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سيدتقي ابطحي فروشاني1     شركت ملي نفت ايران 
فرح جليلي    روابط عمومى شركت ملي نفت ايران 

آشنايي با فرآيند داوري و بازبيني مقاالت

 مقدمه
ــهريور 1389 با  ــخ 24 و 25 ش در تاري
ــركت ملي  هماهنگي روابط عمومي ش
ــور هيأت تحريريه  نفت ايران و با حض
ماهنامه اكتشاف و توليد، دوره اي با عنوان 
«داوري و بازبيني مقاالت» برگزار گرديد. 
با توجه به اهميت مطالب گفته شده در 
اين دوره، چكيده اي از مهم ترين نكات آن 
براي استفاده عموم خوانندگان محترم 

آورده مى شود.
ــتاي ارتقاي سطح  اين دوره كه در راس
دانش داوران و بازبينان ماهنامه علمي– 
ــاف و توليد برگزار شد،   كاربردي اكتش

دربرگيرنده اهداف ذيل بود:
 

1. آشنايي با تاريخچه داوري
ــد داوري و بازبيني  ــناخت فرآين 2. ش

مقاالت
3. فراگيري نكات كليدي و پايه اى درباره 

داوري مقاالت
 4. توانمندي داوري صحيح مقاالت

 5. شناخت معيارها و شرايطي كه الزم 
ــت يك مقاله پيش از داوري داشته  اس

باشد. 
ــعيد  ــن دوره آقاي دكتر س ــدرس اي م
ــاور دانشگاه شهيد  ــتاد مش زارعين، اس
بهشتي بود. وي دارنده دكتراي آموزش 
زبان انگليسي از دانشگاه بريستول لندن 
ــت در تدريس دوره ها و  بوده و سال هاس
كارگاه هاي تخصصي در زمينه چگونگي 
تهيه و ارايه مقاالت در همايش ها و نيز 
چگونگى داوري و بازبيني مقاالت براي 
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اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها فعاليت 
ــده اي از  ــد. مطالب ذيل چكي مي نماي
مهم ترين عناوين ذكر شده توسط ايشان 

است.

          تاريخچه      داورى 
ــن داوري مقاالت به بيـش  تاريخ اوليـ
ــاز  مـي گـردد؛  ـــه قـرن پيـش بـ از س
ــرگ  ــري اولـدنب ــه هـن ــي ك زمـانـ
ــال ژورنــ در  ــالدي)،  ميـ  1665)
 Philosophical    Transactions
ــال علمي جهان  ــه قديمي ترين ژورن ك
ــت  ــار اس بوده و هنوز هم در حال انتش
ــفي مي پرداخت.  به داوري مقاالت فلس
ــده بود،  وي كه بنيان گذار ژورنال ياد ش
روشي را پايه گذارى كرد كه بر مبناي آن، 
تصميم گيري درباره انتشار يك مطلب با 
نظر كساني كه در آن زمينه تبحر داشتند 

صورت مي گرفت.

        اهداف داوري مقاالت
ــدف از داوري  ــاور غالب، ه ــر خالف ب ب
مطالب علمي تنها «رد» يا «قبول» آن 
مطلب نيست، بلكه انجام يك نقد سازنده 
به منظور ارتقاي كيفيت مطالب مى باشد. 
به عبارت ديگر مهم ترين هدف داور بايد 
اين باشد كه نويسنده را در راستاي بهبود 
كيفيت مقاله اش ياري رساند. بر همين 
اساس، مجالت معتبر سعي مي كنند تا 
ــازنده با نويسنده و  با برقراري تعامل س
ارزيابي مقاله، باعث بهبود و ارتقاي سطح 
علمي آن مطلب شوند. داوري يك مقاله 
مزاياي متعددي دارد كه از جمله مي توان 

به موارد ذيل اشاره كرد: 
ــاالت از نظر موضوعي  ــي مق 1- ارزياب

(مرتبط يا نامرتبط بودن) و كيفي
ــطح كيفي مقاله  2- بهبود و ارتقاي س
از طريق ارايه پيشنهادهاي اصالحي به 

