
  

  
    

  
  سردبير نامه

عنـوان نويسـنده و داور، راقـم ايـن      المللي به ها مورد كار با مجالت علمي بين سابقه سه ساله انتشار فصلنامه سياست علم و فناوري و نيز تجربه ده
هر چند اين تجربه شخصي صرفاً در يك حوزه . رفتار نويسندگان و داوران ايراني ارائه دهدشناسي تطبيقي از  سطور را بر آن داشت كه يك آسيب

گونـه، بتوانـد بـه    هـاي انتقاد  ها و مقايسه اميد آنكه اين تحليل. رسد كه قابل تعميم به كل جامعه علمي كشور باشد علمي خاص است اما به نظر مي
  . رفع ايرادات موجود در اين جامعه بينجامد

ايـن  . طوركلي بايد گفت كه مهمترين ويژگي نويسندگان ايراني عالقه وافر آنان صرفاً به چاپ مقاله به هر قيمت اسـت  مورد مولفين مقاالت، به در
   :كند هايي دارد كه بعضاً به اشكال زير بروز مي عالقه وافر، عالمت

  )ولو غير واقعي(عنوان نويسنده مقاله  نام افراد ذينفوذ به افزودن -
  ي آنهاملادعاهاي بزرگ در عنوان و چكيده مقاله، بدون اجراي ع -
  ربط وقت نگذاشتن براي انتخاب مجله مناسب و ارسال مقاله به مجالت حتي بي -
  عدم رعايت اخالق علمي در مورد منع ارسال همزمان مقاله به مجالت مختلف  -
  چنين منبعي را ديده باشد ارجاع صوري به منابع متعدد بدون اينكه نويسنده اصوالً -
  شود توجهي به دستورالعمل نگارش مقاالت كه هر شماره در مجله چاپ مي بي -
  !نويسنده و آدرس و حتي غلط نوشتن نام) المللي آن است كه شناسنامه بين( عالقگي عجيب نسبت به چكيده انگليسي مقاله  بي -
  )آيد نيز غيراخالقي به حساب مي دهي با وجود ارجاع كه حتي( كپي كردن قطعات طوالني از مطالب ديگران  -
  فشار به دفتر مجله براي داوري سريع، در عين معطلي فراوان براي انجام اصالحات داوران -

   :رندگي نويسندگان ايراني اغلب در مواجهه با ايرادات داوران و به جاي انجام اصالحات مورد نظر آنان، يكي از راهبردهاي ذيل را در پيش مي
  آميز به داور هاي تملق تغييرات صوري و نوشتن نامه -
  ها بـراي گيج كردن داور جابجا كردن پاراگراف -
 60بـه   20مثالً براي افزايش تعداد نمونه، خيلـي راحـت تعـداد آن را از    (شود  هايي از مقاله كه موجب برهم خوردن كل آن مي تغيير در قسمت -

  ) دهند بدون هيچ اصالحي در موارد ديگر تغيير مي
  هاي متعدد اصالح نشده خسته كردن سردبير و داور با ارسال نسخه -
  با اوتالش براي شناسايي هويت داور و البي  -
  )كه اصالً در مجالت علمي دنيا مرسوم نيست(آميز و متهم كردن داور  و حتي توهين  مجادلهپرهاي  نوشتن نامه: بارتر و از همه تاسف -

اغلب حاضر به هيچ نـوع فعاليـت بعـدي      نكته جالب آن است كه همين نويسندگان محترم، چنانچه موفق به گرفتن نامه پذيرش مقاله خود شوند،
كنند، اگر نسخه آماده چـاپ   اند مرتب نمي كرده فهرستدهند، مراجعي را كه با شلختگي  بندي را انجام نمي اصالحات ويراستاري و صفحه: تندنيس

 شـود، آن را بـه   كنند و حتي در مواردي كه از آنان كاهش حجم مقاله خواسته مي براي آنان ارسال شود بدون خواندن و بالفاصله امضاء و تأييد مي
البته اكنون تجربه ما نيز باال رفته و فقط پس از طـي همـه مراحـل فـوق، نامـه      ! (نيستندشان  مقاله كنند و نگران تغيير محتواي  خود مجله واگذار مي
  ).كنيم پذيرش را صادر مي

  :كند مينويسندگان كمك  بهتن آنها دهند كه دانس هاي ديگري بروز مي نشينند ويژگي همين محققين محترم، زماني كه در جايگاه داور مقاالت مي
  المللي خود قايل هستند  اهميت زيادتري نسبت به همتايان بين نتايج تحقيق، داوران ايراني براي موضوع اعتبارسنجي -
  . استانداردهاي شكلي مقاله براي آنان بسيار مهم است -
  رندهاي تحقيق كيفي ندا عالقه زيادي به پذيرش مقاالت غير عددي و روش -
  اغلب در مرحله بازبيني اصالحات انجام شده، كم حوصله هستند -
  دهند اند را در مورد انجام داوري مقاالت ديگران به خرج نمي حتي درصد كوچكي از شتاب خود براي داوري مقاالتي كه ارسال كرده -
  كنند  ها و نمودارها را بررسي نمي محتواي داخل جدول -
  توجه دارند  هاي تايپي خيلي به غلط -
  دهند  هاي ابتدايي مقاله بيشتر دقت به خرج مي در قسمت -
  دهند در هر حال، گزينه اصالحات اساسي را انتخاب كنند  از رد كردن قطعي مقاالت اكراه دارند و ترجيح مي -
  پردازند كمتر به جستجو براي يافتن مقاالت مشابه احتمالي مي -

 بـوده  هاي سريع، مفصل و دقيقي دست يابد عمدتاً با اتكا به داوران جوان و پر تالشي ما توانسته است به داوريواقعيت اين است كه اگر فصلنامه 
  . دهند نشان مي استاندارد عالقه كمتري به انجام داوري ،و همكاران با تجربه و صاحب نام هستندكه همواره ياور فصلنامه 

المـومن مـرآة   «شود اما اميد آنكـه بـه مصـداق     شامل همه پژوهشگران گرانقدر كشورمان نمي) داردكه در مواردي جنبه طنز هم (قطعاً نكات فوق 
در مقابل، ملتمس انتقادات متقابل همـه  . ها جلب كنيم توانسته باشيم توجه همكاران حوزه سياست علم و فناوري را به برخي نقطه ضعف» المومن

  .مخاطبين فصلنامه هستيم


