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  مقدمه

تواند  هاي مختلف مي هاي اقدامات علمي به صورت يافته

بهترين راه استفاده از اين نوع . ر گيردمورد استفاده قرا

 به يک محصول و يا يک روش است که  ها  تبديل آنها يافته

بتواند به طور مستقيم مشكلي از مشکالت بشر را حل نمايد، 

ي  نتيجه. گونه دارند داد اين ها برون اگرچه تعداد کمي از يافته

انش و هاي تحقيقاتي در راستاي ارتقا د تعداد بيشتري از طرح

به طور معمول انتشار مقاالت علمي در مجالت معتبر دنيا 

 ميليون مقاله ثبت شده ۶/۲ در زمان دسترسي تعداد ۱.است

 انتشار ۲. پزشکي وجود داشتي  عرصهpubmedدر 

هاي عمومي مانند  تواند از رسانه آوردهاي علمي مي دست

ها و نيز مجالت  ها، روزنامه راديو، تلويزيون، خبرگزاري

ها  علمي تخصصي شناخته شده باشد، اما زماني اين يافته

ن در مجالت با آگيرد که انتشار  مورد توجه و تفکر قرار مي

 علمي ـ ي  مجله۳۴۲۸ تعداد ۳.مرور همتا صورت گرفته باشد

 علوم پزشکي منتشر ي تخصصي با مرور همتا در عرصه

ي  بررسي دهنده چاپ مقاله پس از مرور همتا نشان. شود مي

  ۲.باشد ميشدن آن توسط اهل علم و فن در تخصص مربوطه 

  مرور همتا

منظور از مرور همتا بررسي مقاله از نظر محتوا، روش 

ها و نيز منطقي بودن تفسيرها و  مطالعه، اعتبار يافته

 طوالني دارد و ي مرور همتا سابقه. باشد ها مي استدالل

 ۴.گردد  برميدهد به قرن هيجدهم گونه که منابع نشان مي آن

ها نيز  البته مرور همتا شامل ثبت اختراع، ادعاها و ديده

گردد مشخص شود آيا بررسي  مرور همتا سبب مي. شود مي

منابع به خوبي صورت گرفته، موضوع پژوهش جديد است و 

 مطالعه ي نوآوري دارد، تئوري قوي پشت در پس زمينه

واند در ت بوده، آيا روش به کار گرفته مناسب است و مي

نمايد  مرور همتا مشخص مي. اثبات تئوري به کار گرفته شود

آيا مورد مطالعه و حجم نمونه مناسب هستند و روشي 

ها مناسب است،  آماري به کار گرفته شده در بررسي يافته

ارايه شده کافي است هاي  گردد آيا يافته مشخص ميچنين  هم

در آخر اينكه آيا اند و  و به صورت ساده، قابل فهم ارايه شده

هاي ديگران به  اند و با يافته ها به خوبي تفسير شده يافته

اند، نکات قوت و ضعف مشخص شده و  خوبي مقايسه شده

    ۵.گيري منطقي از پژوهش در دسترس است در نهايت نتيجه

  دهد؟ چه کسي مرور همتا را انجام مي

رور همتا بايد توسط کسي صورت گيرد ماز نظر علمي 

 ي تراز خود نويسنده  تحصيلي همي مينه در آن رشتهکه ك

مقاله باشد، به آن موضوع احاطه داشته باشد و بتواند 

 به طور معمول اين ۶.بررسي نقادانه و سازنده داشته باشد

ز تحقيقاتي ها و مراک  اعضا هيئت علمي دانشگاهي کار از عهده

روي رود کسي که  انتظار مي. آيد ميو ديگر مراکز علمي بر

د در حال کار روي موضوع ماين موضوعي مرور همتا مي

 چنداني با ي  پژوهشي ايشان فاصلهي باشد و يا عرصه

  .موضوع نداشته باشد

  چرا بايد مرور همتا صورت بگيرد؟

و دست اندرکاران نشر موثر گران  اگر چه بعضي پژوهش

 اما هنوز هم ۷اند، بودن مرور همتا را مورد پرسش قرار داده

ر همتا به عنوان يکي از ابزارهاي بررسي انتخاب و چاپ مرو

مرور همتا نه تنها ارزش . مقاله مورد استفاده قرار ميگيرد

نمايد، بلکه در موارد متعدد  مقاله را براي چاپ مشخص مي

 اينجانب خود به ۸.گيرد هاي علمي را نيز مي جلوي سرقت
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شخص ام که داور مقاله م عنوان سردبير مجله شاهد بوده

