشد  مي بر پايه اخالق سرقتي اتفاق ن

ايده  سرقت  جا  هر  در    افتدمي اتفاق    هااز  نشر  به  ربط  فقط  و 
ندارد. اگر مقاله در نشريات فارسي زبان كه    الملليبين مقاالت  

بيشتر آنها در دسترسي آزاد بدون وجه هستند هم منتشر شود  
و  مي داخلي  سطح  در  نمود  علمي  سرقت  اخالق  بدون  توان 

خارجي. امروز مطالب با هر زباني در گوگل قابل ترجمه است  
دارند. اگر بخواهيم خطايي نباشد بايد   و عموم به آن دسترسي

 ها كژروي   اخالق را در جامعه سيطره داد اين تنها راه نجات از
  ]. ٢٤-٢٢[ است

درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -٥
گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 

  كنند؟مي عمل  آميزتبعيض ها كشور
نويسندگان مقاالت علمي اگر از شهرت علمي برخوردار باشند  

تر و و يا دسترسي مذاكره با سردبيري نشريات داشته باشند ساده 
اگر كشور مي چاپ  تر مقاالت علمي خود را به سريع  هارسانند. 

ملل تسهيل  در مسير توسعه سياسي قدم بردارند ساير روابط بين 
گيري روي تصميم   هااز كشور ي سياسي بعضي  هاجريان   شود.مي

تصميمات    هادارند. بعضي از سردبيري   تأثير سردبيري نشريات  
سياسي خود را به صورت غيرعلني به نويسنده مقاله علمي ابراز  

ي مجالت به صورت علني ها دارند و محدودي از سردبيري مي
را سياسي  تصميم  علمي  مقاله  نويسندگان  علم  مي   به  نويسند. 

تواند انحصاري باشد. بعضي از  مي   اما فناوري  انحصاري نيست
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گيرند مي   نشريات با نگرش سياسي براي يك مقاله علمي تصميم
كار نادرستي است. اگر مقاله مورد نظر داراي كيفيت  اً  كه مطمئن

بايد ان را پس از داوري علمي نشر دهند تا بشر  مي  علمي است
ض سياسي توسط  از آن بهره گيرد. شايد همين مقاله كه با اغرا

سر  أهي نگرفته  قرار  بشريت  اختيار  در  مجله  يك  تحريريه  ت 
فناوري و  هامنشاء  زندگي  رفاه  اينده  در  كه  باشد  گوناگون  ي 

  سالمت براي بشريت به ارمغان اورد. 
تمايل به    الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات    -  ٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
لطمه   علمي  نشريات  و  مقاالت  علمي  كيفيت  به  موضوع 

  زند؟نمي 
نمايند دو گونه هستند بعضي مي  نشريات علمي كه دريافت وجه

وجه نشريه  ارتقاء  درآمد؟  مي   براي  كسب  براي  بعضي  گيرند 
عنو تحت  كه  نشرياتي  بيشتر  آزادامروز  دسترسي  باشند مي   ان 

دريافت هنگفت  وجه  درامد  كسب  مطالب  مي  براي  نمايند. 
به دريافت وجه دارد و كيفيت علم با   اينگونه نشريات بستگي 

  !شودمي   پول باال و پائين
ها در انتشار نشريات علمي ايفا  آيا شايسته است دانشگاه  -٧

  نقش كنند؟
شد  مي  منتشر  هايدانشگاهدر گذشته دور، نشريات علمي توسط  

ي علمي و انتشارات خصوصي  هاي اما امروز بيشتر توسط انجمن 
منتشر مهم مي   نشريات  از  يكي  معيارشود.  كيفيت هاي ترين  ي 

آزاد   ست كه شايسته است توسط سردبيري  آنهامقاالت داوري 
نشريات انجام شود و داوري بسته صورت نپذيرد. لذا بهتر است  

هي توسط دبيرخانه غيرخودي منتشر شود تا  كه نشريات دانشگا
 آثار محققان بهتر نشر و استناد يابد. 

