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برای حل یک مسئله و پذیرش آن به  معموال مرز باریکی میان تالش

های اخیر، دانشجویان یا ناپذیر وجود دارد. در سالمثابه عضوی جدایی

پژوهشگران حوزة مطالعات هنر، در مسیر انتشار مقاالت خود، با مشکالت 

رو بوده و هستند. مشکالتی که معموال در جوامع دانشگاهی متعددی روبه

باید »تصور غالب این است که  شود وو به صورت شفاهی مطرح می

های مربوط به این جستار تالش دارد تا بخشی از این دغدغه  «.پذیرفت

های رایج مربوط به فضای نشریات نشر مقاالت را واکاوی کند و سوال

و ارتباط آن با قدرت را مکتوب نماید. تمامی مواردی که ذکر « علمی»

ی د. در این متن به ارائهیابنارتباط می، خواهد شد به قدرت نشریات

و  راهکاری پرداخته نخواهد شد و باور بر این است که شناخت عمیق

نقد  وگو وبندی شدة مشکالت، در کنار فراهم کردن فضا برای گفتطبقه

برای ایجاد تغییر، یاری  رویکردهای پذیرفته شده، به گشایش زمینه

بندی ست و تنها به طبقههای آماری متکی نیرساند. این متن به تحلیلمی

پردازد تا زمینه را برای انجام پژوهشی ها میمباحث و تحلیل کیفی آن

های بعدی و بر اساس تحلیل آماری و تحقیقات میدانی تر در شمارهجدی

فراهم کند. ناگفته پیداست که موارد ذکر شده لزوما در باب تمامی 

 کند.نشریات و داورها صدق نمی

 قدرت نشریات -1

کند و در ای را تنظیم مینامههر نشریه مطابق با اهداف خود، شیوه

جهت ارتقای سطح علمی جامعه در تالش است. در این میان مواردی در 

فرآیند انتشار یک مقاله وجود دارند که برآمده از قدرت نشریات است و 

کند. برخی از این موارد به شرح زیر مجموعه را از اهداف خود دور می

 ت:اس

 
 Sinaalizadeho@gmail.com  نویسنده مسئول:  *

 مدت زمان انتظار برای پذیرش/ رد مقاله 1-1

در دنیایی که تمامی ابعادش با سرعت در حال تغییر است، مدت زمان 

ار ها به شمترین موضوعانتظار برای پذیرش یا رد یک مقاله یکی از مهم

آید و ضروری است که روشن باشد. این موضوع در بسیاری از نشریات می

کند. در صورت پیگیری دانشجو به نمیمنطق خاصی را دنبال « علمی»

ست اشود که، به طور مثال، فرآیند مربوط به مقاله طی شدهاو گفته می

بایست منتظر پاسخ داور دوم بود. معموال داور به عنوان عضوی خارج و می

شود که دیرکرد او یا پاسخ ندادنش به ایمیل، ربطی از نشریه معرفی می

ر در بسیاری از نشریات با الگوی معینی دنبال به نشریه ندارد. این انتظا

ی را توان چیزشود؛ اما در بسیاری دیگر شفافیتی وجود نداشته و نمیمی

 بینی کرد.پیش

مدت زمان انتظار غیرمعقول و نامشخص، جدا از فرسایشی کردن مسیر 

پژوهشی و آکادمیک، یک پیام واضح برای دانشجو دارد و آن این است 

دانشجو یا پژوهشگر ارزش ساماندهی یک ساختار منظم را، که فعالیت 

توان برای این موضوع حداقل از نظر زمانی، ندارد. دالیل مختلفی را می

های اخیر تعداد دانشجویان در نظر گرفت. از جمله این مسئله که، در سال

و فارغ التحصیالن )مخصوصا در زمینه هنر( افزایش پیدا کرده، اما به 

 ای نداشته و دومافزایش قابل مالحظه« علمی»تعداد نشریات نسبت آن 

اینکه انحصار، سیستم نظارت را از حالت معمول عرضه و درخواست خارج 

است. در واقع نیازی به نظارت نهادی باالتر وجود ندارد. حالت کرده

ای که به ارزش زمان متعارف این است که نشریة بدون برنامه یا نشریه

رای ای دریافت نکند و بتوجه است، به تدریج مقالهژوهشگر بیدانشجو یا پ

 بهبود و اصالح ساختارش تالش کند.
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توان اذعان داشت که ارزش یک پژوهش عالوه بر موارد ذکر شده می

