
بخشي از مديريت نشر؛داوري در مجالت �

و تحقيقي جوامع علمي مرتبط داوري در مجالت امر بسيار مهمي است كه با سرنوشت علمي

و بلكه خود قضاوت چنانچه مورد دقـت قـرار. است داوري امر خطيري است كه همچون قضاوت

به نگيرد كيان علمي جامعه مي را و بالنـدگي هم و چنانچه بر مبناي درستي شكل گيرد به رشد ريزد

مجالت علمي چنانچه به هويت علمي خود بيش از مسائل اقتصادي توجـه. انجامدمي جوامع علمي

و به شرائط داوري كه عمدة آن زير نظر آنهـا شـكل مـي  گيـرد توجـه داشـته باشـند، موجـب كنند

مي تقويت بنيه و پيشرفت علمي اما اين داوري در مجالت به عـواملي بسـتگي. شوند هاي تحقيقاتي

ميدارد كه رعايت آن مي، فرايندي را تشكيل به منجرتواند دهد كه توجه به مجموعة آن فرايندها

ش . گـذاردو چنانچه بخشي از آن معطل باشد به همان اندازه در بازدهي تأثير منفي مـي ود بارآوري

مي دشواري و شرائطي كه قاضي بايد داشته باشد نيز در هاي قضاوت در اينجا نيز مطرح است تواند

و بـي. نوعي مدنظر باشدبهاينجا  دو عنصر مهمي كه در قضاوت مطرح است عبارتند از نظر داشـتن

نظر داشتن به اين معنا است كه قاضي در مواردي كه قضـاوت. نظري كه اين دو مكمل يكديگرند

و اهـل كند بايد صاحب مي و تخصصي باشد، بدين معنا كه بايد خبـره و داراي نظر علمي نظر باشد

در در مجالت علمي قطعـاً بايـد افـراد صـاحب. تواند در موضوع داوري كند والّا نمي فن باشد نظـر

و. خوبي انجام نخواهد شـد موضوع، مقاالت مرتبط را دريافت كنند والّا داوري به در مقابـل، داور

و داوران بايد بي و بغـض باشـند و داوري فاقـد حـب نظري داشته باشند به اين معنا كه در قضاوت

از ايـن رو اسـت. گيري خاصي نداشته باشند تا حقي را از كسي تضييع نكنند سبت به كسي جهتن

مي كه در اكثر موارد بررسي مقاالت به و صورت ناشناس مورد بررسي قرار گيرد تا ديـدگاه مثبـت

.منفي داور نسبت به مؤلف در قضاوت تأثير نگذارد

و بهبراي اينكه داوري در مجالت خوب انجام شود صورت فرايندي عمـل جواب دهد، بايد

مي. شود آن اين فرايند را و بيروني تعبير كرد كه مديريت دروني توان به دو مرحله مديريت دروني
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و مسئوالن حقوقي مجالت است كه چنانچه و هيأت تحريريه، داوران، شامل نويسندگان، سردبيران

و به وظائف خود عمل كنن و نحوة كارشان در ارتباط با يكديگر باشـد مجموعاً مورد توجه باشند د

و نقد است كـه بـه و مديريت دروني شامل بازاريابي، توزيع، بازخورد بسيار مفيد فايده خواهد بود

و اما مديريت دروني :سهم خود در باروري علمي مقاالت موثر خواهد بود

 آنهـا بايـد در موضـوع اوالً. نويسندگان مقاالت وظيفـة خطيـري دارنـد: نويسندگان مقاالت.1

و مطالعات خود بايد سعي كننـد بـر ادبيـات آنها با بررسي. نظر باشند تا بتوانند مقاله بنويسند صاحب ها

و حرفي نو براي ارائه داشته باشند و نـه. موضوع چيزي بيفزايند اگر مقاالت عمدتاً مسئله محور باشـند

بهاز اين گذشته. محور، بسيار مطلوب استخودمسئله و ساختاري را خوبي رعايت، بايد مسائل شكلي

هـاي در واقع بايد فرايند داوري را صرف يافتـه. كنند تا كاري از اين جهت براي داوران باقي نگذارند