  دكتررضا يوسفي
  ، دانشگاه شيرازدانشكده علوم   ،استاد دانشگاه شيراز

هاي تحقيقات علمي در نشريات  ها و يافتهبايد دادهمي   چرا  -١
  علمي منتشر شوند؟

كه اغلب    شودمي   منتشرساالنه نزديك به دو ميليون مقاله علمي  
ساير   ي علميهاشوند. با انتشار يافتهمي   اينترنت پراكنده  فضايدر

دانش استفاده   مرزهاي   توانند از آنها براي گسترشمي   نيز  محققان
گذاري يكساني ثيرأ تي علمي ارزش و  هااگرچه همه يافتهكنند.  

ي هانخواهد داشت ليكن در دسترس قرار دادن و پراكندن يافته
علمي چه كوچك و چه بزرگ در عرصه جهاني اهميت زيادي  

  باشد اهميت  يك فرد يا گروه بي   براي   آنچه ممكن استدارد زيرا  
ديگر   به بتواند  محقق  آن  در  از  سازنده  عنصر  يك  عنوان 

نوبه خود در و اين پديده نيز به  خود استفاده كندي  هاپژوهش 
همچنين   بود.  خواهد  مهم  دانش  مرزهاي  يك  گسترش  انتشار 

علمي سازنده  زمينهتواند  مي   مقاله  ي هاهمكاري و    تعامالت 
ثمر  مثمر  عرصه   علمي  در  پژوهشگران  بين  و  هارا  ملي  ي 

براي    را نيز  ي سودآور اقتصاديهاتوافق فراهم سازد و    الملليبين
  ي علمي محقق را هاانتشار يافته  در پي داشته باشد.نويسندگان  
زمينه   شناخته  اشپژوهشي در  كارشناس  يك  تبديل به  شده 

تحقيقات زيادي در يك موضوع كرد و در صورتي كه فرد    خواهد
منتشر   به   كندخاص  آن حوزه  با  يك متخصص    عنواندر  مهم 

ي دولتي يا هاسازمان  و  شودمي   تبديلمرجعيت ملي و جهاني  
اي وي در حوزه  نيز ممكن است از خدمات مشاوره غيردولتي  

بهره  پيشرفته،   شوند.   مندتخصصش  كشورهاي  از  بسياري  در 
  حوزه   عنوان بازيگران اصلي دري خود به هامحققان توسط دولت 

شناختهسياست و  مي  گذاري  اينشوند  عنوان  رويكرد    از  به 
يادسياست علم  بر  مبتني  در شود  مي  گذاري  مهمي  سهم    كه 

گذاران  اگر سياست دارد.    هاهزينه   و كاهش  جويي در وقتصرفه
كه اغلب به روش انتشار   آگاه شوند  و كار محقق  از نتايج مطالعه

ي صحيحي براي ها، ممكن است سياستپذير استامكان  هايافته
همچنين تعداد مقاالت خوب و با   حكمراني خوب تدوين شود. 
اعتبار علمي و   ،كند نردبان ترقيمي كيفيتي كه يك محقق منتشر

محسوب وي  و  مي   موفقيت  بهامحيطشود  آكادميك ه ي  ويژه 
اعتبار كار شايسته تحقيقاتي را كه موجب پيشرفت دانش و ايجاد 

نتايج    ارسالدر پايان اينكه    .دانندمي   را به خوبيشود  مي   نوآوري
انتشار براي  علمي  اساس  تحقيقات  و  روشي    بر  شده  پذيرفته 

افراد متخصص و آگاه در همان حوزه  تأييد    ضمن بررسي دقيق و
اين  از  نياز دارد.  يافتهتخصصي  انتشار  در روند    ، ي علميهارو 

آنها    وشود  مي   توسط دانشمندان ديگر تجزيه و تحليل  تمقاال
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ارزيابيهاروش را  استفاده  مورد  احتمالي  مي  ي  نقص  و  كنند 
و   كنندمي  را شناسايي  و ديگر خطاهاي احتمالي  منطق يا روش 

