
 هاي سردبيري چالش

مي چالش و من در اينجا به بعضي از آنها اشاره كنم. البته بسياري از ايـن هاي سردبيري فراوان است

ب چالش اي هم ممكن است مشـكالت خـاص خـوده همة نشريات مربوط است؛ اگر چه هر نشريهها

به را داشته باشد. نكته و فايـده اي كه عموم مقاالت گرفتار آنها هستند عدم توجه  ضـرورت، هـدف

و گاه هر سه با هـم مـورد غفلـت قـرار مـي مقاله و يـا ها است. گاهي يك يا دو مورد از آنها گيرنـد

كمتوجه به آنه داشته باشـد بـه ايـن معنـا اسـت كـه ضرورتشود. توضيح اينكه اگر مقاله رنگميا

و به از مقاله از يك نيازي و اگر چنـين باشـد طبعـاً دو مقولـه نياز بومي ويژه و هـدف برخاسته است

اي مانـد كـه بايـد لحـاظ شـود. يعنـي مقالـه مـي اولويتهم در آن مستتر است. در اينجا فقـط فايده

در ضرورتاست ممكن  هـدف اي ممكـن اسـت نباشـد. همچنـين مقالـه اولويـت داشته باشـد ولـي

و يا فايده مقالـه كـم باشـد اولويتيو ضرورتكه مشخصي داشته باشد در حالي بر آن مترتب نباشد

 كند. فايده باشد؛ هرچند مشكل نويسنده را براي مقاصد خاصش برطرفو حتي بي
و كتابخانهالعروال ما در نشرية تحقيقات اط هاي عمومي به ايـن ترتيـب اسـت: ابتـدا رساني

مي مقاله كنـيم تـا چنانچـه اسـتواري كـافي هاي دريافتي را در هيئتي دو يا سه نفره بررسي اجمالي

و مرتبط به كتابخانه آنها را از طريق سامانة فصلنامه بـراي اعضـاي هيئـت هاي عمومي بود، داشت

م تحريريه مي  مقالـه پـذيرش عـدم يـا پذيرش مورددررا خود نظردت محدودي فرستيم تا ظرف

 ديگـر نظـر صاحب افرادياو سامانهدر موجود داوران نام فهرستازرا خود پيشنهادي داورو بيان

آنگاه با بررسي نظرات آنـان تصـميم نهـايي.نمايند اعالمو انتخاب شناسندميكه سامانهاز خارج

 ايشـان، نظـرات اخـذو داوران بـه مقـاالت ارسـالاز پـس شـود.ه مـي در مورد داوري مقاله گرفت

 ارسـال مقـاالت نويسـندگان بـراي) ويـرايش بـه نيـاز يـاو پـذيرش عـدم پذيرش،( مقاله وضعيت

از متأسفانه.شود مي  داوريدرو نيسـت برخـوردار الزم كيفيـتاز مقاالت درصد80الي70بيش

در انتشـار بـراي مقـاالت،داوري مراحلطيازپس.دنماي كسبرا پذيرش نصابحد تواند نمي

و قبـل از چـاپ هـر. شوندمي بندي دسته موضوع اساسبر مختلف هاي شماره در آخـرين مرحلـه

و در اين مرحله است كـه بـاز اشـكاالتي شماره، مجدداً سردبير مقاالت را به دقت بررسي مي كند

پـ ديده مي و آمـاده شود كه بايد توسط نويسنده رفع شود. شـدن فصـلنامهس از اتمـام ايـن مرحلـه

شـود تـا براي چاپ، فايل نهايي نشريه به مدت حدود يك هفته بـراي هيئـت تحريريـه ارسـال مـي 

هايي وجود دارد كه عمـدة آنهـا بـه قـرار نظري داشتند اعالم كنند. با اين حال چالش چنانچه نقطه

 زير است:

 سخن سردبير
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و روال اين بوده است كه حداقل براي هـر با آنك.هيريتحرئتيه جلساتنشدنليتشك.1 ه قرار

شمارة فصلنامه يك جلسة هيئت تحريريه داشـته باشـيم امـا متأسـفانه بـه داليـل مختلـف ايـن

افتد. البته بايد گفت اين باليـي اسـت كـه اغلـب نشـريات بـا آن دسـت جلسات به تعويق مي

