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The advancement of science has long been the goal of wisdom. Throughout history, the 

publication of the works of scholars has been used as an instrument to promote science among 

those interested in knowledge. It is important to review the publications promoting science to 

understand the reasons for their gradual deletion from the promotion of science in Iran. In the 

past, the publication of scientific-promotional publications formed a basis for the 

dissemination of information published in the scientific and professional community, at the 

public level and to the general public. The tendency of journals to become former scientific-

research journals has led to the disappearance of the status of scientific-promotional journals. 

The advancement of science and its popularization are very important, and it seems that there 

is a serious criticism of the lack of scientific- promotional publications among Iranian 

publications. Scientific-promotional publications are always needed, as they are a valuable 

means of disseminating human knowledge to a wide audience, and it seems that the problem 

of the lack of such publications should be more closely studied and researched. In 

disseminating science in the language of the people and popularizing science, it is necessary 

to publish promotional publications. 
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 ترویجیعلمیآن: نقدی بر جای خالی نشریات  سازیمردمیترویج علم و 

 

 *2و PhD( 1( رحمان معرفت

 

 .ایران ،سمنان ،منانس دانشگاه ،شناسیدانشگروه علم اطلاعات و  .1
 .ایران، سمنان، سمناندانشگاه مسئول آزمایشگاه تعامل انسان و اطلاعات، . 2

 چکیده 
  :مقاله نوع

 نامه به سردبیر

 

 دریافت:

2/1/1411 

 :ویرایش

11/6/1411 

 پذیرش:

22/6/1411 

 انتشار:

2/8/1411 

ترویج  یرویج علم، از دیرباز مورد توجه صاحبان خرد بوده است. انتشار آثار صاحبان اندیشه و دانایی در طول تاریخ همواره به عنوان ابزاری برات

ت علمی ااین حوزه، از چالش موجود در حذف تدریجی نشری شده در منتشرعلم در بین علاقمندان دانش مورد استفاده قرار گرفته است. مرور مقالات 

سطح  علمی و تخصصی در شده در جامعه اطلاعات منتشربرای انتشار  ایزمینهترویجی در سابق، -حکایت دارد. انتشار نشریات علمیو ترویجی 

پژوهشی سابق، منجر به از بین رفتن جایگاه -به نشریات علمی شدن به تبدیل. گرایش نشریات کردمیعمومی و در بین عامه مردم را فراهم 

ین در ب ترویجیعلمیبه جای خالی نشریات  رسدمیآن اهمیت فراوانی دارد و به نظر  سازیمردمیترویجی شد. ترویج علم و -نشریات علمی

از  ایردهگستند در انتقال دانش بشری به طیف به عنوان یک محمل ارزشم ترویجیعلمینشریات کشور ایران نقدی جدی وارد است. نشریات 

مشکلات نبود این گونه نشریات باید بیش از پیش مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. انتشار نشریات  رسدمیمردم، همواره مورد نیاز است و به نظر 

 علم ضرورت دارد. سازیمردمیترویجی در جریان اشاعه علم به زبان مردم و 

  یاطلاعات علم تیریمد ،یعلم اتیعلم، نشر جیعلم، ترو تیریعلم، مد كلیدي: واژگان

 .1-7 :(2)9 ؛1411 .کاسپین سنجیعلم مجله .ترویجیسازی آن: نقدی بر جای خالی نشریات علمیترویج علم و مردمی .رحمان معرفت :استناد
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 مقدمه

برگزار شد، یکی از سخنرانان محترم، جناب آقای دکتر علی  1399در دانشگاه سمنان که در شهریورماه  19کووید  المللیبینوقتی در اولین سمپوزیوم 

نیز بودند، سخن از عمومی کردن علم به میان آوردند، مانند یک دانشجوی کنجکاو که  1ایران )علمی( شناسیزیستفرازمند که از قضا سردبیر مجله 

 مرتبط با ترویج علم در کشورمان افتادم.  هایچالش، به یاد بیندمیجهان پیرامون خود را با نگاهی نقادانه  بیشمار موجود در هایچالش

