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 سرسخن 
  

  معيارهاي كلي داوري 
  

  ١دكتر محمدحسين دياني
  

در . رسد كه داراي يك مؤلف باشد   اي به دفتر مجله مي      با گذشت زمان، كمتر مقاله    
چنانچـه  . ها از اين نوع، دانشجو يا استاد راهنما، مؤلف اول معرفي شـده اسـت           بيشترين مقاله 

اي اثر توليد شده بدانيم، بويژه اگر نام عضو هيئت علمـي      نويسندگان مقاله را مسئوالن محتو    
در اول آمده باشد، انتظار داريم عـضو هيئـت علمـي بـراي محتـواي اثـر مـسئوليت بيـشتري                 

ها و مهارتهـاي    اين پذيره از سويي و احترامي كه زادة آموزشها، تجربه         . احساس كرده باشد  
دبير و هيئت تحريريه اثر رسيده را شود سر عضو هيئت علمي است از سوي ديگر، باعث مي      

  . با دقت بيشتري ارزيابي كنند
نگاهي به حجم مقاله، عنوان، چكيده، تيترها، تعـداد و شـمارة جـدولها و منـابع، بـه                   

نامـه اسـت    هايي از متن پايان ها و به هم چسبانده نوشته بريده) ١: كند كه سرعت مشخص مي  
عـضو هيئـت علمـي    ) ٢م وي ارائـه شـده اسـت    كه بدون دخالت عضو هيئت علمي اما با نـا        

نامه به مقاله نقش فعـال   عضو هيئت علمي در تبديل پايان) ٣نگاهي به مقاله انداخته است      نيم
  . اي بر عهده داشته است و سازنده
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شود، امـا بيـشترين    رسد، از هر سه نوع مشاهده مي    هايي كه به دفتر مجله مي       در مقاله 
  يكدو نوع كه حاصل اولين تجربة فردي براي نگارشاين . م استها از نوع اول و دو  مقاله

    داشـته  ) متـدولوژي (مقاله است، ممكـن اسـت ايرادهـاي نگارشـي، سـاختاري و يـا روشـي                
  . باشد

چنانچه اثر بـا ارزش بـوده و بـه لحـاظ موضـوع، نظريـه، روش و تكنيـك تكـراري                 
  : دهد ، چند حالت رخ مي١نباشد

هـايي كنـار    چنـين مقالـه  . شناختي دارد ارشي، ساختاري و روش   مقاله ايرادهاي نگ  . ١
  . شود گذاشته مي
نامـه   اختي دارد ـ ايرادهايي كه ممكن است در مـتن پايـان   نش مقاله ايرادهاي روش. ٢

چنـين  . كنـد  اعتبـار مـي   هـاي تحقيـق را بـي    نباشد، اما جاي خـالي آنهـا در مـتن مقالـه، يافتـه          
  . شود هايي نيز كنار گذاشته مي مقاله

هايي كـه ايرادهـاي سـاختاري و نگارشـي آنهـا قابـل رفـع اسـت، بـا اعـالم                        مقاله. ٣
هايي از ايرادهاي نگارشي، بـراي اعمـال تغييـرات مناسـب بـراي       ايرادهاي ساختاري و نمونه  

شود تا تغييرات را اعمال و نسخه جديد و نسخه قبلي را به دفتر مجلـه بـاز    نويسنده ارسال مي 
  . گرداند

چاپي، تلفني يـا   (گاه هيچ نوع آدرسي     ) ١: ين حالت، با دو مشكل روبرو هستيم      در ا 
كـم  . مانـد تـا نويـسنده تمـاس بگيـرد           نوشته مـي  . براي تماس اعالم نشده است    ) الكترونيكي

اگر نام عضو هيئت علمي در اول آمـده باشـد،   ) ٢شود  نيست مواردي كه تماسي گرفته نمي 
عـضو هيئـت علمـي خـود را     . آدرس چه كسي بفرسـتيم به ت دانيم نوشته را براي تغييرا      نمي

اي كـه ممكـن اسـت ديگـر در دسـترس       آموختـه  داند، يا دانش موظف به اعمال تغييرات مي 
  استاد راهنما نباشد، بايد تغييرات را اعمال كند؟ 

ابتدا سردبير و در همه مـوارد  . ايرادهاي نگارشي قابل اصالح در مقاله وجود دارد  . ٤
  .گيرد مي قرار چاپكند و مقاله در فرايند  ، ويراستار مجله ايرادها را برطرف ميدر انتها
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 . ي رو به افزايش استهاي تحصيالت تكميلي، موارد تكرار با افزايش تعداد دانشجويان دوره. ١
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هايي كـه هـيچ يـك از ايـن ايرادهـا را نداشـته باشـند، در فراينـد نـشر قـرار                        مقاله. ٥
  . گيرند مي

 هـايي   اندك است و بيشترين مورد از مقاله     ٥هاي نوع     واقعيت اين است، تعداد مقاله    
 ٣هـاي نـوع    آشكار است، سـهولت ارتبـاط دربـارة مقالـه    .  است٣ز نوع شود، ا كه منتشر مي  
وقتي ارتباط بـويژه ارتبـاط چهـره بـه چهـره      . كننده در پذيرش يا رد مقاله است      عاملي تعيين 

شـود، تأثيرگـذار    ممكن باشد، هم كار مبادلة اطالعات و هم سرعتي كه اين مبادله انجام مي 
ود نوشته بسيار سودمند است، گاه با پيام منفي موجـود در  اين نوع ارتباط كه براي بهب  . است

كند و سوء تفاهمهـا را بـه درون        تداخل پيدا مي  » به دفتر مجله  سكونت  اثر نزديكي   «عبارت  
  . كشاند جامعة علمي مي

استاد راهنما يا برعكس، ايـن  و هاي زياد با نام دانشجو   آخر اينكه دريافت مقاله ةنكت
نامـه، در حـال     كه ارتقاي اعضاي هيئت علمي مبتنـي بـر هـدايت پايـان        پيام را در خود دارد      

اگر ايـن ادعـا   . باشد جايگزيني ارتقاي اعضاي هيئت علمي مبتني بر تحقيقات خود اعضا مي 
هـاي آموزشـي بـر     يـابيم كـه چـرا گـروه     ـ افـزون بـر داليـل ديگـر ـ درمـي       را درست بدانيم 

يابيم كه هيئت تحريريـه   ورزند و نيز درمي يد ميهاي تحصيالت تكميلي تأك اندازي دوره   راه
هاي نامناسب، از سوي اعضاي هيئت علمـي و   هاي مناسب و رد مقاله مجله در گزينش مقاله   

  . هاي تحصيالت تكميلي، چه ميزان تحت فشار قرار دارد دانشجويان دوره
  
  
  
  
  
  
  
  