مس در  علم  جريان  هدايت  به  وقايع  و اين  تكامل  صحيح  ير 
در غالب پخش نتايج  كند. همچنين  مي  اش كمك شايانيبالندگي

آنها    تري از تفسير و كاربردهاي بالقوهبه زمينه وسيع  انتشار مقاله
 ي مختلف هاكه ممكن است نويسندگان يا گروه  شودمي   منجر

  . ناديده گرفته باشندديگر آن را 
نمايه    -٢ با  علمي  تحقيقات  نتايج  انتشار  بر    المللي بين چرا 

  چرا و چه ارزشي دارد؟  سازينمايه شود؟ مي  تأكيد
يك نشريه   را براي درج  مهمي  استانداردهاي  نمايهتوليدكنندگان  
  نشريه از يك    محقق  تا وقتيو    كنندمي   تعيين  هادر پايگاه داده

استفاده جهان  علوم  استنادي  فهرست  در  شده  كند مي   نمايه 
تري از محققان  اطمينان دارد كه آن نشريه بوسيله طيف گسترده 

ديده خوبي  و  مي   به  قرارشود  استناد  و  ارجاع   . گيردمي  مورد 
منبع مطمئني شوند و  مي  منظم ظاهر  طوربه امروزه اين نشريات  

قول  نقل  بشمارهابراي  علمي  با    نشريات  ند. همچنينرومي   ي 
  براي انتشارات كمتري    تعداد مقالهدر هر شماره    الملليبيننمايه  

سختگيرانهپذيرندمي استانداردهاي  دارند،  چاپ  براي    و   تري 
براي    هم  مقاالتي طور خودكار در  هب  كنندمي  انتخاب  انتشاركه 

بهترين  از   .گيردمي  قرار  هازمره  بسياري  اوصاف  اين  همه  با 
محتواي مقاله از اهميت باالتري برخوردار    دانشمندان معتقدند كه

  تأثير با ضريب    نشرياتدر    اً گاهاست و بسياري از مقاالت خوب  
همچنين ضروري است اين مهم را در نظر    .شوندمي   منتشر  كم

كه تعدادهر سال  داشت  علمي  زياديبسيار    ه  در سراسر    مقاله 
مهم  هاو ساير شاخص  تأثير ريب  ض  و  شودمي   منتشر  جهان ي 
عمومي  شود  مي   باعث  نشريه جمعيت  از  را  خود  محقق  تا 

مجالت با محققين و نويسندگان متمايز كند و ضمن انتشار در  
پيدا نمايد.   نيز  ي استناد باال خوانندگان عمومي بيشتريهاشاخص

  ت علمي انتشار مقاال كه    ز اهميت استئدر پايان ذكر اين نكته حا
و در نشريات معتبر با سطح و استاندارد    به زبان دقيق خارجي

را   محققبه    باال فرصت  ساير  مي   اين  محيط خالق  در  تا  دهد 
  فردي در اين مسير شرايطي فراهم چنين  براي    و   كشورها فرو رود

روزمي به  روز  تا  پرورشعلمي اقتدار    آيد  را  و    دهدمي   اش 
بعالوه دانشمندان    .نيز بياموزدرا    زيادي  دهمزمان چيزهاي جدي 

  المللي بين ي اقتدار هامؤلفه و پژوهشگران برجسته يك كشور از  
روند و آثار علمي فاخر آنها نيز اعتبار علمي مي   آن كشور به شمار

كشد و براي  مي   و فناوري آن كشور را در عرصه جهاني به رخ
  احترام است. جامعه علمي آن كشور مايه مباهات و 

شد   اشاره  پيشتر  كه  بازتاب    نشريه  يك  سازينمايه همانطور 
شده در مقايسه با شود. مجالت نمايه مي  كيفيت آن در نظر گرفته

