
 
 
 
 
 
 
 

 سخن سردبير
  

ـ پژوهشي، سيل عظيم مقاالت كوچك و  يكي از مشكالت مجالت  علمي
پژوهشگرانِ جوان و جوياي نام  خصوص از جانب بزرگي است كه از هر سو، به

در بسياري از . آنها روان استو دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي، به سوي 
اصول نگارش ناديده گرفته شده، تا چه رسد به ترين  اين مقاالت حتي ابتدايي

حتي برخي از مقاالتي كه ظاهري آراسته . اصول پژوهش و ساختار علمي مقاله
ها  اي ندارند و عمالً چيزي به دانسته و فهرستي بلندباال از منابع دارند، نكتة تازه

تا حدي است كه برخي از  ISIـ پژوهشي و  تب انتشار مقالة علمي. دافزاين نمي
اي را ديگري به نام آنان آماده  افراد حاضرند مبالغ كالني بپردازند تا چنين مقاله

دانشجوي جواني را اندكي راهنمايي اي نيز صرفاً به دليل آنكه  عده .سازد
بيايد و امتيازي از آن مقاله نيز اند، توقع دارند كه نامشان باالي نام دانشجو  كرده

اگر بخواهيم صادقانه قضاوت كنيم، درصد بااليي از مقاالتي . نصيب آنان گردد
شود، نه ارزش علمي دارد و نه  ـ پژوهشي منتشر شده و مي كه در مجالت علمي

محتواي پژوهشي، بلكه صرفاً به دليل نيازي تأليف شده كه بر نويسنده يا 
ده است، همچون نياز اعضاي هيأت علمي به ترفيع و نويسندگان تحميل ش

ارتقاء، و نياز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به برگزاري هرچه زودتر 
علم و پژوهش ابزارهاي خاص خود را دارند و با  .نامه جلسه دفاع از پايان

گمان دانشجويي كه روش تحقيق را به درستي  بي. اند عشق و عالقه پيوند خورده
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ها و منابع و حتي قواعد دادن و تنظيم پانوشت شيوة ارجاع اموخته و هنوزني
نيز پژوهشگري . پژوهشي بنويسد ـ تواند مقالة علمي داند، نمي گذاري را نمي نقطه

هاي مهم و زير و رو كردن منابع دست اول را به  كه زحمت مراجعه به كتابخانه
عدودي كتاب و مقالة در دسترس خواهد صرفاً با مراجعه به م دهد و مي خود نمي

ـ پژوهشي از  اي علمي و غالباً دست دوم و حتي گاه نامعتبر هرچه زودتر مقاله
خود به يادگار گذارد، راه به جايي نخواهد برد و كمكي به پيشرفت علم نخواهد 

هاي علوم  گزاف نيست اگر بگوييم كه در چند سال اخير در برخي از حوزه .كرد
ـ پژوهشي در نشريات مختلف منتشر شده،  علمي حالطصا هبالة انساني صدها مق

گاه حتي با كمال تأسف . اما عمالً پيشرفتي در آن حوزه مشاهده نشده است
شد، به مراتب بهتر و برتر از  بينيم مقاالتي كه سابقاً در آن حوزه تأليف مي مي

ـ پژوهشي را نيز  مقاالت كنوني است، هرچند برخي از مقاالت سابق مهر علمي
  . اند بر پيشاني خود نداشته

آنچه گفته شد تذكري بود به اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان محتـرم  
ـ پژوهشي تا همه بـا   مقاطع تحصيالت تكميلي و مسئوالن محترم مجالت علمي

  .هم در رفع اين نواقص بكوشند