نويسنده

3- كمك به ارتقاي سطح علمي نويسنده 
از طريق ايجاد تعامل سازنده با وي

ــتقيم بر استاندارد  4-  تأثير گذاري مس
كردن مقاالت از نظر ساختاري

ــات  ــال اطالع انتق از  ــري  5- جلوگي
گمراه كننده و نادرست به خوانندگان

6- افزايش ميزان اطمينان خوانندگان 
ــتى مطالب ارايه شده  نسبت به درس

در مقاله
ــن فرآيند  ــار اين مزايا، اي ــه در كن البت
ــار  ــد چالش هايي را براي انتش مي توان
ــب در مجالت ايجاد كند كه از آن  مطال

جمله مى توان موارد ذيل را بر شمرد: 
1- طوالني شدن روند چاپ مقاالت

ــت  ــراي پرداخ ــه ب ــرف هزين 2- ص
حق الزحمه داوران

3- اجتناب ناپذير بودن اعمال سليقه هاي 
داوري

ــرات از طريق حذف يا  4- اعمال تغيي
خالصه كردن مطالب مقاله

ــخصي  ــال دخالت اغراض ش 5- احتم
به ويژه هنگام تداخل منافع

     فرايند داوري و بازبيني مقاله 
ــت بنا به  ــف ممكن اس مجالت مختل
ساختار، گستردگي و ميزان اعتبار خود، 
ــاى داوري متفاوتي پيروي  از فرآينده
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ــنايي  ــد. با اين حال به منظور آش نماين
خوانندگان، يكي از فرآيندهاي مرسوم 
ــاالت كه با فرآيند موجود در  داوري مق
ماهنامه اكتشاف و توليد نيز هم خواني 
ــده است. در  ــكل 1 آورده ش دارد در ش
فرآيند داوري مقاالت به منظور بررسي 
كيفي مقاله از فرم هاي مشخصي استفاده 
ــود. در اين فرم ها عالوه بر كنترل  مي ش
ــتارى مقاله،  ــي و نوش وضعيت پژوهش
ــامل  ــاي مختلف يك مقاله ش بخش ه
ــده، روش تحقيق، نتيجه گيري و  چكي
ــي و امتيازدهي قرار  منابع، مورد ارزياب
مي گيرد. در ماهنامه اكتشاف و توليد نيز 
پس از انجام داوري، براي كنترل نهايي 
ــرات داور و اعمال كامل اصالحات و  نظ
انتشار صحيح مطالب ارسال شده، يك 

مرحله بازبيني انجام مي گيرد. 

   عنوان مقاله 
ــتـگي مستـقيـم به  عنـوان مقـاله بس
ــه دارد. به طور كلي  ــوع تحقيق و مقال ن
مقاالت از نظر موضوعـي بـه دستـه هـاي 

مختلفـي   تقسيـم   مـي شـونـد.  

 سه دسته اصلي عبارتند از: 
1. مقـاالت تسـت فرضيـه: در اين نوع 
مقاالت تأثير پارامترى  بر پارامتر ديگر 
در يك موقعيت خاص بيان مي گردد. بر 
همين اساس عناوين انتخابي براي چنين 

مقاالتي مشابه مثال ذيل خواهد بود: 
«تأثير افزايش ميزان تزريق گاز بر فشار 

 « x مخزن در ميدان
نكته قابل توجه در اين مقاالت اين است 
ــروع عنوان مقاله با عباراتي نظير  كه ش
«نگرشي بر تأثير ...» يا «پژوهشي بر .....» 

نادرست است.
ــوع مقاالت  2. مقـاالت توصيفي: اين ن
ــت مي پردازند و  به توصيف يك وضعي
مي توانند در قالب هاي مختلفي از جمله 

موارد ذيل بيان شوند:
ــن x و y در موقعيتz » يا  ــه بي  «رابط
ــه بين x و y در موقعيت z» يا  «مقايس
ــش و عكس العملx  در موقعيت  «واكن

.«z
ــه خواص سنگ و سيال  مثال: «مقايس

«z در ميدان  y و x مخازن

بايد به اين نكته توجه داشت كه برخالف 
ــه، در  مقاالت  ــت فرضي ــاالت تس مق
ــق هيچ گونه دخالتي بر  توصيفي، محق

متغيرها  ندارد.
3. مقاالت معرفي كننـده متدلوژي، ابزار 
يا فـن آوري جديد: مثال هايي از عناوين 
انتخابي براي اين دسته از مقاالت عبارتند 
از : «استفاده از نگار جديد x در مخازن 
شكافدار» يا «معرفي روش جديد y در 
افزايش ضريب بازيافت مخازن كربناته».

