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سرآغاز

است که در آن شیوه، تصـمیمات  ايمطالعه شیوه،اصول اخالقی
گذارد. همچنـین عبـارت اسـت از مطالعـه     میفرد بر دیگران اثر

حقوق و وظایف مـردم، مقـررات معنـوي کـه افـراد بـه هنگـام        
).1کنند و ماهیت روابط بین افراد است(میگیري رعایتتصمیم

از اصولی که افراد با توجـه  به طور کلی، اخالق عبارت است
از لحـاظ معنـوي و وجـدانی درسـت اسـت      را کـه  به آنها آنچـه  

اصوالً پرسشهاي اخالقی در چهار سـطح  ).2دهند (میتشخیص
ط به جامعه است. در این سـطح  شود: اولین سطح مربومطرح می

شود. دومـین  میهایی در باره نهادهاي بنیانی جامعه مطرحپرسش

نفعـان اسـت. سـومین سـطح سیاسـتهاي      با ذيسطح در ارتباط 
داخلی است. چهارمین سطح روابط شخصی است. در این سـطح  
پرسشهایی درباره شیوه رفتار افراد با یکـدیگر در درون سـازمان   
مطرح است. آیا ما باید نسبت به یکدیگر صداقت داشته باشیم و 

چـه  قیمتی دست از صداقت خود برنداریم؟ هر یک از ما یچبه ه
را مقـامی به عنوان یک انسان و نیز به عنوان کسی کـه  تعهدي 

در سازمان احراز نموده نسبت بـه یکـدیگر، نسـبت بـه مقامـات      
فراینــد انجــام بــاالتر، زیــر دســتان و همتایــان خــود داریــم؟ در 

کـه  هر سازمانی همواره این پرسشها مطرح اسـت  مسؤولیتها در 
آیا حق داریم که افـراد  نهفته است: نیز دو مفهوم جامعتر در آنها 

____________________________________________________________________________________
jkhansari@gmail.comنشانی الکترونیکی: ویسنده مسؤول: ن*



.com

اخالق سردبیري
2دکتر فرشته آهنگري، 1*نسارياجیران خودکتر 

رسانی، دانشگاه قمکتابداري و اطالعگروه -1

نگاري ایرانبنیاد دانشنامه-2

چکیده

کترونیکی و مجازي غرق می شود نه تنها یـک  سخن گفتن از اخالق و آن هم اخالق سردبیري در شرایطی که انسان کم کم در فضاي الزمینه:
ها د که اخالقیات در جوامع و سـازمان ضرورت حیاتی است که شاید خود حیات است. افراد در هر سطحی، هنگامی حرمت الزم را به دست می آورن

گیري و نهادینه شود. پی

عاتی  به انجام رسیده است.این مطالعه به روش کتابخانه اي و با جستجو در پایگاه هاي اطالکار:روش
توان نتیجه گرفـت  میگذاريگاه سردبیر به عنوان مسؤول سیاستپس از بررسی اخالق در سردبیري از ابعاد مختلف با  اشاره به جایگیري:نتیجه

جه ایـن کـه، آینـده مسـؤولیت     هاي اخالق و مسؤولیتهاي اجتماعی واقع بینانه نیست. نتیگیري در حوزه سردبیري بدون توجه به مؤلفهکه تصمیم
اي و رهبران این حرفه بستگی دارد. الزم است تا آنها بـا تبیـین اهمیـت معیارهـاي اخالقـی و      سردبیري به رهبري اخالقی توسط سردبیران حرفه

عـالوه  را ارائه نموده است. بـه آموزش به این امر دست یابند. این مقاله با بررسی جامع وظایف سردبیر در جایگاه یک مدیر و برنامه ریز، چارچوبی 
ارائه شده است.نیز ها دستورالعمل براي تأیید یا رد دستنوشته

ت تحریریهأاخالق سردبیري، اصول اخالقی، مسؤولیتهاي سردبیر ، هیها:کلید واژه
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)؟ اعتقاد و پایبندي 1را وسیله قرار دهیم تا به هدف خود برسیم (
به اصول اخالقی اولین گام در موفقیت هر نوع کسب و کاري به 

).3مدیریتی برنده است (، مدیریت اخالقیوآیدحساب می

روش کار

پس از مطالعه مفهوم اخالق از دیدگاه متفکـرین و اندیشـمندان،  
روند تکامل اخالق در سردبیري بـا مطالعـه کتـب و نیـز برخـی      