. گرددمیباز  1331که پیشینه افتتاح آن به سال  شویدمیآشنا  2"انجمن ترویج علم ایران"با  تردیدبیهنگامی که شما به دنبال ترویج علم هستید 

جمن عبارتند از: ترویج علم بین عموم مردم، اشاعه تفکر علمی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای همگانی کردن علم در جامعه، برخی از اهداف این ان

 عیارهاییم وجالب و اثرگذار این انجمن، اهدای جایزه ترویج علم است که همه ساله با توجه به ضوابط  هایفعالیتنهادینه کردن ترویج علم و غیره. یکی از 

د با . همچنین اگر کمی بیشتر جستجو کنیگرددمیاهدا  ،دکه مصوب هیات مدیره انجمن ترویج علم است به افرادی که شایسته دریافت این جایزه هستن

برای آن درنظر  ایشاخهاهید شد که خونا ر کشورمان افتتاح شده است، آشد 3کرسی یونسکو در ترویج علم نیز که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

از مروجان  ایشبکهاین کرسی، تاسیس  اندازیراهکه هدف از  شویدمیاین کرسی در کشور نگاهی بیندازید متوجه  اندازیراهگرفته است. اگر به اهداف 

تی به وق ،یقروش تحق هایدرس از سوی دیگر، به عنوان یک معلم دانشگاه، گاهی در علم است تا به ترویج علم و تفکر علمی در جامعه مبادرت ورزند.

 ایشارهادرباره این موضوع برای دانشجویان سخن بگویم، بر حسب ارتباط، به اهمیت ترویج علم نیز  خواهممیو  رسممیموضوع اصالت در روش تحقیق 

 .کنممی

 در (1)مفید باشد. منصوریان  تواندمی 4پیش از پرداختن به موضوع ترویج علم، ارائه تعریفی از اصالت در پژوهش یا پژوهش اصیل رسدمیبه نظر 

جام شده به درستی ان شناختیروشپژوهشی اصیل است که از نظر موضوعی تکراری و سطحی نباشد و از نظر "ه تعریف اصالت در پژوهش اعتقاد دارد ک

ما،  گفت که پژوهشی اصیل است. در کشور توانمیرا داشت  هاویژگیاگر پژوهشی این ". گرددتایج سودمندی منجر نه بنهایی،  هاییافتهباشد و از نظر 

. گرچه اکنون که این مقاله در دست نگارش است، نامگذاری شوندمیمنتشر  "پژوهشیعلمینشریات "اصیل معمولا در نشریاتی با عنوان  هایپژوهش

نام برده  "علمی نشریات"امور پژوهشی کشور تغییر کرده است و از نشریات با عنوان  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستر اساس مصوبه مدیر کل دفتر ت بنشریا

 ندیبرتبهداده است و  "نشریات علمی"جای خود را به  "ترویجیعلمی"و  "پژوهشیعلمی"و نامگذاری پیشین بر مبنای عناوینی همچون  شودمی

آنها  هنمایه شده ب هایپایگاهارزیابی یا  هایشاخصبر اساس امتیاز کسب شده از  "د"، و "ج"، "ب"، "الف"، "المللیبین" هایرتبهنشریات بر اساس 

ات امور پژوهشی کشور در نامگذاری جدید نشری ریزیبرنامهو  گذاریسیاست. در این مجال به دنبال بحث بر روی دلایل تغییر نگرش دفتر شودمیاطلاق 

 نیستیم و صرفا با اشاره به این موضوع قصد داریم تا به تبیین مشکل و مساله موجود بپردازیم.