ــندگان  با توجه به توضيحات باال، نويس
مقاله بايد با تشخيص درست نوع مقاله 
ــبي براي آن انتخاب  خود، عنوان مناس

كنند . 

 شكل ها و جداول 
ــكل يا جدول در  ــفه ارايه ش اصوالً فلس
ــت كه در مواردي كه  يك مقاله آن اس
توضيح مطلبي باعث طوالني شدن متن 
ــود، با آوردن يك جدول يا شكل،  مي ش
عالوه بر پرهيز از زياده گويي، درك و فهم 
مطلب براي خواننده آسان شود. بنابراين 
در صورت استفاده از شكل يا جدول، تنها 

بايد به اشاره مختصر به آن اكتفا كرد و 
نبايد مجدداً تمام موارد را توضيح داد.

   منابع
به هيچ عنوان ذكر تعداد بسيار زياد منابع 
در آخر مقاله بيانگر قوت آن مقاله نيست، 
بلكه عموماً استفاده از منابعى كه داراي 

ويژگي هاي ذيل باشد، كفايت مي  كند: 
1. جديد باشد 

2. در مجله با اعتبار باال منتشر شده باشد
3. ترجيحاً در همان مجله  مورد نظر براى 

چاپ مقاله، به چاپ رسيده باشد.

    داوري مقاالت ترجمه شده 
ــه مقاالت الزم  به هنگام داوري اين گون

است نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد: 

1- جديد بودن: اصوالً مقاالتي كه بيش 
ــال از زمان انتشار آن ها  ــه س از دو يا س
گذشته باشد براي ترجمه ارزش كم تري 
دارند. هرچه مقاله جديدتر باشد، جذابيت 
بيش تري براي خوانندگان خواهد داشت. 
ــه ترجمه اي در  ــن داور يك مقال بنابراي
درجه اول بايد بررسي كند كه از انتشار 
ــپري نشده  مقاله اصلي مدت زيادي س

باشد.

2- اعتبـار مقالـه: داور مقاله بايد اعتبار 
ــي كند. يكي از  مقاله اصلي را نيز بررس
ــاخص هاي اصلي در اين باره، بررسي  ش
ــت كه مقاله اصلي را  اعتبار مجله اي اس
چاپ كرده است. مقاالتي كه در مجالت

ــده يا در مجالت با اعتبار  ISI  چاپ نش
پايين به چاپ رسيده اند، ارزش چنداني 

براي ترجمه ندارد.

3- بررسي منابع: در گام سوم، داور مقاله 
بايد به منابع استفاده شده در مقاله اصلي 
توجه كند. هرچه اين منابع معتبرتر و 
جديدتر باشند، ارزش مقاله ترجمه شده 

نيز بيش تر خواهد بود.

4- كيفيت ترجمه: در نهايت، داور مقاله 
ــي  ــت ترجمه مقاله را بررس بايد كيفي
ــيوا و  ــاداري به متن اصلي، ش كند. وف
ــا بودن ترجمه و رعايت ساختارها  رس
ــتانداردهاي الزم در اين باره حايز  و اس

اهميت است.

  اي از فرايند داوري و بازبيني مقاله نمونه: 1شكل 
  عنوان مقاله 
به  موضوعي از نظر مقاالتطور كلي  به. دارده گي مستقيم به نوع تحقيق و مقالعنوان مقاله بست

  : بارتند ازعسه دسته اصلي  .شوند هاي مختلفي تقسيم مي دسته

1 |  نمونه اي از فرايند داوري و بازبيني مقاله كل
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