هاي مرتبط به بعد با جستجوي واژه1990مقاالت معتبر از سال 
ن نوشـتار تهیـه شـده اسـت. بـراي      در پایگاههاي اطالعاتی ایـ 

آوري منابع موجود در ابتدا با استفاده از موتورهاي جستجو و جمع
سیاست سردبیر، سردبیر مجلـه،  رهایی نظیاستفاده از کلید واژهبا 

مرتبط جستجو شـدند  اخالق سردبیري و اخالق در نشر، مقاالت 
و از میان آنها مواردي که بیشترین ارتباط را با موضـوع داشـتند   

ریـزي  کتابخانه دفتر مطالعات و برنامهبه ضمناًگردیدند.انتخاب 
ها براي تهیه کتابهایی در این زمینه مراجعه شد.رسانه

تاریخچه اخالق در سردبیري

،کنت بالنجارد در کتاب مدیر یک دقیقه اي و مدیریت اخالقـی 
اصول پنجگانه قدرت اخالقیات را براي افراد به شرح زیـر ارائـه   

می دهد:
آرمان: من خودم را فردي پایبند به اخالقیات می دانم.-1
افتخار: من احساس خوبی نسبت به خودم دارم و نیـازي بـه   -2
یید دیگران ندارم.أت
بردباري: پیوسته معتقدم که کارها در نهایت به خوبی انجـام  -3

می شود.
پشتکار: در راه دستیابی به آرمانم اصرار و پایداري بـه خـرج   -4

می دهم.
کنم و آن را بینی: در شروع کارهاي روزانه تعجیل نمیروشن-5

).3با رسیدن به مرحله انعکاس آغاز می کنم (

اي نشرالمللی اخالق حرفهاصول بین
المللـی  بـه عنـوان اصـول بـین    را ده اصل المللی سازمانهاي بین

).6ده است (کراي نشر تدوین اخالق حرفه
؛اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطالعات حقیقی

تحریریـه نسـبت بـه واقعیـت     هیـأت ف صادقانه واصل دوم : وق
؛عینی

؛عی روزنامه نگارولیت اجتماؤاصل سوم: مس
؛اي روزنامه نگاراصل چهارم: شرافت حرفه

؛اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
؛ون انسانیؤاصل ششم: احترام به حریم خصوصی و ش

؛اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
؛اصل هشتم: احترام به ارزشهاي جهانی و تنوع فرهنگها

؛وي بشراصل نهم : امحاي جنگ و سایر مصائب فرار
.اصل دهم: ارتقاي نظم نوین اطالعاتی و ارتباطی جهانی

سردبیران و نقش مدیریت 
ســازمانها شــالوده اصــلی اجتمــاع امــروزي هســتند و مــدیریت، 

رشد و بالنـدگی یـا نـابودي سـازمانها     مهمترین عامل در حیات،
وضـعیت  «به سـوي  »وضع موجود«روند حرکت از است. مدیر،

اي کند و در هر لحظه براي ایجـاد آینـده  ت میرا هدای»مطلوب
اي پویـا بـا محـیط متغیـر     بهتر در تکاپو است. مـدیریت، مبـارزه  

سیاسی، فرهنگی و اقتصادي است. این مبارزه پویا بـا تبیـین دو   
شود:دنبال میراهکار

در نگـرش فراینـدي،   اي:سـامانه -نگرشهاي فراینـدي -1
مباحـث اصـلی را   نظـارت، و رهبـري  برنامه ریزي، سازماندهی،

دهند.تشکیل می
زمـان و روابـط انسـانی از جملـه     : زمان و روابط انسـانی -2

اي است که در مدیریت امروز مـورد توجـه قـرار    عمدهمشکالت
ریـزي،  سردبیران نیز مانند مدیران وظایفی نظیر برنامهگیرند.می

یف برعهده دارند که همه این وظـا نظارتسازماندهی، رهبري و 
ــ  در تصــمیم ــور م ــی ام ــد اجرای ــود رون ــري و بهب ــت. ؤگی ثر اس

هـاي  تحریریه همـواره در مقولـه  هیأتکارکردهاي سردبیران و 
ریزي نیروي انسانی، روابط نیـروي انسـانی، امـور مـالی و     برنامه