 شا بوده است.گريبان هستند. در عين حال تشكيل اين جلسات تاكنون راهگ به

طـور معمـول با آنكـه بـه.ها مشاورهدرهيريتحرئتيهياعضاازيبعض نكردن فعال مشاركت.2

از همة مقاالت براي اعضاي هيئـت تحريريـه فرسـتاده مـي  اعضـا بـدون شـود گـاهي بعضـي

و بـه مطالعة مقاله داور پيشنهاد مـي  عنـوان داور معرفـي صـورت تصـادفي افـرادي را بـه كننـد

و بعضيكنند مي  دهند. ها هم كه اصالً پاسخ نمي كه اصالً ربطي به موضوع ندارد

كم يكي از چالش:محتواكممقاالت.3 از هاي نشريه دريافت مقاالت و عمومـاً مسـتخرج محتـوا

و رساله نامه پايان و پايان ها و قـوت پايـان ها است. مقالة مستخرج از رساله نامـه نامه بـه قـدرت

و رسالهانوابسته است. اگر پاي و ارزشـمند باشـد مقالـه آن هـم نامه اي به قول معروف جاندار

اي كه قابل توجـه اسـت ايـن اسـت كـه گـاه دانشـجويان زرنگـي ارزشمند خواهد بود. نكته

و از رساله به زور چند مقاله درمي مي و آوردند كه طبعاً بعضي از آنها بسـيار كـم كنند ارزش

 محتوا است. كم

از نظـر قـانون.نفركي در صف انتظار مقاالت كثرتو سندهينوكياز مقاله انتشارتيمحدود.4

و فنـاوري، نشـريه مجـاز نيسـت در يـك  مصوب كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقـات

سال از يك نويسنده بيش از يك مقاله چاپ نمايد. چاپ بيش از يك مقاله در يـك سـال از 

ود. از طـرف ديگـر گـاه يـك نفـر در موضـوعش يك نويسنده باعث كاهش امتياز نشريه مي

هاي عمومي مقاالت مكرر دارد. اين امر يكي از معضالت نشريه است. از آنجـا كـه كتابخانه

و از طرفـي ممكـن اسـت يـك فقط ما يك نشـريه در حـوزة كتابخانـه  هـاي عمـومي داريـم

هـ دانشكده گرايش كتابخانه م بخواهـد هاي عمـومي بـا اسـاتيد محـدود داشـته باشـد، اسـتاد

و آنگاه براي نشريه امكان از نامش در همة مقاالت باشد پذير نيست كـه بـيش از يـك مقالـه

وي را چاپ كند. البته گاهي اوقات دانشجو بدون اينكه استاد بدانـد نـام وي را بـراي اعتبـار 

 كند كه خود چالش ديگري است. بيشتر مقاله اضافه مي

افتـد كـه در مـواردي اتفـاق مـي.يكتبـ اعـالم بـدونفانصراايو مسئولةسندينويجاي جابه.5

مي نويسندة مسئولي از مسئول صـورت كتبـي بنويسـد دهد امـا حاضـر نيسـت بـه بودن انصراف

مي آنگاه استاد دائماً مي پيگيري شـود درسـت اسـت كـه كند تا مقاله چاپ شود. به استاد گفته

ف خود را اعالم كند.اانصر رت كتبيصوبهدانشجو هم بايد اماپذيريد مسئوليت را شما مي
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نامستدل بودن مقاالت چالش بـزرگ مقـاالت امـروزي ماسـت. البتـه.ها مقاله بودن نامستدل.6

و چيزي نيست كـه بـه زور بشـود آن را تحميـل  و وقاد نويسنده دارد اين بستگي به ذهن نقاد

و تح  ليـل هـم جالـب كرد. وقتي مسئله در آغاز كار روشن نيست طبيعي اسـت كـه اسـتدالل

 نخواهد بود.

و گـاه غيرمـرتبط اسـت.رمرتبطيغويسطحيآمارها.7 محاسبات آماري مقاالت گاه سطحي

هـاي آمـاري گيري براي انتخـاب مقالـه اسـت. در تحليـلو اين هم يكي از مشكالت تصميم

و يا تنبلي نمي دانشجو به به تواند از نرم دليل ناوارد بودن فاده كنـد خوبي اسـت افزارهاي مربوطه

به هاي آماري را در نرمو لذا خروجي و ايـن باعـث صورت مغلوط ترسيم مـي افزار ورد كنـد

و عدم استواري مقالـه مـي  و جـداول شـود. گـاهي هـم اصـالً تحليـل آمـاري در كـار نيسـت

 ها ساختگي است. خروجي

دو متغيـر در بعضي مقـاالت دريـافتي، صـرفاً بررسـي.يشيمايپ مقاالت اغلب بودنرهيمتغ دو.8

و  مدنظر است. مثالً رابطة آموزش بـا كـارآيي كتابـداران. خـوب، ايـن رابطـه بـديهي اسـت

و لـذا بايـد در ايـن زمينـه بـه  اي رفتـار شـود تـا گونـه بدون تحقيق هم اين نتيجه محرز اسـت

 دستاوردي در مقاله ديده شود.