  .بدون نمايه از كيفيت علمي باالتري برخوردار هستند   نشريات
مقاالت    تأثير ، دسترسي و در نتيجه  اعتبار علمي  براي   سازينمايه

  ت. ژورنالي حياتي اس
تخصصي    -٣ داوري  فرايند  مانع  )  Peer reviewing( آيا 

ديدگاه داوري  مي   نو  كامالً هاي  انتشار  نوع  اين  آيا  شود؟ 
 تضاد منافع است؟  تأثيرو تحت  آميزتبعيض 

  ي تخصصي هافرايند داوري   علي رغم انتقادات فراوان در مورد
سلطنتي  وسيله انجمن  ه هنوز از زمان انتشار اولين نشريه علمي ب

حدود   به  كه  بر  ٣٥٠انگلستان  قبل  روش   ،گرددمي سال  اين 
و تاكنون جايگزين بهتري براي    شكل ارزيابي علمي استبهترين  

است  آن نشده  نشان  .پيشنهاد  گذشته  كه  مي  تجربيات  دهد 
ي جدي  هابا چالش   ي نو و ساختار شكن علمي گاهاًهاديدگاه
هيمي   مواجه اعضاي  پذيرش  مورد  كه  و    تأشوند  تحريريه 

نمي  قرار  علمي  خصوص  داوران  اين  در  ي  هانمونه گيرد. 
مهم و اثرگذار    پذيرش بسياري از مقاالتمشهوري در مورد عدم 

وجود دارد كه  نويسندگان  انتخاب اول    نشريات  وسيلهه ب  جهاني
  همين اما    ، كامالً تغيير داده استرا نيز  طرز تفكر ما درباره جهان  

در نشريات ديگري  پر پيچ و خم    مسيرهايطي    مقاالت در نهايت
منتشر شده    تأثير و تحت    آميزتبعيض   يهاداوري اند.  پذيرفته و 

منافع اين   تضاد  واز  دارد  وجود  است  نيز  الزم  در    ان داوررو 
  طرف و امانتدار بي  ،عادل متخصص،مورد ارزيابي   موضوع مقاله 

ي دقيق  انتقادنظرات    كافي براي ارائه  ديد در عين حال داراي  و  
  د. ناما كامالً مفيد باش

علمي    -٤ درنشريات  مقاالت  انتشار  نشريات   ويژهبهآيا 
  هاست؟ ابزار سرقت ايده الملليبين 

حق    وسيلههپژوهش محققين دنيا بحاصل از    علمي  يهااكثر ايده 
نمي محافظت  اختراع  ثبت  حق  يا  اساسي چاپ  بخش  و  شود 
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و ايجاد دانش ديگران   هاگذاري ايدهعلمي به اشتراك   هايفرايند
ايده   است. كه  است  در    يي هاطبيعي  مقاله  انتشار  قالب  در  كه 

قرار داده بهره مي   دسترس عموم  با هدف  مندي و استفاده شود 
ي تجاري و صنعتي به  هامنديه و در صورت بهر  ديگران است

  . شوندنمي وسيله اشخاص ديگر مصداق سرقت علمي محسوب  
چاپ   در مراحل چندگانه بررسي و  اًيكي از مشكالت جدي گاه

رخ علمي  از  دهد.  مي   مقاالت  تحقيقات،  انجام  در  نويسندگان 
ايده تا تكميل   يافته  مقالهتوليد  به  ي  هاو داده  هاو ارسال  خود 

براي نتايج تحقيقات    و  كنندمي   سختي زيادي را تحمل  يك نشريه
انتظار ندارند در هر زمان از مراحل    خود ارزش قائل هستند و 

ايده  انتشار،  و  سو  هاارسال  يا  افشاگري  سرقت،  استفاده ء مورد 
جهت  ي خود را  هاو ايده   هاقرار گيرد. هنگامي كه محققان يافته