گیرد. شناخت سردبیر از این کارکردهـا،  منابع مورد نیاز شکل می
ثر باشـد،  ن سـاده و مـؤ  ادر ایجاد یک شیوه مدیریتی کـه همزمـ  

).1اهمیت دارد (
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سردبیر در جایگاه مدیر
قوانین پایه اي مدیریت شامل برنامه ریزي، سازماندهی، رهبري، 

تحریریـه و سـردبیري   هیـأت نظارت در سطوح مختلـف کـار   و
تحریریه هیأتووالن ارشد نشریات، سردبیرانؤ. مسداردکاربرد 

هدفگـذاري شـامل   ظف به تـدوین هـدف تحریریـه هسـتند.    ؤم
پایـه بـراي   يالگوریزي و سازماندهی، سیاستگذاري، ارائه برنامه

دستورالعملهاي عملیاتی و معیارهاي اجرایی و عملیاتی است.
گـزینش و آمـوزش   ؛کنـد ریزي مـی سردبیر، بودجه را برنامه

او به هدایت کـار  ؛کارکنان در سازمان تحریریه به عهده او است
ارزیابی و به موقع پاداش رداخته و کارکنان راکارکنان تحریریه پ

دهد. می
هــاي بــزرگ، ســردبیر و در تشــکیالت نشــریات و روزنامــه

ولیتهاي ؤآینـد، مسـ  سردبیر ارشد همه کاره تحریریه به شمار می
سردبیر در حد مدیر میانی است. چنین مدیریتی بیشتر طرحهـاي  

ویـدادها در  میان مدت را براي پوشش دادن و پیگیري جریـان ر 
گیرد.میها و نشریات دربرروزنامه

مدیر تحریریه دو وظیفه را باید به اجرا بگذارد:سردبیر یا
شکل دادن گروه خبري هماهنگ و متحـد از میـان روزنامـه    -1

نگاران گوناگون به منظور تدارك یک رسـانه خبـري کـه در آن    
ت صـور اي از خبرها، عکسها و تصویرهاي گوناگون بـه مجموعه

هماهنگ و هدف دار یافت شود. با مقایسه کارکردهـاي ارکسـتر   
تـوان بـین عملکـرد رهبـر ارکسـتر و      مـی سمفونیک و روزنامه، 

سردبیر شباهتهایی را یافت:
هر دو به عنوان هماهنگ کننده از قابلیتهاي کارکنـان بـا   -الف 

برند.استفاده از نفوذ مدیریتی خود بهره می
رهبر ارکستر همزمان هم به نواختن در ارکستر سمفونیک،-ب 

هر نوازنده و هم به مجموعه صـداي ارکسـتر توجـه مـی کنـد.      
سردبیر نیز باید هر یک از اعضاي تحریریـه را همزمـان بـا کـار     

).1دیگر کارکنان زیر نظر بگیرد (
وظیفه دوم مدیر تحریریه یا سردبیر، توجه به اهـداف کوتـاه   -2

اهنـگ کـردن آنهـا بـا دیگـر      مدت و بلند مـدت تحریریـه و هم  
بخشهاي نشریه است. سردبیر باید براي دو تا پـنج سـال آینـده    

نشریه برنامه ریزي کند.

اخالق سردبیر و طرح 
سـاز  طراحی از ابتدایی ترین کارکردهاي مدیریتی است و زمینـه 

سازمان، نیروي انسانی، هدایت و نظارت است. تفکـر، نگـاه بـه    
ــراي بهبــود وضــع نشــریه و  آینــده، هدفگــذاري، ابتکار عمــل ب

گیري به موقع و مناسب از شرایط ابتدایی طراحی اسـت. تصمیم
گـر و خـالق باشـد.    ندر کار طراحی، سردبیر بایـد قـاطع، آینـده   

سردبیر در کار طراحی باید به شش عنصر خبري پاسخ دهد: 
؟چه چیزي، چه موقع، کجا، چه کسی، چرا و چگونه

حـی اسـت. یعنـی توضـیحی بـر      منظور هدف طرا»چه چیزي«
موضوع طراحی و اینکه آن موضوع در بلند مدت یا کوتـاه مـدت   

دست یافتنی است.
یابد.به زمانبندي طرح ربط می»چه موقع«
گردد که طرح یا طراحـی در  به محل یا مکانهایی باز می»کجا«

