Xuất bản nghiên cứu solo có ích lợi gì?
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Ngày nay, công tác nghiên cứu và xuất bản học thuật thường được biết đến như một quá trình
hợp tác. Để có thể đi đường xa, theo đuổi những chương trình nghiên cứu dài hạn, quy mô,
trong các ngành khoa học hiện đại, không thể không cần đến hợp tác và các nhóm nghiên cứu.
Công việc phân chia công trạng vì thế cũng là việc tốn giấy mực của chính giới nghiên cứu [1].
Trên thế giới cũng cho thấy một thực tế là các ấn phẩm dạng bài báo khoa học chỉ một tác giả
đứng tên (gọi tắt là ‘solo’) ngày nay cũng không còn phổ biến, hoặc không được ưa chuộng nữa.
Từ năm 2007, tác giả Greene trong bài trên Nature thậm chí còn phóng đại gọi là ‘sự cáo chung’
[2]. Hoặc mới hơn cả thì bài trên arXiv của Ryu [3] cũng mạnh dạn nhắc lại về cái chết của các
nghiên cứu ‘solo’.
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Tuy vậy, tình hình không hẳn như thế. Ngay ở Việt Nam, một tỷ lệ tới khoảng 1/3 số tác giả
Việt trong KHXH&NV đã có xuất bản solo ít nhất một lần trong đời [4]. Các tác giả mạnh thì
solo rất nhiều. Các thông tin này đã xuất bản trong cuốn The Vietnamese Social Sciences at a
Fork in the Road (NXB De Gruyter, năm 2019).
Lấy ví dụ về tác giả Lưu Trọng Tuấn. Theo CSDL SSHPA (đến thời điểm 5-4-2020) [5], tác giả
Tuấn ở mức cập nhật hiện tại đã có 93 công bố quốc tế. Trong số này, thì tới 80 bài là tác giả
solo. Đây là tỷ lệ solo vô cùng cao, đặc biệt khi tác giả có số lượng xuất bản lớn như vậy, lên
đến gần 100 nghiên cứu.

Tác giả Lưu Trọng Tuấn ©2020 SSHPA/AISDL
Một ví dụ nữa là tác giả Nguyễn Việt Cường. CSDL SSHPA hiện tại cho biết tác giả Cường có 70
công bố quốc tế.
Khi trao đổi với nhóm nghiên cứu AISDL thông tin khoa học cho cuốn sách [4], tác giả Cường
nói rằng anh ấy có xu hướng hợp tác.
Mặc dù vậy, trong số 70 xuất bản, cũng có tới 22 bài anh Cường công bố solo [6]. Đây là tỷ lệ
khá lớn, tức là cứ khoảng hơn 3 bài thì lại có 1 bài solo.

Tác giả Nguyễn Việt Cường; ©2020 SSHPA/AISDL
Câu hỏi đặt ra là vậy giá trị của xuất bản solo là gì?
Từ góc độ trải nghiệm công việc, mấy điểm sau đây có thể sẽ có ích.

Thứ nhất, xuất bản solo có giá trị rất lớn trong việc một cá nhân tìm tòi đường hướng nghiên
cứu cho bản thân, nhất là các hướng mới, kỹ thuật mới, có thể nhiều rủi ro (bất trắc về thời
gian, khó thành công, không hình dung được hết khối lượng và công đoạn việc nên khó phân
công-phân nhiệm, v.v..). (Gọi là GT1.)

Thứ hai, đối với một số dự án nghiên cứu cụ thể cá nhân nhà nghiên cứu có thể hoàn toàn tin
tưởng vào xác định theo đuổi của bản thân. Nhưng dẫu thế, vẫn có khả năng không tìm được
tiếng nói chung với cộng sự, hoặc việc phối hợp quá tốn thời gian để kết nối, giải thích, truyền
đạt và đồng thuận. Trường hợp này, trì hoãn là thiệt hại, khả năng solo là một phương án khó
có thay thế tốt hơn. (GT2)
Thứ ba, cũng là trường hợp không hiếm, người nghiên cứu thực sự đặt trọn vẹn tâm huyết vào
vấn đề của mình, và thử thách chỉ bản thân mình với vấn đề đó. Việc thử thách đó không được
coi là thứ cần phải chia sẻ. Việc ‘không chia sẻ’ ở đây mang ý nghĩa như sự bảo toàn tốt nhất tư
tưởng nguyên thủy của nhà nghiên cứu, không trộn lẫn, không thỏa hiệp, không đẽo cầy giữa
đường. (GT3)
Trên phương diện cá nhân, tác giả bài viết cũng có một số bài nghiên cứu solo. Tuy nhiên,
đáng quan tâm là các bài [7-13]. Trong số các bài này, phân chia theo các giá trị của solo tạm
đánh giá chủ quan như trình bày trong bảng dưới đây.
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Kết luận
Nghiên cứu solo có những giá trị như đã bàn, tuy nhiên với các nhà nghiên cứu khác nhau, giá
trị nào quyết định quyết định solo là do yếu tố cá nhân: thói quen, tâm lý, cách sử dụng tài
nguyên, v.v.. Ngay với cùng một nhà nghiên cứu, ưa chuộng giá trị nào trong quyết định solo
cũng thay đổi theo thời gian và bối cảnh công việc.
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Bên cạnh đó, có lẽ không thể kết luận là cáo chung của xuất bản solo được. Dường như các tác
giả của [1,2,3] đã phóng đại để tiêu đề bài thu hút hơn, và làm cho xu hướng giảm bớt solo
đậm nét hơn.
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