و  بررسي   انتظارمي   همكار  داورانبه سردبيران  رود مي  سپارند 
فرايندهاي  هاررسيب .  انجام شود   غيرجانبدارانهو  محرمانه    طي 

اخالقي  رفتار  اساس  بر  همكاران  بررسي  به  ذاتي  اعتماد 
ويراستاران،   رعايت  داوراننويسندگان،  اگر    و  است.  رازداري 

غيراخالقي كه ممكن است ايده    داوران اي توسط  چنين محرمانه 
نقض شود، محققان اعتماد خود را    را سرقت نمايند  نويسندگان

وضعيت  پديده  اين    دهند و مي   تايان از دست نسبت به بررسي هم
دسترسي   زه جهاني را اجامع  در نهايت  كه  زندمي   دشواري را رقم

يافته و  هابه  علمي  يهاپيشرفت   مهم   . نمايدمي   محروم   سريع 
  نشود   پاك  يهاي علمي از چنين آلودگي هاهرگاه دامان بررسي 

 دانش و  ي علمي كند  هاپيشرفت  رود،مي   علم از دستدر نهايت  
در مواجهه با چنين شرايطي ضروري است    .شودمي  ناياب  اصيل

علمي سختگيرانه   نشريات  از  اقدامات  محافظت  براي  را  اي 
اين   قدم در  بودن بررسي همكاران انجام دهند. اولين  محرمانه 

موافقت  خواسته شود تا    داوراناست كه از سردبيران و    آنزمينه  
جايي كه عواقب نقض محرمانه  تا  امضا كنند    ي محرمانه راهانامه

صريح بيان شود. اين موارد   طوربه   در آنها  بودن بررسي همكار
و    قابل مشاهده  نشريه نيز  هر  گاهدر وب  و  بايد به صورت عمومي

  . دسترس عموم باشد 
درفرايند ارسال    الملليبين آيا بعضي از سردبيران نشريات    -٥

گيري در مورد مقاالت نسبت به برخي از  داوري و يا تصميم 
  كنند؟مي  عملآميزتبعيض ها كشور

از  بله.   خوبهاكنفرانسحتي  و    نشرياتبرخي  كشور    ،ي 
كنند مي   گيرند و گاهي اوقات فكرمي   در نظرنيز  نويسندگان را  

از كيفيت  كه مقاالت پژوهشي از يك كشور خاص ممكن است 
اي در  اگر چه تحقيق آماري اثبات شده  .مطلوبي برخوردار نباشد

ندارد وجود  خصوص  به   اين  برخي  مي   نظرولي  باور  به  رسد 
مهم   نشريات  كشورها    الملليبين سردبيران  از  برخي  محققان 

را توليد  از    تحت فشار هستند تا مقاالت زيادي  كنند اما لزوماً 
همچنين باور   .باشندمي تحت همان فشار ن نظر كيفيت تحقيقات

عمومي ان است كه انجام تحقيقات با كيفيت باال مستلزم صرف  
ابزارهاي علمي پيشرفته و با  هاهزينه ي هنگفت و دسترسي به 

فناوري باال است كه محققين برخي كشورها به ميزان زيادي از  
باعث  آنها محروم هستن مالي  منابع  د و فقر تجهيزاتي و كمبود 

و  پيش آنها  علمي  كارهاي  كيفيت  خصوص  در  داوري 
خصوص تصميم  در  دقيق  بررسي  بدون  و  عجوالنه  گيري 

شود. با اين اوصاف  مي   برخي مقاالت  و اعتبار علمي  شايستگي
در  نمي تعصب  نبود  نويسندهتوان  كشور  با  برخي    رابطه  نزد 

  را ناديده گرفت.   ليالملبين نشريات مهم 
تمايل به    الملليبين چرا بعضي از نشريات و يا انتشارات    -  ٦

چاپ مقاالت با دسترسي آزاد (دريافت وجه) دارند؟ آيا اين  
موضوع به كيفيت علمي مقاالت و نشريات علمي لطمه نمي  