آنها تحقق می یابد.
ف درباره نیروي انسانی و اشخاصی است کـه وظـای  »چه کسی«

اصلی طرح را برعهده دارند.
عامل داوري در مورد هدف است.»چرا«
شامل مراحلی است که براي رسیدن به هدف باید طی »چگونه«

).1ها (کرد، مانند هزینه
سردبیرانی که در کار طرح برنامه موفق هستند بـر چهـار اصـل    

تاکید دارند:
طرح باید واقعگرایانه و قابل اجرا باشد. -1
ه طرح باید مشخص باشد و تمامی کارکنان از مضـمون  حوز-2

طرح مطلع گردند.
بندي باشد تا کارکنان بتواننـد در مسـیر   طرح باید داراي زمان-3

روشن حرکت نمایند.
هـم  تحریریه همگی باید باهیأتبراي اجراي طرح، اعضاي -4

همکاري نمایند.

نویسیاخالق سردبیر و بودجه
ها، دلیـل  کند تا براي هزینهران کمک مینویسی به سردبیبودجه

حقـوق، سـفر،   هـایی ماننـد افـزایش   موجه داشته باشند. هزینـه 
و شـهري کار، استخدام، آموزش، تهیـه گـزارش، خـدمات    اضافه
هاي اصلی دیگر باید منطق بودجه داشته باشد.هزینه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.4

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.4.1.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-744-fa.html


فرشته آهنگري: اخالق سردبیريو دکترجیران خوانساريدکتر 

4

کند تا اولویتها را بشناسیم و در مورد عوامل بودجه کمک می
اهمیت داوري داشته باشیم. بودجه نویسی ابزاري براي مهم و کم

اصالحات اساسی در فعالیتهاي آتی سازمان است. تدوین بودجـه  
هـا و کـاهش آن،   کند تا در زمینه هزینـه به سردبیران کمک می

بخشهاي مختلف نشریه با هم رقابت مالی داشته باشند.

اخالق سردبیر و مهارتهاي مدیریتی
حلیل، ارائه نظرات و تصـورات، ابتکـار عمـل و    قدرت تجزیه و ت

هاي حیاتی بـراي سـردبیران ماننـد    جمله سرمایهبدعتگذاري، از
مدیران است.

طراحی به عنوان یک مهارت مدیریتی به سردبیر این امکان 
را می دهد که به جـاي نشـان دادن عکـس العمـل نسـبت بـه       

ه بـراي هـر   طوري کـ هرویدادهاي ناگهانی به آنها نظم ببخشد. ب
رویدادي، راهکاري بیابند. ترس از شکست، از دالئل دیگر دوري 

نویسـی  از طراحی است، به ویژه زمانی که تجربـه اي در برنامـه  
ندارند.

ریـزي بایـد تـرجیح دهنـد     سردبیران به جاي گریز از برنامـه 
ریزي کرده و نسـبت بـه هـر    براي مقابله با انواع وضعیتها برنامه

مناسب نشان دهند. چنـین سـردبیرانی بایـد بـا     وضعیتی واکنش 
دهد، سازش داشته باشـند. مـثالً  مشکالتی که در آینده روي می

خیر در جایگزینی یک نیروي انسانی که قرار است سال آینـده  أت
بازنشسته شود.

مهارتهاي ذهنی پایـه هـم   حتی سردبیران با تجربه و داراي
ند هسـتند. مشـکالتی   به طور قطع، نیازمند طراحی پویا و روشم

که سردبیر با آن به طور دائم درگیر است اکثر با پیچیدگی همراه 
).1است و حل آنها به هوش و خالقیت بسیار نیاز دارد (

وي انسـانی، هـدایت،   اخالق سردبیر، سـازماندهی، نیـر  
گیري و نظارتتصمیم

سازماندهی، کوششی مدیریتی است و شامل چهـار نـوع فعالیـت    
باشد:می

ــراي ان-1 ــري ب ــه  تصــمیم گی جــام کارهــا جهــت دســتیابی ب
؛هاي سازماندیدگاه

بندي فعالیتها؛رده-2

کاري و تخصص؛هزولیتها با توجه به حوؤدن مسکرمحول -3
).1ثر فعالیتها (ؤنظارت براي اجراي م-4

