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  لزوم تغییر اندیشه و رفتار در مدیریت مجالت علمی
 

 *امیر شعبانیدکتر 
 

 بـا نـام جدیـد      فصـلنامه اندیشـه و رفتـار        این اولـین شـماره      
ــران   ــالینی ای ــوان . اســتمجلــه روانپزشــکی و روانشناســی ب عن

فصلنامه با نظر سردبیر و شورای نویسندگان آن تغییـر کـرد تـا              
 نگر ایرانــی بــودن مجلــه و نیــز معــادل انگلیســی آن بتوانــد نشــا

ــام . هــای تخصصــی آن باشــد حــوزه  از طرفــی تغییــر رســمی ن
 نشریه با ورود چکیـده مقـاالت آن بـه اینـدکس کوپرنیکـوس             

 (www.journals.indexcopernicus.com) زمــان شــد  هــم .
البته بر اسـاس ارزیـابی کنـونی اینـدکس کوپرنیکـوس، نمـره              

میــد اســت بــا تــالش بــه مجلــه داده شــده کــه اخاصــی کیفــی 
چنـدان دور   ای نـه   اندرکاران ارتقا یابد تا بتـوان در آینـده          دست

. های معتبرتر جشن گرفـت      ورود مقاالت این مجله را به پایگاه      
اندرکاران چه کسانی هستند و قرار است چه چیـزی         ولی دست 
 ارتقا یابد؟
اندرکاران تنها شامل پرسنل دفتر نشریه، مدیر مجلـه،           دست
. شـود  کز، یا حتی شورای نویسندگان و سردبیر نمـی    ریاست مر 
تر از همه ایـن افـراد، داوران یـا بـه اصـطالح داوران                 شاید مهم 

 هستند که اعتبار مجله مدیون تـالش آنهاسـت و ارتقـای             1همتا
  نظــرات کارشناســی آنــان اســت کــه بــه ارتقــای علمــی مجلــه 

ــی ــد م ــه     . انجام ــت ک ــمندان اس ــترک دانش ــاور مش ــروزه ب  ام
و داوران همتا را    “ که منتشر شود    ی وجود ندارد، مگر آن    دانش”

 .توان نگهبانان این دانش دانست می
اما داوران همتا چه کسانی هستند؟ بـرای مطمـئن شـدن از             

. بررسی علمی و دقیق یک مقاله، به چه افرادی باید تکیه کـرد            
ــدریس در    ــا داشــتن مــدرک تخصصــی، ســابقه طــوالنی ت آی

ه زیاد پژوهشی و داشـتن مقـاالت متعـدد       دانشگاه، یا حتی سابق   
کننده مطلوب بودن عملکرد      تواند تضمین   علمی و پژوهشی می   

هـای فـوق    مسـلماً همـه ویژگـی   ! طور قطع نه به. یک داور باشد 
کـه  مطلوب است ولی مجله علمی نیاز به داوران با دانشی دارد       

دارای تفکر علمی باشند، بتوانند و مایل باشند که برای بررسی           
رند، بخواهند دانش خود را برای ارتقای       امقاله وقت کافی بگذ   

بــه او انتقــال دهنــد، و بداننــد کــه در عملکــرد نویســنده مقالــه 
 و 2گــادلی(داوری مقالــه، رعایــت برخــی نکــات اخالقــی     

ــون ــافع   ) 2003، 3جفرس ــار تعــارض من ــد اظه ــا ســایر  4مانن  ی
در . اظهارنظر در وقـت مقـرر ضـروری اسـت    نیز  ها و     سوگیری

هـا کـه      شرایط کنونی که مشغله اعضای هیئت علمـی دانشـگاه         
دهنـد،     پژوهشـی را تشـکیل مـی       -داوران مجـالت علمـی    اکثر  

عنـوان داور همتـا       گیری از آنان به     فرسا است، بهره    اغلب طاقت 
تـوان از اسـتادی کـه کمتـر          چگونه می . بسیار دشوار شده است   

اغـت کامـل    یابد، انتظار داشت با فر      وقتی برای فراغت خود می    
به مـرور مقالـه، مطالعـه در حواشـی موضـوع آن، جسـتجو در                

ــه  ــرای ب ــابع ب روزکــردن دانــش خــود در جهــت   اینترنــت و من
اظهارنظر دقیق علمی، و تهیه گزارش کـاملی از ارزیـابی مقالـه       

البته مشکل کم بودن دسترسـی بـه داوران مـورد نیـاز،       . بپردازد
تـری     و موقعیـت پـایین     در مورد مجالتی که به دالیلی از اعتبار       