و تازه دقتي مؤلفان نسبت به ايـنبي. هاي تحقيقاتي كرد تا داوران به دقت به اين مسائل بپردازند علمي

دا موارد سبب مي بهشود تا و ايرادهاي خـود جاي بررسي وران هاي محتوايي، به مسائل شكلي بپردازند

و از بررسي و يا سهواً، غافل بمانند را به آن متمركز كنند .محتوا، عمداً

و هيأت تحريريه.2 و سـپس هيـأت تحريريـه در تشـخيص اوليـة: سردبيران وظيفة سـردبيران

و سپس انتخاب داوران بسيا ، سردبيران بايد اطالعات الزم داشته باشند.ر مهم استمقاالت مناسب

و احاطة اطالعاتي نسـبت بـه افـرادي كـه مـي بدين معنا كه صاحب در تواننـد بـه نظر باشند، خـوبي

آنها بايد رابطان خوبي در اين زمينه باشند تـا مقالـة. موضوعات خاص داوري كنند نيز داشته باشند

و  مي. اين كار كوچكي نيستخوب را به داور خوب بسپارند و سردبيران اغلب خود تصميم گيرند

بايد سـازوكاري فـراهم شـود تـا هيـأت. كنند هيأت تحريريه كمتر در انتخاب داوران مشاركت مي

از آنجا كه برقراري جلسه با اعضاء هيـأت. عنوان بازوي فكري سردبير انجام وظيفه كند تحريريه به

ش تحريريه، به ميويژه در شهرهاي توان از طريق ايجاد سـامانة لوغي مثل تهران، كار دشواري است

و تأييد نهايي انتخاب آنها توسط  الكترونيكي در نظرخواهي از هيأت تحريريه براي انتخاب داوران

مي. سردبير اقدام نمود بـدين منظـور،. توانند كمك بگيرند در بعضي موارد سردبيران از مؤلفان هم

ك از مؤلف مي ميه در زمينه مورد نظر چه كساني را صاحبپرسند دانيـد زيـرا نويسـنده مقالـه نظر

مي بيش از هر كس ديگر افراد صاحب مي. شناسد نظر در موضوع خود را تواند با حفظ نـام سردبير

و يا حذف آن مقاله را براي داوران بفرستد مي. مؤلف تـوان از مطالعـة اسـتنادهاي مقالـه گاهي هم
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در هر حال، سردبيران مسـئول نهـايي كيفيـت مقـاالت. ظر در آن موضوع را شناختن افراد صاحب

و بايد در اين مورد دقت الزم را بنمايند . هستند

و يا معرفي مـي در سردبيران كه معموالً از جانب مديران مسئول انتخاب شـوند نيـز از جهـاتي

م. اند مضيقه سئول اغلب توجه الزم را بـه ايـن امـر بيشتر مضيقة آنها از لحاظ مالي است كه مديران

و تعلّل در پرداخت نمي و يا تأخير و با عدم تخصيص بهينة اعتبار هـا بـه ويـژه در حـق داوري كنند

و كار پيشرفت مجله را با مشكل مواجه مي .كنند گرفتاري براي سردبيران فراهم

در مواردي كه مقالـهو اغلب-گاه سردبيران مجالت اشكاالت گرفته شده توسط داوران را

مي-نياز به اصالحات داشته باشد و اين در جائي است كه دو داور اظهـار براي مؤلف ارسال كنند،

در اينجا سـردبيران مقالـه را همـراه بـا ايـرادات. باشند كه مقاله با اصالحات قابل چاپ است كرده

ا گرفته شده براي مؤلف مي و يا و فرستند تا آنها را اصالح كنند گر اسـتداللي دارنـد، بيـان نماينـد

اين كار حتي به هنگام رد مقاله از سوي داوران، كار مناسبي است. مجدداً به سردبيري ارسال كنند

رد را بپرسد به او پاسخ گفته شود اين كار البته مستلزم صرف وقت بيشتري. تا چنانچه مؤلف علت

و در ضمن آموزشي براي مؤلف اس در اينجا ذكر اين نكته الزم است كـه.تبراي سردبيري است