آیـد.  شـمار مـی  نیروي انسانی مهمترین منبـع تحریریـه بـه   
ـ مهارت سردبیر در سازمان دادن  اي ثیر گسـترده أنیروي انسانی ت

گذارد. بر موفقیت او می
هدایت به عنوان یک قانون مـدیریتی دو حرکـت واگـذاري    

کند.هم تفکیک میگیري را ازمشاغل و تصمیم
مهارت سردبیر در فراینـد واگـذاري کارهـا بـر کیفیـت کـار       

گذارد.ثیر میأدیگران و حجم کاري که او باید برعهده گیرد ت
ولیتهاي اساســی ســردبیر اســت. او ؤگیــري از مســیمتصــم

دهد.گزینشی منطقی را از میان راهکارهاي موجود انجام می

وظایف سردبیر
ولیتهاي زیادي دارند: براي محتواي مجلـه، بـراي   ؤسردبیران مس

سـیس یـک فراینـد    أخط مشی تسلیم مقاله به مجلـه و بـراي ت  
گـان  در مقابل خوانندآنها ول هستند. ؤساخت و ارزیابی مقاله مس

و نویســندگان بــراي یکپــارچگی و اطمینــان درفراینــد ارزیــابی  
ت تحریریه براي گسترش کیفیتأول هستند. هیؤکارهایشان مس

هـاي ارائـه شـده بایـد کـار کنـد و بـراي مقابلـه بـا          نوشتهدست
اشتباهات و رفتارهاي ناهنجار مانند تقلب و کارهـاي نادرسـت و   

).9،10فرایند نشر آماده باشد (استفاده غیر مجاز از
ول خـط مشـیهاي ویراسـتاري    ؤکلی، سردبیران مسـ طورهب

گیریهـایی کـه توسـط    مجالت هستند و در پشت همـه تصـمیم  
شود، قرار دارند. آنها باید بین ت ویراستاري گرفته میأهیياعضا

ــان،    ــدگان، نویســندگان، کارکن ــازمانها و خوانن ــر س ــق اکث عالئ
ها و آگهیها تعادل برقرار ت تحریریه، رسانهأیهيصاحبان، اعضا

).7کنند (
راه طوالنی از زمان تسلیم و ارائه مقاله تا نشر در پیش است 

اي است. و فرایند نشر به تنهایی فرایند پیچیده
اکثر افراد در فرایند تغییر مقاله به شکل علمی دخالـت مـی   

. سـردبیران نـه   شودنمایند، اما نقش اصلی به سردبیر مربوط می
مسـائل فنــی هسـتند بلکــه بـراي دنبــال کــردن    ولؤتنهـا مســ 

ول هستند.ؤهاي اخالقی در همه مراحل نشر نیز مسمعیار
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1390، 4ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

5

بنابراین، وظیفه آنها متعدد است و مهمتـرین آنهـا بـه خـط     
شود:مشیهاي زیر مربوط می

؛نگارش و ارتباط با نویسندگان-1
؛ارائه و ارزیابی دستنویسها -2
.مطالعه و بازبینی دستنویسها و ارتباط با منتقدان-3

سیاستهاي نویسندگی و ارائه دستنویس
انتشـار  ویراستاران باید حتی االمکـان مطمـئن شـوند کـه ایـن      

ولیت ؤ). آنها باید مسـ 14است(اطالعات قابل اطمینان امکانپذیر
نویسندگی مقاالتی را که منتشـر مـی سـازند،    مشروعیت قانونی

معیارهـاي روشـن بـراي    اي بعضی از انجمنهـاي حرفـه  بپذیرند.
طـور  هالمللی باکثر مجالت علمی بیناند.منتشر کردهنویسندگی 

در زمینه نویسندگی در ارتباط با و شیکاگو جدي از معیار ونکوور 
). خط مشیهاي مجالت براي 9کار علمی خوب پیروي می کنند (

ـ  نگارش و ارائه دستنویسها باید نوشـته شـده    صـورت  هباشـد و ب
ییـد أآنهـا مـی تواننـد پـس از ت    رایگان در دسترس قـرار گیـرد.  