آن است. به این معنی که « اهمیت و ضرورت»منوط به توجه به بخش 

ت دنبال آن اس مند باشد، بهاگر پژوهشگری نسبت به مسائل روز دغدغه

که به واسطة پژوهش، فقدان موجود در جامعه را حل کند. بنابراین 

مند و در تناسب با بافت است. مند، مکانشود زمانپژوهشی که انجام می

نشریات علمی با به تعویق انداختن داوری و پذیرش، امکان همگام شدن 

 که دو سال کنند. برای مثال، پژوهشیپژوهش با شرایط روز را، سلب می

است؛ بعد از نگارش منتشر شود، احتماال ضرورت خود را از دست داده

های جدید باشد. آیا در این صورت حتی اگر بتواند تولیدکنندة ایده

توان گفت که فقدان تعادل در قدرت موجود، تولید دانش را به تعویق می

 اندازد؟می

 دریافت هزینه 1-2
داری بودن سیستم ان به غیرسرمایهمعموال در فضای دانشگاهی ایر

شود؛ ولی در واقع در بسیاری از موارد، روندی که ایجاد شده افتخار می

است. در فضای آکادمیک یک کشور غربی، وضعیت بدتری را ایجاد کرده

شاید انتشار یک مقاله به صورت رایگان بسیار نادر باشد؛ اما ساختارهای 

های دانشجویان و پژوهشگران ژوهشمتنوعی هم برای حمایت مالی از پ

هنر وجود دارد. در فضای مربوط به مطالعات هنر ایران، کمتر ساختاری 

های ها وجود دارد و در مقایسه با پژوهشبرای حمایت مالی از پژوهش

رسد این حوزه از حمایت کمتری برخوردار های دیگر، به نظر میرشته

آورد و گرش نادرست دوام میاست. حال پژوهشگری که در این روند و ن

نویسد، برای انتشار این مقاله در بسیاری ای را میبا هزینة شخصی مقاله

ای گزاف نیز پرداخت کند. این هزینه در نشریات یا از نشریات باید هزینه

آید که این ها به مثابه منبع درآمد است؛ اما کمتر پیش میموسسه

 نق مطالعات کمک کند.درآمدزایی به چرخة تولید دانش و رو

 داوری 1-3

اگر بتوان از جامعة پژوهشگران نام برد، این مسئله مورد توجه قرار 

گیرد که اختالفات موجود میان استادها و یا پژوهشگران، فردگرایی را می

ی شود و این مسئله منجر به قطع رابطهدر فرایند پژوهش سبب می

از پژوهشگران با دعوی  گردد. برخیها میدیالکتیکی میان پژوهش

های انجام شده، به جای نقد، داشتن نگاه انتقادی نسبت به دیگر پژوهش

برند و به واسطة های شخصی دست به نگارش میدر جهت بیان خصومت

های خود را در کمترین زمان منتشر نفوذ و قدرتشان در نشریات، نوشته

توان ا هنوز میآید که آیکنند. در این صورت این پرسش پیش میمی

 هدف از نوشتن مقاالت علمی را ارتقای سطح کیفی علم و دانش دانست؟ 

های بنیادین در در این بخش الزم است که ابتدا به برخی از پرسش

 -باب پژوهش پاسخ داده شود. اینکه هدف از نوشتن مقاالت علمی

پژوهشی چیست؟ پژوهشگران، اعم از دانشجویان و  -ترویجی و علمی

کنند. اول برای انتقال ادها به دو منظور اقدام به نگارش مقاله میاست

های خود و دوم در جهت قوانین نهادهای آموزشی برای جذب و یا ایده

ای بر روش تحقیق مقدمهترفیع رتبه. حافظ نیا در کتاب خود با عنوان 
د: نمایی کلی تقسیم می، مقاالت علمی را به دو دستهدر علوم انسانی

 هشی و مطالعاتی.پژو

در مقاالت پژوهشی و تولیدی، آنچه اهمیت دارد، تولید علم است. »