 (1)پژوهش وجود دارد  شناسیروشاصالت در روش تحقیق، ده نوع اصالت در  بندیتقسیمذکر این نکته برای ادامه بحث نیز ضروری است که در 

. اصالت در 6. اصالت زمانی، 5. اصالت جغرافیایی/مکانی، 4. اصالت جامعه مورد مطالعه، 3، شناختیروش. اصالت 2 ،الت موضوعی. اص1که عبارتند از: 

. اصالت 11و نهایتا  هاایدهو  هاداده. اصالت در ترکیب 9. اصالت در محصولات جانبی تحقیق، 3تحقیق،  هایداده. اصالت در 7دستاورد/برونداد تحقیق، 

. کنممیترغیب  (1)مچنین قصد ندارم به تشریح انواع دهگانه اصالت در پژوهش بپردازم و خوانندگان مقاله حاضر را به مطالعه یادداشت مذکور ه. ویجیتر

که  دانمیمدر پژوهش، اصالت ترویجی است. پیش از پرداختن به تعریف اصالت ترویجی ذکر این نکته را لازم  هااصالتهمانطورکه اشاره شد یکی از انواع 

، دفاع دهیممینجام که به عنوان پژوهشگر، بتوان از پژوهشی که ا ایگونهپژوهش به  هاییافتهالت در پژوهش یعنی تازگی یا نوآوری در منظور از اص

 کنیم. 

دانش تخصصی موجود را به زبانی ساده در اختیار عموم قرار دهد تا غیرمتخصصان "درباره اصالت ترویجی در پژوهش باید گفت که اگر پژوهشگر بتواند 

ر در بین مردم آنقد ترگسترده، پژوهش او دارای اصالت ترویجی است. قابل فهم کردن دانش تخصصی موجود برای استفاده (1) "شوند مندبهرهنیز از آن 

 متن زیر را مشاهده کنید. توانیدمی دهدمیبه شما  6مراجعه کنید که اطلاعاتی درباره مجله (2) 5اهمیت دارد که اگر به بخشی از مجله نیچر

"Nature also provides rapid, authoritative, insightful and arresting news and interpretation of topical and coming 

trends affecting science, scientists and the wider public"7. 

                                                           
1. http://ijbio.ir/ 
2. https://popscience.ir/ 
3. http://www.nrisp.ac.ir/ 
4. Original Research 
5 .https://www.nature.com/ 
6. About the journal  
7 .https://www.nature.com/nature/about 
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 773/42، ضریب تاثیر این مجله 2119سال  JCR3که مجله معتبر نیچر با ضریب تاثیر بسیار بالا )بر اساس گزارش شویدمیاگر دقت کنید متوجه 

از عامه  تریگستردهکه سطح  آوردمیبه میان  هایییافتهمجله سخن از انتشار  9، در بخش اهداف و گستره موضوعیپسندعامهبوده است( در بین نشریات 

 را تحت تاثیر قرار دهد. 11افراد

ور در کش ترویجیعلمیاز زمان، توجه به نشریات  ایبرههدر  رسدمیاما به نظر  ؛ستمطرح اامری بسیار مهم و  علم اگرچه یسازیمردمعلم و  جیترو

 شد.  رنگکمایران 

 

 چرایی تضعیف نشریات علمی با محتواي ترویجی 

که یکی از  رسدمیعلم نیز با چالش همراه شد. به نظر  سازیمردمیترویجی و تضعیف جایگاه این نشریات -با حذف تدریجی انتشار نشریات علمی

شاره ا (3)شدن، نشریات در کشور شتاب گرفت. برخی پژوهشگران  پژوهشیعلمیمشکلات مرتبط با اجتماعی کردن علم از زمانی آغاز شد که رقابت بر 

 شرتمنپژوهشی -نیز در قالب علمی جلهم 27ترویجی بودند و -مجله علمی 26حوزه علوم انسانی، مجله منتشر شده در  53 ، از1331سال که در  کنندمی

تعداد نشریات  1373در سال  که کنندمیقبل اشاره  هایسالبا  ترویجیعلمیو  پژوهشیعلمیاست. این پژوهشگران ضمن مقایسه تعداد نشریات  شدهمی

برخی  دهدیمدر آن زمان بوده است که نشان  بخشیمسرتپژوهشی نهایتا دو نشریه بوده است. اشاره به این مطلب از نظر این پژوهشگر یک خبر -علمی