را به مجلـه ارائـه   نشراز نویسندگان بخواهند که حق دستنوشته 
گونه تناقضی را اعالم نکننـد  یچ). اگر نویسندگان ه10،11(دهند 

).14باید براي انجام آن اقدام کنند (انویراستار
ت تحریریه باید با توجه به موضـوعات تحقیـق و انـواع    أهی

، تعداد شـکلها  نوشتهدستمقاالت براي نشر، شکل مقاله و طول
و جداول مجاز و شکل ارائه، خط مشیهایی را ارائه کند.

مربوط به خودش را که شامل شماره ثبتباید دستنوشته هر
ان ارائه و شود و نیز شماره و تاریخ در زمهویت آن دستوشته می

پـس از  یید نشدن را در برداشـته باشـد.  أیید و یا تاریخ تأتاریخ ت
ظف به انجام مراحل زیر آنها مؤبه ویراستاران، دستنوشته تحویل
هستند:

نوشتهدست* صحت معیار
* اطالع به نویسنده مقاله جهت زمان تقریبی ارزیابی

.بررسی کنندهبه گروهدستنوشته *ارسال
ت به مقدار زیادي به کیفیت فراینـد گـروه بررسـی    کیفیت مجال

کننده یک عنصر مهم در فراینـد  کننده بستگی دارد. گروه بررسی
نقش مهمـی را در فراینـد تحریـر    که ویراستاري نشریات است. 

مسـتعد نظـرات سـوء و    نوشـته، دسـت ارزیـابی نحوه ). 2دارند (

کننـده گروه ارزیـابی  نسبت به شکایت از طرف اکثر نویسندگان 
ت تحریریـه و سـردبیر بایـد فراینـدي را بـراي      أمی باشد. لذا هی

ایجاد کند. اهـداف اصـلی یـک گـروه خـوب      وشتهدستنارزیابی
ارزیابی کننده این است کـه نظـرات تخصصـی را در ارتبـاط بـا      

هـا و روشـها تهیـه نمایـد و بـه ویراسـتاران در       اعتبار علمی داده
کمک کند. ،اله براي انتشارگیري در باره مناسب بودن مقتصمیم

را بـدون  دستنوشـته  ت تحریریه یا سردبیر ممکن اسـت کـه  أهی
بررسی خارجی به جهت اهمیت موضوع مورد قبول قرار دهنـد و  

یا به جهت ضعیف بودن مطلب آن را رد کند.

گیري هیأت تحریریه درارتبـاط  اخالق سردبیر و تصمیم
با نویسندگان

هـا دسـتورالعملی را   نوشـته دسـت یا ردییدأباید براي تسردبیران
تعریف نمایند:

یید قرار بگیرد؟ بعداز بررسی، أمی تواند مورد تدستنوشته آیا
هاي او، داشتن فضـا و  معیارهایی مانند توضیحات منتقد و توصیه

مهمتر از همه داوري و قضاوت ویراستاران با توجـه بـه مناسـب    
است مطرح خوانندگان براي مجله و عالقمندي دستنوشته بودن

براي تحویـل  دستنوشته ). تصمیم ویراستار براي قبول یا رد10(
ها بستگی بررسی کنندههايبه نشریه اساساً به نظرات و پیشنهاد

دارد.
گیري ارتبـاط  ویراستاران همیشه با نویسندگان براي تصمیم

ــد ــراي تصــمیم ؛دارن ــی ب ــري مســتقل، توضــیحات آنهــا حت گی
ـ را نیز فراهم میکنندگان بررسی طـورکلی، ویراسـتاران   هسازند. ب

ها را تشویق نمایند. بعضـی اوقـات   نوشتهدستبررسیباید عمالً
پیشنهادهاي بررسی کنندگان متناقض است. بنـابراین ویراسـتار   

ممکن است وباید تصمیم بگیرد که کدام پیشنهاد ضروري است
نظراتـی بـه   که پیشنهاد خودش را نیز به بررسی اضـافه کنـد و   

ــدام    ــه ک ــد ک ــنده بده ــبنویس ــد.  مطال ــم بیای ــال ه ــه دنب ب
هاي مورد قبولی که نیاز به بازبینی یا اضـافه نمـودن   نوشتهدست

رد شـود. در هرصـورت،   در ویراسـتاري  مطلبی دارد ممکن است 
ویراستاران ممکن اسـت بـه نویسـندگان بـراي تحویـل دوبـاره      