و يـا سـوء اسـتفاده  و يا مؤلفان از اين موقعيت استفاده در اين صورت ممكن است بعضي از مؤلف

و مقالـه خـود را كـه بـا راهنمـايي  و با رفع اشكال، مقالة رد شده را به مجلة ديگري بفرسـتند كنند

به.داند، به چاپ برسانن داوران مجلة اول اصالح كرده شرط اينكه ايـن البته منعي در اين كار نيست

و عادت در نيايد كه حمل بر بداخالقي مؤلف يا مؤلفان شود امر به . صورت يك سنت

و مسـتعد كـار. داوران نقطة كليدي در داوري هستند: داوران.3 يافتن داوران منصف، مطلـع

من. آساني نيست و سردبير بايد با كمك هيأت تحريريه، داوري اسب با موضوع مقاله انتخـاب كنـد

اينكه داوران متعهد باشند. از آنها بخواهد تا در مدت معين نظرات خود را پيرامون مقاله ابراز كنند

و داشـتن فرصـت كـافي بـراي انجـام كـار مسـئله  اي كه به وظيفة خود عمل كنند يك مسئله است

و يا تقدير معنوي از آنان خود نكت. ديگر در. ساز استة سومي است كه اغلب مسألهپرداخت مادي

و وقـت و خوب فرصت ندارنـد و ممكـن اسـت برخي موارد داوران خبره شـان بسـيار ضـيق اسـت

و يا ترجيح ندهند به داوري مقاله ترجيح  هايي بپردازند كه سطح آن بسيار پايين دهند داوري نكنند

ا  و اگـر و در ضمن هيچ امتيازي هم براي آنهـا نـدارد متيـاز مـادي هـم بـه ايـن داوران تعلـق است
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هـا را بـه ناچار سردبير بايد مقالهبه. گيرد در برابر درآمدهاي ديگري كه دارند بسيار ناچيز است مي

و يا چندمي بسپارد كه آنها طبعاً تبحري در كار ندارند همانطور كه گفتـه شـد،. داوران درجة دوم

ب بسيار از اين داوران به ميجاي بحث محتوايي و مؤلفـانه مسائل شكلي و چنانچـه مؤلـف پردازند

و احسـاس مـي  كننـد كـه خـوب داوري آنها را رعايت نكرده باشند، بـه ايـن مـوارد بسـنده كـرده

كه داورانِ خوب بايد چنانچه به هر دليلي نمي. اند كرده خواهند داوري كنند به سردبير اطالع دهند

و عدم وجود بانك. ليف خود را بداندقادر به انجام كار نيستند تا سردبير تك هاي نبودن داوران وارد

و عدم مشـاركت سـردبيران بـا يكـديگر در امـر شـناخت داوران امـر را بسـيار  اطالعاتي موضوعي

به. كند دشوارتر مي در چنانچه نظامي وجود آيد تا هم بانـك داوران تكميـل شـود، هـم تبحرشـان

و هم تعدا داوري به د مقاالتي كه در هـر زمـان در اختيـار آنـان اسـت مشـخص نوعي ارزيابي شود

در. سالئق داوران نيز در اين زمينه متفاوت است.دتواند وضع داوري را بهبود بخش شود، مي برخـي

مي اولين برخورد با يك نارسائي در مقاله آن را رها مي و نمرة منفي به آن و برخي مقاالت كنند دهند

مي برخي. خوانند را تا آخر مي و پيشنهادهايي را عنوان و برخي نتيجه نهـايي را بـا تيـك ايرادات كنند

مي زدن گزينه مي. كنند ها ذكر و ايـن شود بسيار مناسب بديهي است آنجا كه اشكاالت ذكر تـر اسـت

مي. خود مستلزم صرف وقت از جانب آنان است كنند كه مقاله نياز بـه برخي نيز پس از داوري اشاره

مي بررسي مجدد و برخي نيز به خاطر زحمت بازبيني ترجيح هـا همـة ايـن. دهنـد آن را رد كننـد دارد

مهمترين چيزي كه داوران بايد بـه آن توجـه كننـد،. اشكاالتي است كه بر سر راه داوري وجود دارد