 شدن نشریه را سرلوحه کار نشریه قرار داده بودند. پژوهشیعلمیسردبیران گرایش به 

ی است. به تاثیر عوامل گوناگون تحت یپژوهش-علمی هاینشریهبه تبدیل شدن به  ترویجی-علمی هاینشریهبرخی سردبیران معتقدند که گرایش 

را به سوی تخصصی شدن و  هانشریهیکی از عواملی است که  ISIهمچون  المللیبیناطلاعاتی معتبر  هایپایگاهعنوان مثال تمایل به نمایه شدن در 

 هایمقالهو نه  اهنشریهعمدتا بر مبنای خود  المللیبین هاینظامسوق داده است. گرچه از نظر این سردبیران، اعتبارگذاری  المللیبینرعایت استانداردهای 

ت به برای حرک هادانشگاهبه تبع فشاری که مدیران ارشد  ترویجیعلمیاز سوی دیگر، سردبیران نشریات  .(4) گیردمیصورت  هانشریهمنتشر شده در آن 

 سمت 

 ریزیبرنامه پژوهشیعلمیتلاش کردند رسالت خود را تغییر دهند و به سوی تبدیل شدن به یک نشریه  ،کردندمیرد شدن بر نشریات وا پژوهشیعلمی

 از گذشته شد.  ترخالی ترویجیعلمیجای خالی نشریات  رسدمیکردند. به نظر 

. بسیاری از واژگانی که در نشریات تخصصی (5) باشندمیآشکار است که نشریات تخصصی، به لحاظ تخصصی بودن دارای مخاطبان خاص خود 

 11قابل فهم توسط عامه افراد جامعه نیست. این واژگان را که از آنها به ژارگون ،شودمییک نوشته دانشگاهی منتشر  طرح و در قالبمتوسط متخصصان 

 به یک ترویجیمیعل. از سوی دیگر، برخی معتقدند که وقتی یک نشریه (6)باید به زبان ساده و قابل فهم برای افراد عادی جامعه تعبیر کرد  شودمیتعبیر 

 نشریه 

 دیابمیتغییر  هامقالهسیاست نشریات در انتشار  تردیدبی. (5) گیردمیو کیفیت آنها صورت  هامقالهتغییرات اساسی در چاپ  ،یابدمیپژوهشی ارتقا -علمی

 . شودمیو تلاش برای انتشار مقالات ناب پژوهشی بیشتر 

نه چندان دور که دانشجوی کارشناسی بودم یکی از  هایسالیکی از کارهای مفید در زمینه نشر علم، استفاده از ترجمه متون و مقالات است. در 

ترجمه مقالات مناسب بود. مقالاتی که بار علمی و محتوایی آنها آنقدر ارزشمند بود  خواستندمیکه اساتیدم از ما به عنوان دانشجوی کارشناسی  هاییتمرین

که از زبان  مندانیحرفهبسیاری از دانشجویان یا  رسدمینظر  به .علم سودمند بود برای ترویج ایترجمهکه ارزش ترجمه و انتشار را داشت. انتشار مقالات 

از متن ترجمه  وانستندتمی ،دانگلیسی قوی برخوردار نیستند و درک مطالب نگاشته شده به زبان انگلیسی در نشریات انگلیسی زبان برای آنها مشکل بو

نیز کمتر  ایمهترجکه حضور مقالات  رسدمی، به نظر اندشده تررنگکم ترویجیعلمیشده متون مذکور به زبان فارسی بهره گیرند. از هنگامی که نشریات 

 شده است. 