و رسـاله اسـت. الزمننگارش مقاالت اغلب بـه سـبك پايـا.ها مقالهيانامهانيپا ساختار.9 نامـه

و شمائل ديگـري پيـدا كنـد. ديـدن چنـدين است وقتي مقاله از آنها استخراج مي شود شكل

و غيرفارسـي مـي  توانـد كمـك بزرگـي باشـد. نگـارش مقالـه مقاله در نشريات معتبر فارسي

و رساله اسـت. البتـه دانشـجويان پـس از تصـويب موضـوع، ديگـر تابعي از نگارش پايان  نامه

و اغلب با اخطـار آمـوزش پيدايشان نمي و ناگهان پس از نزديك شدن به انقضاي مدت شود

و يا چند ماه بيشتر از فرصت آنها باقي نيسـت بـا عجلـه كـار را  دانشكده كه مثالً يك نيمسال

و در ايــن زمينــه مقالــه بــه پايــان مــي و بــا اصــرار، مجــوز چــاپ رســانند اي را سرســري تهيــه

 كنند.اين است كه قالب نشريه را هم رعايت نمي خواهند. جالب مي

15چالش ديگر طوالني بودن مقاالت است. معموالً مقاله بايـد حـداكثر.مقاالت بودنيطوالن.10

مي30صفحه باشد ولي گاه مقاالتي با حجم و هـر چـه بـه نويسـنده بـراي صفحه فرستاده شود

رشود، قبول نمي كم كردن حجم آن اصرار مي و ما ميكند  دهد.ا در تنگناي چاپ قرار

و ويـرايش اسـت يكي از دشواري.يشيرايووينگارش مشكالت.11 هاي مقاالت، مبحث نگـارش

و نمودارهـا هـم معضـل ديگـري  كه نويسندگان بايد به آن توجه كنند. واضح نبودن تصاوير

 است.
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ر اغلـب ديـده شـده وقتـي مقالـه.گريديعنوانبا ردشده مقاالت مجدد ارسال.12 شـود،د مـي اي

و يا قالب ديگري دوباره   كنند.ميارسال آن را با عنوان

و غيربـومي بـودن مقـاالت بـا هـدف شبيه.مقاالتي نبودنكاربرد.13 سازي از مقاالت خارجي

اخذ نمره در دفاع يكي ديگر از مشكالت اسـت. دانشـجو بـه هـيچ چيـز جـز گذرانـدن ايـن 

مي دوره فكر نمي و اگر مقاله نه كند و يـا واقعـي بـودنبهنويسد خاطر حل مشكلي از جامعـه

و  و دانشـگاه اسـت كـه داراي فرصـت و نيز دانشـكده طرح وي، بلكه براي حل مشكل خود

 محدوديت زماني مشخصي است.

مي در بسياري از موارد دانشجو مقاله.يسازشهيكل.14 كند آنگاه با تعـويض جامعـه پـژوهش، اي را تهيه

 گونه مقاالت به داوران نيز ماية شرمساري است. ارسال اينسازد. حتي مقاالت مكرر مي

از چنـدين سـال.يكـديگر بـايشناسـ دانـشو اطالعـات علـمةحوزاتينشر نكردنيهمكار.15

و دانـش   شناسـي تخصصـي شـوند. گذشته بنا بر اين شد كـه نشـريات حـوزة علـم اطالعـات

تف اينجانب كيك موضوعي بـراي دو نشـريه در زماني كه سردبير دو نشريه بودم مقاالت را به

مي مي و يا اگر مرتبط به نشرية ديگر بود به نويسنده اعالم را فرستادم شـود تـا نشـريه مناسـب

كننـد. ها ديگر ايـن موضـوع را رعايـت نمـي انتخاب كند. اما اخيراً ديده شده است كه نشريه