  زند؟
آن جامعه جهاني در  كه  انقالب سوم صنعتي  با    طور به  همگام 

اينترنتفزاينده نيزتغيير،  است   شده  محور اي  مهمي  در    ات 
ارتباط و  و  تحقيقات  ،علمي  اتبرقراري  انتشارات   دسترسي 

پژوهشگرانهايافته نشريات    ي  از  بسياري  است.  شده  ايجاد 
اند و به تمام افراد  قديمي و معتبر از قالب سنتي خود خارج شده
اند ولي پرداخت  جهان اجاره دسترسي آزادانه و مجاني را داده 

و   نويسندگان  به  خوانندگان  جاي  به  آزاد  دسترسي  اين  هزينه 
اين دگرديسي    اشتراك نشريات علمي منتقل شده است.صاحبان  

زند بلكه مرزهاي  اي به كيفيت آثار منتشر شده نمي تنها لطمه نه
دهد و زمينه استنادات  مي   دانش را نيز با سرعت بيشتري گسترش

از زمان ظهور اينترنت، سازد.  مي   و ارجاعات بيشتري را فراهم
ديگر نيازي علمي  الت  جديدترين تحو  اطالع ازدانشمندان براي  

  ندارند نياز خود را  مورد    نشريه  چاپي  جديدترين نسخه   داشتنبه  
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نيازي به ترك آزمايشگاه و صرف تمام بعد از    و همچين ديگر
كه    نيست  هاكتابخانه  پستوهايدر    هاظهر از  زيرا  بسياري 

 ي شخصي هااطالعات مورد نياز براي انجام تحقيقات در رايانه
اغلب محققان هنگام تصميم براي چاپ آثار   موجود است.  افراد

خود در يك نشريه با دسترسي آزاد چهار عامل مهم نظير اعتبار  
ب  ،نشريه آن  ديده شدن    هزينه و سرعت  ،وسيله ديگرانهميزان 

  نشريات با بيشتر  همانطور كه    گيرند.مي   انتشار نشريه را در نظر
تا حدي تحت  كه    دارند اي تعلق  آزاد به جوامع حرفه غير  دسترسي

بيشتر ادبيات منتشر    و  س اين جوامع قرار دارندأافراد در ر  تأثير
(شده   دارد  مطلوبي  كيفيت  آنها  آثار  در  از  كمي  درصد  اگرچه 

برانگيز استؤسدر اين نشريات نيز  منتشر شده   همين امر    ) ال 
دسترسي آزاد نيز صادق است. در نهايت، كيفيت   نشريات بابراي  

اين .  است نشريه    تحريريهصداقت سردبير و هيئت    تأثير تحت  
باكه  باور   از كيفيت مطلوبي برخوردار    نشريات  دسترسي آزاد 

نشريات جعلي است كه با اهداف و مقاصد    نيستند به دليل ظهور
اند و چنين نشرياتي به نشريات غارتگر تجاري ايجاد شده  صرفاً

ايي شوند و در دقيق شناس  طوربه باشند كه الزم است  مي   معروف
به  آنها  اطالع خصوص  گردد.  خوبي  از  رساني  بيش    ١٠امروزه 

شوند مي   كشور جهان منتشر  ١٣٦دسترسي آزاد در    نشريه باهزار  
در    و خوشايند  تغيير  يك  و  نشريات  اين  جامعه  كنترل  تحت 

خوانندگان است كه در آنها فقط برخي از اعضاي ممتاز به مطالب  
ميليون   ٩/١  اًدسترسي آزاد تقريب  نشريات باعلمي دسترسي دارند.  