بایست در آن به اصل موضوع ست، که میبدین جهت دارای نوآوری علمی

توجه شود و از بیان حاشیه خودداری گردد. همچنین اتخاذ از منابع به 

ترویجی  روز و معتبر علمی دارای اهمیت است. در مقاالت مطالعاتی و

جایی، تلفیق و ترکیب علم و دانش موجود است و به تولید توجه به جابه

کند و تنها هدفش روشن شدن زوایای علم دست اول کمک شایانی نمی

مسئله است و از ارزش و اعتبار مقاالت پژوهشی برخوردار نیست. مقاالت 

ای و تحلیلی در این بخش قرار گردآوری، مروری، تدوینی، ترجمه

 (.356-355: 1398« )گیرند.یم

شود که چه ارتباطی میان قدرت در این قسمت این پرسش بررسی می

داور و داوری ضعیف وجود دارد؟ بسیاری از پژوهشگران با آگاهی به 

شوند و زمان زیادی ضرورت نگارش مقاله، زحمت زیادی را متقبل می

ای ف هزینهداشت مالی و حتی بعضا با صرکنند تا بدون چشمصرف می

ها به جز رشد آکادمیک شخصی، ای بنویسند. هدف آنگزاف، مقاله

پیشبرد دانش مخاطب از یک موضوع متمرکز است. هدفی که در بسیاری 

ماند. در ی برخورد داورها با آن مقاله، عقیم میاز موارد به واسطة نحوه

ندارد. ای را موارد متعددی مشاهده شده که داور، صالحیت داوری مقاله

افتد. در برخی موارد، از این فقدان صالحیت، در ابعاد مختلفی اتفاق می

نظرات داور مشهود است که مقاله را، حتی یکبار هم به صورت سطحی 

نخوانده است. مورد دیگر آنکه، بعضا در توضیح داور برای رد یا نیاز به 

 بازنگری مقاله، نشانی از استدالل و منطق وجود ندارد.

د استانداردی که در یک مقاله باید در بررسی داورها قرار گیرد به موار

 شرح زیر است:

 محتوای علمی .1»

 طرح تحقیق .2

 هاصحت داده .3

ی دانش و اهمیت های مقاله در توسعهاصالت مقاله و سهم یافته .4

 هایافته

 ها دست یافته استاعتبار نتایجی که تحقیق به آن .5

های ادبیات موضوعی و اطمینان از مرور کامل پژوهشکامل بودن  .6

 پیشین

 شفاف، سلیس و روان بودن نوشتار .7

: 1391)احمدی و کریمی، « برانگیختن توجه خوانندگان نشریه .8

22.) 

متاسفانه به دلیل حجم زیاد مقاالت ارسال شده، تنوع کم داورها و 

شود که مدت میعدم در نظر گرفتن بودجة کافی برای داوری، مشاهده 

زمان خوانش متن و داوری، کاهش یافته و توجه به این موارد به میزان 

ی کمی وجود دارد. در بسیاری موارد، هر داور از منظر شخصی و به واسطه

 پردازد.بازتاب نگاه خود به ارزیابی مقاله می

یک نشریة علمی پس از دریافت مقاالت به نظر متخصصان و 

دارد تا بتواند کیفیت نشریه خود را حفظ نماید. این در نظران نیاز صاحب

ی مادی ندارد، ی علمی که جنبهحالی است که داوری مقاالت یک نشریه

بندی گیرد. این اولویتبرای داورها و متخصصان در اولویت قرار نمی

تواند به مواردی چون مشغلة داورها مرتبط باشد؛ بنابراین باید گفت می

شود. ت، میان داورها و نشریات، تعامل دو سویه برقرار نمیدر اغلب اوقا
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شود که نشریات، ها سبب میزمان طوالنی داوریعدم تعامل دو سویه و 

تر، برای داوری کمک طلبند. نتیجه از میان دانشجویان با تجارب پایین

ی علمی پژوهشی را هم تراز این امر معموال، آن است که سطح یک مقاله

.1ت از کیفیت کافی برخوردار نیستنددهد و مقاالرش قرار میبا یک گزا

طرفی، در داوری مقاالت حائز اهمیت است. همانگونه رعایت اصل بی

که یک محقق باید در نگارش مقاله به این نکته توجه کند، در فرآیند 

ها، باورها و عقاید شخصی داورها فراموش شود. آلداوری نیز باید ایده

ست. یکی دیگر از طرفیقیق مستلزم رعایت اصل بیسالمت یک تح

تواند قابل توجه باشد، به طور ها میمواردی که در نشریات و داوری آن

کلی، وجود فرهنگ تحقیق است. به این منظور که فرهنگ جامعه در 

سطحی باشد که به کارهای تحقیقاتی بها داده و برای آنها ارزش و اعتبار 

های الزم برای اهم کردن امکانات و فنون و مهارتدر نظر گرفته شود. فر

 پژوهشی معتبر ضروری است.