در آن جــاي انــد كــه همــه چيــز البتــه بعضــي نشــريات عنــواني را بــراي خــود انتخــاب كــرده

و كتابخانه گيرد؛ ولي در نشرية تحقيقات اطالع مي هاي عمومي از آنجا كه مربـوط بـه رساني

 هاي عمومي است ناگزير به رعايت حدود هستيم. كتابخانه

اي بعضي از اعضاي هيئت تحريريه، بـا آنكـه خـود مقالـه.يفيكيها پژوهشبه نكردن توجه.16

مغتـنم اسـت. آنهـا اعتقـاد دارنـد كـه بسـياري از مقـاالت دهند ولي رهنمودهايشان به ما نمي

و ارزش چـاپ ندارنـد. بـا آنكـه حـق بـا آنهـا اسـت ولـي  و پيمايشي، پژوهشي نيسـتند كمي

 گيري داشته باشيم بايد نشريه را تعطيل كنيم. چنانچه ما چنين سخت

ت. چـالش هاي مكرر چالشي بـزرگ اسـ پاسخ ندادن داوران ولو با پيگيري.يداور مشكالت.17

شـود كـه در آخـرين تر، عدم دقت داوران در داوري است. اين مسئله آنجا معلوم مـي بزرگ

مي بازبيني را ها متوجه شويم كه داور كار خـود را بـه خـوبي انجـام نـداده، اشـكاالت اصـلي

و يا رهنمود مناسبي براي ويرايش نداده است.  متذكر نشده

مشكل ديگري كـه نشـريه بـا آن مواجـه اسـت.خيرتااي موضوع اساسبر مقاالتيبند دسته.18

و يـا موضـوعي چـاپ  اين است كه مقاالت تأييد شده را به ترتيب تاريخِ پذيرش منتشر كنـد
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و بـدون ربـط بـا يكـديگر كند. اگر تاريخي باشد در هر شماره ممكن است مقـاالت متنـوع

گيرنـد امـار مـي چاپ شوند؛ ولي چنانچه موضوعي باشـد مقـاالت مـرتبط در كنـار هـم قـرا 

 ممكن است تاريخ پذيرش آنها با تاريخ چاپ فاصلة زياد پيدا كند.
و آينـده.ينگر بروننبودويموضوعينگر درون.19 نگـر در حـوزه اين نكته به نبود ديـد وسـيع

و دانش گردد. اين بدان معنـا اسـت كـه دامنـة ايـن علـم همچنـان شناسي برمي علم اطالعات

و اســتادان، فراتــر از كتابخانــه را بــه محــدود بــه كتابخانــه اســت  صــورت جــديو كــاربران

و از اين رو برنامه نمي ريزان كشور هم تصـويري مـبهم از ايـن حـوزه توانند به تصوير بكشند

و حق هـم تـا انـدازه  ج دارند و ت رئـ اي بـا آنهاسـت. مـا هنـوز افـق نگاهمـان محـدود اسـت

و آينده طبعـاً موضـوعات بهتـري بـراي نگـارش نگري نداريم. اگـر چنـين شـود بلندپروازي

 خواهيم يافت.

و دانش.مبتالبه موضوعاتيبرا فكر اتاق نبودن.20 و حوزة علم اطالعات شناسي به لحـاظ دامنـه

و بايد متخصصان اين رشته با تشكيل اتاق هاي فكر بـه بررسـي ايـن عمق جاي كار بسيار دارد

و بـه ايـن موضـوعات اشـاره كـرده1ريهدر دو سـرمقالة پيشـين نشـ اينجانبموارد بپردازند.  ام

و در انتخاب موضوع مقاالت مورد توجه قرار دهند.  اميدوارم نويسندگان به آنها رجوع كنند

و سـريع در هرحال توجه نويسندگان عزيز به اين مشـكالت بـه تـر شـدن طـور قطـع مـا را در بهتـر

و امور نشريه ياري خواهد رساند.  كارها

1) تهاي عمومي نظر در راهبرد كتابخانه لزوم تجديد). 1396. فدايي، غالمرضا و كتابخانـه حقيقات اطـالع. هـاي رسـاني

.439-435)،4(23، عمومي

) و حوزه كتابخانه).1389فدايي، غالمرضا ت هاي عمومي و كتابخانه حقيقات اطالعهاي مرتبط. 16، هـاي عمـومي رساني

)2،(1-4.