و توسعه در حوزة موضوعي است كه اغلب مغفول مي .ماند سهم مقاله در پيشبرد امور

و وزارتخانه علمي در دانشگاه حاميان مجالت.4 آخـرين حلقـة داوري بـه نـوع نگـرش:ها ها

و وزارت علوم، تحقيقـات گيرندگان در مورد امتيازات متعلّقه به داوري در ستاد دانشگاه تصميم ها

و درمان، برميو فن وقتي در اين نهادها اعتباري مادي بـراي داوري. گردد آوري، وزارت بهداشت

ن و اعتبار معنوي هم براي آن لحاظ نميميدر نظر گرفته شود، طبعـاً چرخـة كـار داوري را بـا شود

و كـار را بـر سـردبيران سـخت مـي  يكـي از مسـائل عمـده كـه بايـد سـتادهاي. كنـد مشكل مواجه

و چگونه داوران خوب گيري به آن توجه كنند اين است كه چگونه به داوري تصميم ها امتياز دهند

و ضعيف جدا كنندرا از داوران متوس زيـرا هميشـه هـر صـاحب اطالعـي ممكـن اسـت قـدرت.ط

و يا ترويجي شفاف نيست-مرز بين مقاالت علمي. داوري نداشته باشد . پژوهشي با مقاالت مروري
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به به اگر عمدة هدف نگـارش. صورت متعادل مورد بررسي قرار نگرفته است عالوه، ارزش هر يك

كم مقاله تأثيرگذاري باشد، موضوع و پژوهشي بودن و مروري و كيفي بودن تر مدنظر قـرار كمي

گيري اين تأثيرگـذاري هـم كـار آسـاني نيسـت ولـي چنانچـه البته بديهي است كه اندازه. گيرد مي

و سـمينارها بـه بررسـي ايـن موضـوع  و با تشكيل جلسات ستادهاي مزبور در اين زمينه تالش كنند

.دي نو رسيدبپردازند چه بسا بتوان به دستاور

اگر چه فعالً مالكي اصلي در سطح جهان است اما آفاتي هم آن را تهديـد ) IF(ضريب تأثير

در. كند مي يا ISIنمايه شدن مقاالت و نه همة كار است ISCو وقتي تأكيد بيش. هم بخشي از كار

از اندازه براين موضوع شود تالي مفاسـدي بـه ويـژه در علـوم انسـاني خواهـد بـود كـه بايـد از آن 

.اجتناب شود

ذي در مجموع بايد حرفة داوري را به سـهم صورت يك فرايند در نظر گرفت كه همة عناصر

و روند  و اثرگـذاري آن را در جامعـه مـدنظر قـرار در آن به مشاركت بپردازند ارتقاء سطح كيفـي

از. دهند و صـرفاً تصـويربرداري و ابتكار ميل كند باشد كه وضعيت مقاالت ما از تقليد به خالقيت

و هاي غربي بدون توجـه بـه بـومي سوژه و تنهـا موضـوعات مطـرح در مجـالت سـازي آن، نباشـد

مشـاركت در علـم جهـاني زمـاني مطلـوب اسـت كـه. مقاالت خارجي مالك ارزيابي قرار نگيـرد 

و هـم در مـورد مسـائل منطقـه  و هـم جهـاني بـه اظهـارنظر نويسندگان ما از خود ابراز نظر كنند اي

مي. بپردازند تواند چرخة داوري را بهبود ببخشد توجه بـه نكـات زيـر از طـرف مجـالت هـر آنچه

و يا همكاري سر دبيران با  و اشتراك بهحوزه موضوعي طـور هم است كه خود در جاي ديگر بايد

:مشروح مورد بحث قرار گيرد

؛هاي اطالعاتي در زمينة داوران ايجاد بانك.1

؛هاي اطالعاتي در زمينة مقاالت ايجاد بانك.2

و كليدواژه هاي اطالعاتي در زمينة نمايه ايجاد بانك.3 ؛ها ها

و قالب تالش براي يكدستي فرمت.4 ؛ها ها

؛كاري در توزيع نشرياتهم.5

و تهيـه نـرم.6 و توجه به اقتصادي كردن كارها از طريق مشـاركت در تايـپ، ويـرايش افـزار