  در سراسر جهان در دسترس قرار   صورت رايگانمقاله در سال به 
  ي را علم  توليدات  در واقع، اين سهم چشمگيري درو    دهندمي

تحقيقات علمي سريعتر شريات با دسترسي ازاد نتايج  . در ندارد
  محقق اين قابليت مشاهده به نفع  يابد و  مي   تر گسترشو گسترده

است زيرا افراد بيشتري در مقايسه با چاپ آن    ويو تحقيقات  
داشته مي   ، ازاد  نشريه بدون دسترسيدر   به آن دسترسي  توانند 

ايج براي  مشاهده  قابليت  و  استنادها  اعتبارباشند.  به   محقق  اد 
  است. جدي عنوان يك دانشمند كليدي مزيت 

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

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

است    طوربه  هادانشگاه ممكن  كنند  ورود  مقوله  اين  به  وسيع 
مت است  شده  مشخص  آنها  براي  كه  عاليه  گردد.  أاهداف  ثر 

رود كه توليدات علمي هر  مي  همچنين در چنين شرايطي بيم آن
منتشر    وسيع در نشريات داخلي همان دانشگاه  طوربه دانشگاهي  

  شود كه قابل پذيرش نيست. 
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 ي علم اتيدر نشر يقاتيتحق هايافتهيدرباره نشر  هادگاهيد  

  ٩٩ماه    دي اول، ، شماره  يازدهمنشريه نشاء علم، سال  
27 

  منابع و مؤاخذ
ــادفي   .)١٣٧١(  ،رويســتون  رابرتس  .]١[ ــافات تص ــت اكتش ــرگذش   درعلم، مترجم غفراني، محي الدين، چاپ اول، دانشمند، تهران، ايران.س
ــالم  .]٢[ ــالم، موانع و   .محـمد عـبدالسـ ــكوـفايي علم در جـهان اسـ شـ ــكده    هاراهبرد ــا خواجه، پزوهش ــغر افتخاري و غالمرض   مطالعات فرهنگي و اجتماعي.، ترجمه اص
منتشر كن يا نابود   ).١٣٩٣(  ،صبوريعلي اكبر اسكندري و پروانه    .]٣[  .٣٨-٤٣صفحات    شماره اول،،  نشاء علم، سال پنجم شو، نشريه
ــعـباني ود  احـم  ].٤[ يراز:  جغرافـياي علم:  ).١٣٩٢( ،داوري اردـكاني نـگار شـ ت و يكم: ـش ت قرن بيـس عيت پژوهش در جهان دردهه نخـس ــاني علوم و فناوريوـض ــتنادي علوم   -مركز منطقه اي اطالع رس پايگاه اس   جهان اسالم.

[5]. Shaabani ، A. (1998). Synthesis of metallophthalocyanines under solvent-free conditions using microwave irradiation. Journal of Chemical Research ، Vol.10 ، PP 672-673. [6]. Synthesis of phthalocyanines by microwave irradiation ، US 6491796B1 ، 2001. [7]. Jefferson ، T. ، Alderson P. ، Wager E. ، Davidoff F. (2002). Effects of editorial peer review: A systematic review. JAMA ، Vol.287 ، No.21 ، PP. 2784-2786. [8]. Ware ، M. (2008). Peer review: Benefits، perceptions and alternatives ، PRC Summary Papers ، Vol. 4  ، PP. 4-20. [9]. Errami ، M. ، Garner H. (2008). A tale of two citations. Nature ، Vol.451 ، PP. 397-9. [10]. (2004). Complacency about misconduct ، Nature ، Vol. 427. Issue no 696. [11]. Dahlberg ، J. (2007). ORI retains its working definition of plagiarism under new regulation. Office of Research Integrity Newsletter ، Vol.15. PP. 4. [12]. Errami ، M. ، et al. (2008). A database of highly similar citations in the scientific literature. Nucleic Acids Res. [13]. Chalmers ، I. (2006). Role of systematic reviews in detecting plagiarism: case of Asim Kurjak. BMJ ، Vol.333. PP. 594-6. [14]. Link ، A. M. (1998). US and non-US submissions: an analysis of reviewer bias. JAMA ، Vol.280(3) ، PP. 246–247. 