ایـن موضـوع انجـام    پیشنهادهایی بدهند. هنگامی که دستنوشته 
با توجه به معیارها ها رانوشتهدستشود، ویراستاران باید به دقت
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مورد بررسی قرار گرفته اسـت اي کهنوشتهدستتصحیح نمایند.
خـود ویراسـتاران ارزیـابی شـود و بـراي بررسـی       وسـیله هباید ب

کنندگان یا بررسی کنندگان جدید مجدداً ارسال شود.
ممکن است شامل ضـعف علمـی،   وشته دستندالئل براي رد

کمبود اصالت و خالقیت، کمبود موضـوعات قابـل توجـه بـراي     
خوانندگان یا کمبود فضاي کافی باشد. ویراستاران ممکن است با 
اعتراض نویسندگانی که مقاالتشان رد شده است، مواجه شـوند.  
سردبیران می تواننـد مقـاالت رد شـده را دوبـاره بـراي بررسـی       

هایی نوشتهدستبیران نباید در موردددید بفرستند. سرکنندگان ج
گیري کنند.که با عالئق آنها در تضاد است، تصمیم

باید براي انجام کارشـان آمـوزش   بر اینکهسردبیران عالوه
ــندگان، بررســی  ــراي نویس ــد ب ــد، بای ــادان و ببینن ــدگان، نق کنن

).7،9همکارانشان، آموزش دهنده باشند (
مهـم دو هدف 1سردبیرانهیأتوظایفاتحادیهیس سأبا تاخیراً

ایجاد گردید:
هـا  در مؤسسات آموزشی با موقعیت* پرورش ویراستاران مجالت

؛و منابعی براي توسعه مجالت آنها
هایی بـراي  همایشـ کارگیري و اسـتخدام سـردبیران بـراي    ه* ب

؛پرورش اصول اساسی تحقیق
ف واحد دارند و یک هد،نندگان در فرایند نشرکهمه شرکت

). هـر مرحلـه   11،13الب علمـی اسـت (  طاین هدف واحد، نشر م
سوء استفاده است و بنابراین رفتار لسلهمستعد یک س،فرایند نشر

همراه با صداقت در فرایند نشر الزامـی اسـت. صـداقت اخالقـی     
طـوري کـه کـل فراینـد     کند بهکل فرایند را تضمین می،سردبیر

انجمـن جهـانی   «القـی انجـام شـود.    تواند در یـک روش اخ می
االتی ؤو سـ را با هدف تهیه اطالعـات انجمنی2»اخالق پزشکی

براي سردبیران براي انجام ویراستاري با رعایت اصـول اخالقـی  
اي براي رسیدگی سسهؤخیر ماسیس نموده است. در چند سالأت

سـیس گشـته   أبه امور سردبیرانی که مـدیریت ناکارآمـد دارنـد ت   
در فرایند کار سردبیري و ویراستاري رسیدگی سسهؤماست. این 

سوء استفاده علمی و بی صداقتی آنان را بررسی می کند کرده و
)13،11.(

رســیدگی بــه تحریریــه وهیــأتاخــالق ســردبیر و 
شکایات نشـریه یـک قـدم بـه سـمت نظـارت بـر        

نشر علمی
بـین المللـی سـردبیران و    انجمناز 30داگ آلتمن1994در سال 

تحریریه مجالت پزشکی براي کمک به نویسندگانی کـه  یأته
تحریریه و سردبیر شکایت داشتند، دعوت به عمل آورد. هیأتاز 

از قدرت خـود  تحریریههیأتاین قضیه مربوط می شد به اینکه 
سوء استفاده کرده و نویسندگان و خوانندگان نیز به آنان اعتمـاد  

ولیت و ؤدر بـاره مسـ  می کردند. براي بـاز شـدن بیشـتر قضـیه،    
رسیدگی به شکایات را در سـال  31اخالق سردبیر، نشریه النست

مور رسیدگی به شکایات می توانست تاخیر أمنتشر کرد. م1996
ادبـی، ضـعف   ها، عدم تواضع و بیها و نامهنوشتهدستدر دریافت

هاي ویراسـتاري، ضـعف در گـرفتن    در دنبال کـردن دسـتورالعمل  
اخالقـی  مشـکالت سـندگان، خواننـدگان و   اظهارات منطقی نوی

شـکایت در  20انتشار مجله را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. 
ییـد  أشکایت از این تعداد مورد ت11ماه اول ثبت شد. 18عرض 

