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 سرمقاله

آن چالش های و مزایا مشترک: پژوهش آثار
∗ ویه سال خجسته داود

مؤلفان برای اعتبار این و م بخشد اعتبار آن مؤلفان به تألیف هر
برای که دارد به دنبال هم مادی گاه و ، اجتماع ، علم پیامدهای
مشارکت است. انگیزه بخش عمیق ترشان و بیشتر پژوهش کارهای
را تحقیق عمق هم مشترک، تألیفات نتیجه در و گروه تحقیقات در
م تواند امر این م بخشد. سرعت را تحقیق روند هم و م کند بیشتر
به حقيقت، در داشته باشد. به همراه نیز بیشتری علم دستاوردهای
آن ها دربارۀ همفكری و نظر تبادل و بحث و ايده ها، گذشتن اشتراک
به نظر م بخشد. بهبود نیز را تألیفات کمیت ه بل کیفیت، نه تنها
است، شده درک خوبی به ران پژوهش توسط موضوع اين كه م رسد
مشترک پژوهش های انجام برای آن ها تمایل اخیر سال های در زيرا
به عنوان کس چه واقعاً اما است. یافته افزایش توجه قابل به طور
ار آش را پژوهش ی دستاوردهای که گزارش یا مقاله ی نویسندۀ

م شود؟ قلمداد م کند،
كه گفت م توان اما دارد، وجود خصوص اين در مختلف نظرات

«كس که است این آن و هستند مشترک چیز ي در آن ها همۀ
باشد، داشته اثر تألیف در عمده سهم كه باشد اثر يك صاحب م تواند
تأثیرگذار آن محتوای تأیید و اثر، تألیف تحقیق، انجام در که معنا این به
به عنوان نامش دهد، اجازه فرد که م کند تضمین این باشد». بوده
را عمده ای مسئولیت های باید وی شود. درج اثر نویسندگان از ی
دفاع عموم افکار و انظار در خود اثر از باشد قادر به ویژه گیرد، بر عهده
باشد. مطمئن نتایج و داده ها درست مورد در باید که معنا این به کند،
اری هم به هديه ي به عنوان نبايد نويسندگ عنوان اعطای
را لطف اين آينده در اينكه اميد به شود، داده پائين تر يا باالتر ردۀ از
به نيست؛ مجاز افتخاری، نويسندگ اعطای همچنين، کند. جبران
به نويسنده ی به عنوان را شخص ي نام نم توان ر، دی عبارت
شخص نام نبايد محقق به عالوه، افزود. خود تحقيق گزارش یا مقاله
اضافه تحقيق گزارش به ميهمان نويسندۀ ی به عنوان را ری دي
در و است برجسته محقق ي شخص اين اينكه به خاطر فقط كند،
غیرمتعارف اعمال، این گونه است. مؤثر آن ارجاعات یا مقاله پذيرش

م شوند. تلق علم رفتار سوء و هستند غیرآکادمی و
ما، کشور در کیف نگری برای تالش عل رغم اخیر سال های در

ترفیع، اعطای مختلفِ ابالغ شیوه نامه های و آئین نامه ها همچنان
است. بوده کم گرا اغلب غیره، و ممتاز ر پژوهش گرنت، ارتقا،
تشویق مشترک تحقیقات به را محققین شیوه نامه ها، این از بندهایی
رفتار سوء به گاه است ن مم آن، مثبت تأثیرات کنار در که م کنند
م پردازیم. دراین باره نکته چند ذکر به اینجا در شود. منجر نیز علم
ر دی محقق با مشترک مقالۀ دو از محقق ی که امتیازی . ١
این است. تک نفره مقالۀ ی از بیشتر به مراتب م کند، کسب
از مقاله دو گذاشتن اشتراک به  برای انگیزه ای م تواند موضوع
ری دی مقالۀ در هری اینکه بدون شود، ر دی ی با محقق دو

باشد. داشته سهم
برای ، بین الملل ارتباطات افزایش برای اه ها دانش از برخ . ٢

ی با مشترک به طور که خود علم هیئت اعضای مقاالت
نظر در ویژه ای امتیاز باشد، شده منتشر خارج نویسندۀ

داخل محقق ی برای انگیزه ای م تواند نیز این م گیرند.
بدون شود، خارج محقق ی با مقاله نمودن مشترک برای

ناش الت مش البته باشد. داشته تحقیق در عمده سهم آنکه
به را افراد بعض کاربردی، تحقیقات در به ویژه تحریم ها، از
ارسال ان ام برای بین الملل اری های هم و مشترک کارهای
داده سوق ساینس و نیچر جمله از پراعتباری نشریات به مقاله

است.
ما کشور در دکتری دانشجوی پذیرش اخیر سال های در . ٣
که آنجایی از موارد، برخ در است. شده آسان بسیار
دانشجو راهنمایی عهدۀ از ، دالیل به دانشجو، راهنمای استاد
مشترک ری دی شخص با دانشجو رسالۀ برنم آید، به خوبی
استاد عنوان با ری دی فرد به دانشجو راهنمایی و م شود،
در ، طرف از م شود. واگذار مشاور استاد یا دوم راهنمای
اول راهنمای استاد نام بدون دانشجو اه ها، دانش از بسیاری
بنابراین کند. دفاع خود رسالۀ از نم تواند رساله، و مقاالت در
کند. اضافه مقاله به هم را اول راهنمای استاد نام است ناچار

مستخرج مقاله انتشار عدم صورت در اه ها، دانش از برخ در . ۴
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پایان نامۀ نمرۀ از درصدی نه تنها ارشد، کارشناس پایان نامۀ از
کم نیز استاد حق الزحمۀ از درصدی ه بل م شود، کم دانشجو
تمرین حال در که ارشد کارشناس دانشجویان از م شود.
م آموزند، را تحقیق روش های و اصول و هستند پژوهش
و داده انجام نو و اصیل پژوهش که داشت انتظار نم توان
است ن مم دست این از قوانین بنابراین کنند. ارائه مقاله

م شود. بی کیفیت و مشترک مقاالت انتشار به منجر

اخالق و آکادمی رفتار و اصول رعایت که است داده نشان تجربه
را آن دستورالعمل و آئین نامه صدور با بتوان که نیست موضوع علم
خود تقید اه دانش اران هم که است این ن مم راه تنها داد. ترویج
دهند قرار خود کار دستور در را پژوهش اخالق بین الملل اصول به
آن، کنار در شود. نهادینه کشور فرهنگ بدنۀ در م تواند به تدریج که

تعداد از صرف نظر منتخب، مقاالت از «فهرست از ارزیابی ها برای باید
ممتاز، ر پژوهش انتخاب ارتقا، برای مقاالت، تمام نه و نویسندگان»
در کم ارتقای باید همچنین کرد. استفاده غیره و گرنت تخصیص
حاشیه ای موضوعات در مقاله انتشار طریق از منطقه کشورهای میان
نشریات در آن دستاوردهای انتشار و تحقیقات کیف ارتقای با را علم

نمود. جانشین پراعتبار تخصص
گویای که م کنم ذکر را سعدی، سخن، استادِ از تک بیت پایان در

است: همه چیز
نم شود میسر گن ، رن نابرده

کرد کار که برادر جان گرفت آن مزد
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