اري و   .]١٥[ اني بختـي كـي ابوالفضـــل  دي،  ــوي موـح ــيدخان چمني،  علي اكبر موسـ ــترهاي  ).  ١٣٨٥(جمش  .٢٣ – ١، صفحات  ٢ارتقاء دانش، فصلنامه توليد علم، شماره توليد علم جهاني، مفاهيم و بس
ابوالفضــــ  .]١٦[ دي  ــوي موـح اري و علي اكبر موسـ اني بختـي كـي ل  ـــيدـخان چمني، ( ــاـعه ـيافـتهـهاروش). ١٣٨٢جمشـ ي  ـها ي تولـيد و اشـ ، ٣١شماره  مجله رهيافت، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي ،   .علمي  .١٩-٥صفحات  
ه نشـر و اشـاعه هايشـيوه). ١٣٧٦، (موحدي  اكبر موسـوي علي  ].١٧[ افـت االت  مجموـعه  .علمي  ـهايـي ــيروش  هـمايش  مـق اسـ ـــن   .٢٠٤ –  ٢٣٨، صفحاتتهران ، دانشگاهتحقيق  و فنون  شـ
ـشماره   در كـشور» مجله رهيافت، فـصلنامه ـسياـست علمي و پژوهـشي ،تحت عنوان «جايگاه دانشـمندان، انديشـمندان و نهادينه سـازي دانش گفتگوي علمي  ). ١٣٨٢(علي اكبر موســوي موحدي و ديگران،   ].١٨[  .١١٣-١٣٤، صفحات  ٢٩
ــاديق و ارايه تعريف جامع  ).١٣٨٧، (اكبرموسـوي موحديو عليابوالفضـل كياني بختياري    ].١٩[ ــت؟ مرور ادبيات،مص مجله   .نواوري چيس ، صفحات  ٤٢ي و پژوهشي، شماره  هاي علمفصلنامه سياست  ،رهيافت ٩-٥. 
اري    ].٢٠[ اني بختـي كـي ابوالفضـــل  دي،  ــوي موـح و علي اكبر موسـ ــكندري ــازي ملي).  ١٣٨٤(  ،عبدالمجيد اس مجله رهيافت،   .ظرفيت س ت ياـس لنامه ـس ماره  فـص ي، ـش فحات    ،٣٦هاي علمي و پژوهـش   .٢٦  –  ٢١ـص
).  ١٣٨٥(  ،علي اكبر موـسوي موحدي ، ابوالفـضل كياني بختياري  ].٢١[ - ٧٣ه) صـــفحات  ، جلد چهارم (جايگاه فنآوري علمي در منطق١٤٠٤مقاالت همايش ســـند چشـــم انداز جمهوري اســـالمي ايران در افق  مجموعه   .١٤٠٤ظرفيت سازي علمي در راستاي سند چشم انداز ايران  ٨٩.  
ا رحي  ].٢٢[ ا ـنادري، روـي ــوي موـحدي ميـن تارهارهنمود). ١٣٩٠(  ، مي وـقار و علي اكبر موسـ ندگان نوـش يهاي اخالقي براي نويـس   .٥٧-٥٣، صفحات  ١شماره   ،٢لدنشريه نشا علم، مج  . ي پژوهـش
ــوي موـحدي، مجتبي  ].٢٣[ ــل كـياني   علي اكبر موسـ اـماني و ابوالفضـ ــلـناـمه    .آموزـگاران علم و معني). ١٣٨٤(  ،بختـياري مجـله رهـياـفت، فصـ   .٧٣ – ٦٦صفحات  ،٣٥اره هاي علمي و پژوهشي، شمسياست
(  موحدي  اكبر موسويعلي   ].٢٤[ گفتگوي علمي  ).  ١٣٨١و ديگران. 

«توليد علم، اولويت توسعه كشور» مجله رهيافت، فصلنامه   تحت عنوان
  . ١٤٣ – ١٦٠، صفحات ٢٨ست ت علمي و پژوهشي شماره سيا