رسـیدگی بـه   مور یا ممیـز بـراي  أمکارگیري یکهقرار گرفت. ب
الزم است که مورد توجه همـه  شکایات نویسندگان و خوانندگان

).13دبیران مجالت علمی قرار بگیرد (سر

مقوالت مجاز جهت رسیدگی توسط سردبیر
؛هاها یا نامهنوشتهدستخیر در ارائهأت-
؛ادبیعدم تواضع و بی-
؛ضعف در پیروي از دستورالعملهاي نوشتاري-
ئل قانع کننده و منطقی نویسندگان؛ضعف در دریافت دال-
کـار جلـه ماننـد: شـکایت علیـه    اتهامات اخالقی بـه انتشـار م  -

.اجحاف، تضاد منافعبازي،واسطهسردبیري، تبعیض و

مقوالتی غیرمجاز جهت رسیدگی توسط سردبیر
شکایت در مورد ماهیـت کـار سـردبیري و تصـمیمات هیـات      -

؛تحریریه
؛انتقاد در باره محتواي ویراستاري-
اتهامات علمی غیرقانونی و ناشایست.-
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1390، 4ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

7

گیرينتیجه
ردبیر تـوان خالقیـت و قضـاوت دربـاره عملکـرد آینـده را در       س

اي کـه او  کند. برنامهجایگاه یک مدیر و برنامه ریز مشخص می
هاي موجود، بنیانهایی را فراهم دهد باید براي همه جریانارائه می

مدت و بلندمدت متمرکـز  هاي کوتاهبرنامهتدوینآورد. او باید بر
است و او را در ي کارآمد براي سردبیرشود. بودجه عملیاتی ابزار

ثرتر منابع مـالی بـراي رسـیدن بـه اهـداف مسـاعدت       ؤکاربرد م
نماید.می

سازماندهی به قدرت و اختیار سردبیر نسبت بـه کـاري کـه    
کند کـه  بستگی دارد. سازماندهی مشخص میبدهدباید صورت 

ا کنـد، وظـایف ر  بندي مـی چه چیزي باید اجرا شود. کار را طبقه
سـازد و  ولیتها را فـراهم مـی  ؤکند، زمینه واگذاري مسمیارزیابی

کند.میگیري، ارتباطات الزم را برقراربراي تصمیم
آیـد و شـمار مـی  نیروي انسانی مهمترین منبع تحریریـه بـه  

هاي ؤولیتبه عنوان قانون مدیریتی از مسـ گیريهدایت و تصمیم
ز میـان راهکارهـاي   اساسی سردبیر است. او گزینشی منطقی را ا

دهد.میموجود انجام
نظارت نیازمند تدوین معیارهـایی بـراي کارهـاي اجرایـی از     
سوي سردبیر، سنجش کارهاي اجرایـی بـا آن معیارهـا و دنبـال     
کردن عملیاتی است که هر شکل کجروي نسبت بـه معیارهـا را   

کند. میتصحیح
ند ول خط مشی و سیاستگذاري نشریات هستؤسردبیران مس
ت تحریریـه  أهیـ يگیریهایی که توسط اعضـا و در پشت تصمیم

نشـریات  »کارگزاران و مباشـران «شود قرار دارند. آنها گرفته می
هستند و جهت هایی را براي نشریه تهیه می کنند. آنها بایـد بـه   
عالئق بسیاري از اعضا و شرکت کنندگان توجه کنند. به دنبـال  

ویراسـتاري و کیفیـت مجلـه را    کـار اصول نشر خوب، آنها دائماً
هاي تحقیق علمـی در  معیارترتیب روي توسعه می دهند و بدین

گذارند. در هر صورت فرایند نشر علمی هنـوز  ثیر میأاین زمینه ت
؛سـازد بسیار پیچیده اسـت و آن را مسـتعد رفتارهـاي سـوء مـی     

بنابراین بعضی از نویسـندگان خـط مشـیهاي جدیـدي را بـراي      
توانـد تغییراتـی را   کنند که میالت علمی ارائه میویراستاري مج

در فرایند نشر معرفی نماید. آموزش دائمی در مورد فرایند نشر و 

تحقیق ممکن است که به توسعه کیفیت تحقیق و گزارش علمی 
کمک نماید.
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