سخن سردبیر

Editorial 



 

وجـود   برخوردارند، بیشتر است و این خـود سـیکل معیـوبی بـه           
 .آورد می

برای افزایش دسترسی به داوران مطلـوب چـه بایـد کـرد؟             
درخواست . روشن است که در ابتدا باید آنها را شناسایی نمود         

توانـد مفیـد باشـد، ولـی سـایر       معرفی داور از مجالت معتبر می   
اوران خوب خود، در واقع خـود را از آنهـا           مجالت با معرفی د   

تـوان بـر      راه دیگر، آزمایش و خطا است؛ می      ! کنند  محروم می 
، 4 و ویــرز3، وکــرل2، باکســت1کاالهــام(اســاس یــک مقیــاس 

گــذاری کــرد و بــر پایــه ایــن   ، کیفیــت داوری را نمــره)1998
 برخی  )2003(گادلی و جفرسون    . نمرات، دست به انتخاب زد    

هـر  بـرای اسـتفاده     . اند  را ذکر کرده  ران خوب   های داو   ویژگی
جا کـه مجلـه       چه بیشتر از خدمات با ارزش داوران همتا، از آن         

آن را بپـردازد، بایـد بـرای        متناسب  تواند هزینه مالی      هرگز نمی 
ــه روش“ تقویــت مثبــت”ایجــاد  ــد و   ب ــالش کن هــای دیگــر ت
مایـۀ افتخـار   کم با ارتقای کیفیت و جایگاه علمی خـود،          دست

 . ای برای ادامه همکاری او باشد داور و انگیزه
در سوی دیگر جریان نشر علم، نویسـندگان قـرار دارنـد و          
. در واقع تا آنها ننویسند مجله چیزی برای چـاپ کـردن نـدارد           

هـای اخیـر در       نگارش مقاله توسط پژوهشگران ایران طی سـال       
ــوزه ــت روان   ح ــای بهداش ــاران،  (ه ــریفی و همک و ) 1382ش

رشــد کمّــی ) فرهودیــان و همکــاران، زیرچــاپ(روانپزشــکی 
بـا ایـن    . اسـت چشمگیری داشته و از این نظر شایسـته تحسـین           

هــا مــورد ســؤال اســت و یکــی از  حــال، رشــد کیفــی پــژوهش
. وظایف داوران و مجالت علمی کمک به چنین رشدی اسـت          

رسد زمان آن فرا رسیده است که بیش از کمیت، بـه              نظر می   به
فیــت کارهــای علمــی بهــا دهــیم و از عواقــب نشــر مفــرط   کی

بنابراین پس از ارزیـابی مقـاالت،       . ارزش بپرهیزیم   کارهای کم 
هـای متعـددی بـرای نویسـنده جهـت            ممکن است مجله توصیه   

در . تصحیح و تغییر مقاله داشته باشـد و یـا اصـالً آن را نپـذیرد            
 بـرای   های داوران   تواند از توصیه    هر دو صورت، پژوهشگر می    

 .افزایش کیفیت کار خود بهره گیرد
فایـده نباشـد کـه بـه هـر حـال،              البته ذکر این نکته شاید بی     

مجله مجبور به انتخاب چند مقاله برای چاپ است و حتی اگر             
برای چاپ در اختیار داشته باشـد،       “ مناسب”تعداد زیادی مقاله    
در غیــر ایــن . گزینــد را برمــی“ تــر مناســب”بــه ناچــار مقــاالت 

ورت، فهرست انتظار مقـاالت در دسـت چـاپ روز بـه روز              ص
 پژوهشــگران بــرای ارســال مقالــه کمتــر  تــر و گــرایش طــوالنی

در این مجله نیز، اخیراً مدت انتظار مقـاالت بـرای           . خواهد شد 

 و بـرای مقـاالتی کـه از ایـن بـه بعـد مـورد                  چاپ کاهش یافته  
 .گیرند، کمتر از یک سال خواهد بود پذیرش قرار می

ه ایـــن ترتیـــب، امیـــد اســـت بـــا تـــالش پژوهشـــگران بـــ
ــندگان( ــحیح    ) نویس ــرش ص ــک نگ ــا کم ــا و ب و داوران همت

مدیریت مجالت علمی در جهت رشد کیفـی مقـاالت، شـاهد            
 در ایـــن مســـیر، . پیشـــرفت مســـتمر علـــم در کشـــور باشـــیم 

ــران    ــالینی ای ــه روانپزشــکی و روانشناســی ب ــار مجل ــز در کن نی
 1   .پژوهشگران خواهد بود
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