نظران در اکثر نشریات، تنوع قدرت و حضور دائمی برخی از صاحب

کند. این مسئله را باید پذیرفت که یک داوری را با چالش روبرو می

های هنر اشراف ندارد و معموال به صورت متخصص قطعا بر تمامی جنبه

ی کز بر یک رشته و یا موضوع تمرکز داشته است. اینکه به واسطهمتمر

گیرد و مقاالت ای در لیست داورها قرار مینفود خود در هر نشریه

کند، یکی از آسیب های جدی متعددی با موضوعات متنوع داوری می

 کاهد.است که از اعتبار و ارزش نشریات می

ای توان نام برد. سلیقهیز میموارد دیگری از انواع فقدان صالحیت را ن

یابد که ممکن است یک مقاله ها، گاهی تا حدی افزایش میبودن داوری

عیت ای دیگر، با قطای معتبر، بدون بازنگری پذیرش و در نشریهدر نشریه

آن است که فضای گفتمانی مشترک بین اعضای  رد شود. دیگر مسئله

اشته و یا بسیار کم است. بدین های مختلف وجود ندهیئت علمی دانشگاه

مربوط به مطالعات هنر، تعاریف متعددی « علمی»ی معنا که در یک مقاله

نظر مقاله  در بین داورها وجود دارد. آیا زمانی که نقطه« علمی بودن»از 

 زد؟« غیرعلمی»با دیدگاه داور متفاوت است باید به آن برچسب 

 المللیپویایی و ارتباط با جوامع بین 4-1
در بسیاری از موارد، دانشجویان چندین قدم از نهادها و ساختارهایی 

ترند. هاست جلوشان برقرار کردن پل بین ایران و دیگر دانشگاهکه وظیفه

های علمی گیری ویروس کرونا، عملکرد انجمندر سال اخیر، بعد از همه

 باطرقراری ارتهای متفاوت بهتر از نهادهایی بود که برای بکثیری از رشته

در دوره معاصر، « علمی»کردند. یک نشریة آکادمیک بودجه دریافت می

باید بتواند تمهیداتی را بیاندیشد تا فضای دانشگاهی ایران را از انزوا بیرون 

ی چاپ شده را به متخصصین دیگر آورده و مقاالت مطرح و برجسته

شود، این است ه میها معرفی کند. اما چیزی که در واقع مشاهددانشگاه

نند. ککه نشریات تالشی برای ساختن پل بین ایران و سایر کشورها نمی

-شاید دلیل این موضوع فقدان درایت مدیران نشریات و یا داشتن سمت

 های مختلف متعدد باشد.های گوناگون و مسئولیت

 انطباق پیشرفت دانش با دریافت امتیاز 5-1
خواهد ت به پژوهشگری که میمعموال واکنش نشریات علمی نسب

اش را منتشر کند، این است که گویی کسب امتیاز تنها هدف اوست. مقاله

بینانه به آن ست و باید واقعجدا از اینکه این موضوع کامال طبیعی

نگریست. پژوهشگر نیاز دارد که عالوه بر منافع جمعی به منافع شخصی 

ین دو منافع باید هم جهت . باید گفت که اخود نیز توجه داشته باشد

باهم عمل کنند و ساختار گرفتن امتیاز باید به نحوی باشد که پیشرفت 

دانش را تسهیل کند نه آنکه مانعی در برابر آن باشد. در بسیاری از موارد 

 نظر، که برای ارتقای علمی کشور و جامعهشود که افراد صاحبدیده می

اما  کنند؛و هیچ امتیازی دریافت نمیاند، به انزوا رفته تالش کرده کرده

تن توانند بدون داشافرادی که با این سیستم آشنا هستند به راحتی می

ی رشد علمی جامعه، امتیاز الزم را کسب کنند. بنابراین برای دغدغه

آید و بسیاری از افراد، گذاری به وجود میامتیاز گرفتن نوعی ارزش

ار گذاشته و آن را مخالف شان خود سیستم امتیاز گرفتن را به کلی کن

دانند. اتفاقی که در سیستم دانشگاهی کشور و کمبود استادهای می

 شود.برجسته، به کثرت مشاهده می

 نوشتپی
از  یکیشود، یاقدام م هینشر کیثبت نام در  یکه برا یزمان مثال. 1

 یلیتما یدر داور یهمکار یبرا ایاست که آ نیمطرح شده ا یهاپرسش

 نیکنند. ایپاسخ مثبت را انتخاب م تیکه اکثر ر؟یخ ایوجود دارد 

 وجود یمشخص یداور تیکند که صالحیم دیامر تاک نیمسئله، بر ا

 تیصالح یمدون برا یانامه وهیفاقد ش اتیاز نشر یاریبس یندارد. حت

 داورها هستند.

 منابع

داوری مقاالت علمی (. »1391احمدی، محمد و اوژن کریمی )

اه نشریه کتاب م«. پژوهشی: ابزار کنترل راهبردی برای ارتقا سطح دانش

 .25تا  2۰ص . 177کلیات. شماره 

ای بر روش تحقیق در علوم مقدمه(. 1398نیا، محمدرضا )حافظ

 .انسانی. تهران: سمت