. مانند آن



و چهـار مسـئلة  توجـه شـود

توان به ميـزان بـاروري مي

 

 خارجي

و دريافت تـأثير آن را بـه

 باال ذكر آن آمد اما بـدون

شود، خواه كـاالي مـادي

د تا معلـوم شـود كـه چـه

بايسـت قبـل از توليـد ميـزان

 تنها در ايـن صـورت اسـت

. بعد، توزيع درسـت اسـت

توليد هر اندازه مهم باشد

. رود به هـدر مـيو انساني

هائي را به همراه خواهدت

1شماره17دوره

 اينكه حلقه داوري تكميل شود بايد به مديريت بيروني هم توج

و نقد مورد توجه قرار گيرد سا. بازاريابي، بازخورد مزيرا در يه آن

.ي برد

و خارج.1نمودار چرخه داوري با توجه به مولفه هاي داخلي

توان دايرة داوري شود، ميهمانطور كه در نمودار يك مالحظه مي

و خارجي تقسيم كرد دايرة داخلي مواردي بود كه در با. داخلي

مي. شود دايرة خارجي اين بحث تكميل نمي ش وقتي كاالئي توليد

و علمي، شرط كافي اين است كه براي آن بازاريابي شود  معنوي

بايس تر فكر كنيم چـه بسـا مـي حتي اگر درست. نيازمند آن هستند

و تنه و بر اساس آن سفارش توليد داده شود و نياز معلوم شده

و يا استفادة كاالهاي خود اطمينان دارد مسئلة بع.توليدكننده از فروش

و يا آن را همپاي آن مي .دانند توزيع به اندازة توليد اهميت دارد

و يا هزينه درستي توزيع نشود، عقيم مي و ثروت و ماند هاي مادي

و يا توزيع نامناسب هر يك به سهم خود آفت ، تأخير در توزيع

6

1390 بهار

براي

توزيع، بازار

ها پي داوري

همانط

د دو بخش

توجه به داي

و يا معبا شد

مراكزي نيا

مندي عالقه

توليدكنكه

در واقع تو

وقتي به درس

عدم توزيع،
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سخن سردبير

هاي علمي اين مسئله از شدت بيشتري برخوردار است زيرا كـه عمومـاً حساسـيت در حوزه. داشت

و آنـان عكـس  و سالمت آن در امـور مـادي بيشـتر اسـت ول سـريع العمـ جامعه نسبت به توزيع تـر

توانـد در تكميـل چرخـة داوري حلقة بعدي بازخورد است كه مـي. دهند حادتري از خود نشان مي

توانـد در مـورد همچنانكه اگر در كاالهاي مادي بازخورد نباشد توليدكننده نمي. آفرين باشد نقش

و استمرار كار خود مطمئن باشد، در امور معنوي به .د اثربخش استطريق اولي اين بازخور كيفيت

و چه بسيار فعاليت و يا شبه علمي انجام شده است كه حاصلي جز ماندن در قفسه نـدارد هاي علمي

نه هيچكس به آن مراجعه نمي و اين مي كند اُفت علمي محسوب هاي مـادي هـم شود، خسارت تنها

مي. در آن هست و تواند در تصميم بازخورد حتـي در سـطح گيري مديران علمي بسيار مـوثر باشـد

و يا به آنان تأكيد بيشـتري كوچك تر چرخة داوري را تحت تأثير قرار دهد؛ داوران تعويض شوند

و يا مؤلفان مورد تـذكر قـرار گيرنـد  و واالتـرين عامـل تأثيرگـذار بـر نظـام داوري،. شود آخـرين

و دلسوزانه است و پويا. نقدهاي سازنده بودن جامعة علمـي نقد اگر عالمانه باشد، هم نشان از زنده

و هم مشوقي براي رشد افراد خوش و بديهي اسـت تـداوم ايـن دارد و صاحب قلم خواهد بود فكر

.هاي علمي تأثيرگذار خواهد بود امر تا چه اندازه در تقويت بنيه