کرده اين مقاله در گذشته چاپ شده و يا براي چاپ به 

به عنوان داور نيز گاهي .  ديگري نيز  ارايه شده استي مجله

ام که مقاله در گذشته در جاي ديگري چاپ  متوجه شده

  .گرديده است

  تشويق براي مرور همتا چه باشد؟  

به دليل زيادي . باشد هايي روبرو مي مرور همتا با چالش

ت و تعداد مقاالت دريافتي بدون شک تقاضا براي مرور مجال

حالي است که تعداد  همتا افزايش يافته است، اين در

 افزايش نيز پيدا نکرده ؛مرورگران اگر کاهش پيدا نکرده باشد

 دانشگاهيدليل عدم تمايل به مرور همتا در بين افراد . است

ي فرد اين واقعيت است که در بيشتر موارد عايدي قوي برا

اي فرد را مجبور به اين کار  ندارد و هيچ قانون نوشته

نمايد ارسال مقاله به  در عين حال، تجربه ثابت مي. دماين نمي

روز ه  روز بنمايند داوري ميداوراني که به موقع و سازنده 

  .شود بيشتر مي

مرور همتا در صورتي که بخواهد به صورت منطقي 

گير است، و اگر فردي  سازنده و اصولي صورت گيرد وقت

مرور همتا را به موقع و با رعايت استانداردها انجام دهد 

در حال . شود بيشتر مقاالت متعدد به سوي او سرازير مي

. اند نظر گرفته شده چندان جذاب نبوده هاي در حاضر، مشوق

المللي امکان دسترسي داور را به  بعضي از مجالت بين

تي هرچند براي مدت محدود بعضي از مجالت و منابع اطالعا

کنند و  ها تشويق مالي مختصري مي ممکن مي سازند، بعضي

ها فقط به دادن امتياز و تشکر و قدرداني که شايد در  بعضي

 مجالت داخلي نيز به طور ۹.ندماين ارتقا موثر باشد، اکتفا مي

تشويق مالي که بعضي از . کنند گونه عمل مي تقريبي به همين

 قابل توجه نيست و امتيازات اختصاص داده کنند مجالت مي

شده نيز محدوديت استفاده دارد و براي افرادي که در مراتب 

بنابراين به . چناني ندارد باالي دانشگاهي هستند ارزش آن

قدر  گونه که بايد و شايد آن هاي مادي آن رسد مشوق نظر مي

بته ال. جذاب نيستند که بتوانند فرد را مجاب به داوري نمايد

الزم به يادآوري است برخي از همکاران بزرگوار مرور براي 

دانند و الحق سنگ  مجالت خارجي را جزو افتخارات خود مي

دهند   اما براي مجالت داخلي اينقدر جواب نمي،گذارند تمام مي

  .تا سردبير منصرف شود

باقي است که چه کسي و چرا بايد پرسش پس هنوز اين 

  ؟درا داوري نمايمقاالت 

توان گفت در حال حاضر اين داوران مرور  به يقين مي

ها کمک  همتا هستند که در انتخاب مقاالت و انتشار آن

شايد تنها عاملي که هنوز . کنند شاياني به سردبير مجله مي

. کند احساس وظيفه است اين داوران را متعهد به اين امر مي

که در  يک عضو هيئت علمي است ي به نظر اينجانب، وظيفه

اين احساس . حد قابل قبول داوري مقاالت را انجام دهد

تواند فرد را متقاعد به انجام  وظيفه تنها عاملي است که مي

داوري نمايد، و بارها اتفاق افتاده فردي که به عنوان داور 

 خوبي نبوده، وقتي چاپ ي مقاالت فرد مساعدت کننده

ت طول اش به داليلي که بيشتر مشکل داوري اس مقاله

ي قابل توجه اين است كه  نکته. نمايد کشد اعتراض مي مي

 ثابت شده که داوري مقاالت به ي عالوه بر احساس وظيفه

کند، اگر هر هيئت علمي  ارتقا توانايي علمي فرد نيز کمک مي

داوري كمينه يک مقاله در ماه را جزو وظايف خود بداند، هيچ 

کل نخواهد شد و سردبيري از نظر داوري مقاالت دچار مش

اي از نظر بررسي مقاالت زمان زيادي را در انتظار  هيچ مقاله

ها يا  شايد الزم باشد با برگزاري کالس. نخواهد ماند

هاي بيشتر براي اعضا هيئت علمي دانشگاه در مجاب  کارگاه

  .کردن، ترغيب و تعيين تکليف و وظيفه در اين امر موثر باشد
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