مقالاتی با ساختار گردآوری و از نوع مقالات گردآوری بودند که گاهی  شدندمیمنتشر  ترویجیعلمیکه عمده مقالاتی که در نشریات  رسدمیبه نظر 

الات . حال آنکه نوع و ساختار مقشدمیدر فضای دانشگاه و در بین دانشجویان و برخی اعضای هیات علمی دانشگاه به اشتباه از آن به مقالات مروری یاد 

با  کندیمی در ترویج علم نقش بسیار موثری دارند. در این گونه مقالات معمولا نویسنده تلاش مروری با مقالات گردآوری کاملا تفاوت دارد. مقالات مرور

 خواهیممیشمایی دقیق و جامع از وضعیت آن حوزه موضوعی ارائه دهد. به عنوان مثال وقتی  ،ستمرور بر آنچه در یک حوزه موضوعی اتفاق افتاده ا

گاریم باید تمام مقالات منتشر شده در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم با نگاهی جامع و دقیق خواننده مروری درباره سواد اطلاعاتی بن ایمقاله

اما برخی  ردندکمیسابق اجتناب  پژوهشیعلمیرا از آنچه در این حوزه اتفاق افتاده است با خبر کنیم. برخی سردبیران از انتشار مقالات مروری در نشریات 

همچون نشریه  هانشریهبه درستی این نوع مقالات را نیز در کنار مقالات پژوهشی اصیل انتشار دهند. به عنوان نمونه برخی  کردندمیران نیز تلاش سردبی

                                                           
8. Journal Citation Report 
9. Aims & Scope 
10. The wider public  
11. Jargon  
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 رزدومیاهتمام به این امر  شناسیدانشدانشگاه فردوسی مشهد از معدود نشریاتی است که در حرفه علم اطلاعات و  12پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

 .کندمیو معمولا در هر شماره یک یا چند مقاله مروری نیز منتشر 

 هایمقاله، مندنظاممقاله مروری، مقاله مروری  ،پژوهشیعلمیمقاله که برخی از آنها عبارتند از:  شوندمینوع مقاله در سطح نشریات معمولا منتشر  14

. با وجود آنکه در بسیاری از نشریات انگلیسی زبان در کنار مقالات تخصصی یا پژوهشی (7) 13نقد و بررسی کتاب هایمقالهو  ترویجیعلمیگردآوری، مقاله 

اما در کشور ایران، معدود نشریات هستند که اجازه  ؛شودمیمقالات نام برده شده فوق منتشر  گانهچهاردهمقالات دیگری از انواع  رسدمیاصیل، به نظر 

 .کنندمیانتشار سایر انواع مقالات را در نشریات فراهم 

ر برخی نام برده شده، د گانهچهاردهبه عنوان یکی از انواع مقالات نقد و بررسی  هایمقالهکه  کنممیتوجه خوانندگان این مقاله را به این نکته جلب 

پژوهش اطلاعات: " با عنوان 15ایمجله 14بوراس . به عنوان مثال در دانشگاهشوندمیپژوهشی اصیل منتشر  ی یادر کنار مقالات علم المللیبینریات معتبر نش

است و دارای ضریب تاثیر  ISI نیز اسکوپوس وپایگاه اطلاعاتی که اتفاقا جزو مجلات نمایه شده در  شودیممنتشر  "16المللیبینیک نشریه الکترونیکی 

البته از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که در کشور ایران و نیز در سایر  .باشدمی نیز "17گزارش استنادی نشریات" 2121بر اساس گزارش سال  762/1

آثار  متمادی در حوزه نقد و بررسی هایسالکشورهای دنیا برخی نشریات تخصصی برای انتشار مقالات نقد و بررسی وجود دارند مانند نشریاتی که در 

 13و غیره توسط خانه کتاب "ختاری"، "یران و اسلاما"، "رهن"، "علوم اجتماعی"، "و ارتباطات رسانیاطلاع"مختلف همچون  هایحوزهمنتشر شده در 

داشته  تردیجحضور  ترویجیعلمیدر نشریات  توانندمیو ترویجی که این دست مقالات دارند،  رسانیاطلاعمنتشر شده است، در عین حال به دلیل ماهیت 

 باشند. 

نقد و بررسی استنکاف کنند. چندی پیش وقتی با یکی از سردبیران نشریات علم اطلاعات و  هایمقالهست از انتشار برخی سردبیران نشریات ممکن ا

 هایهمقالنقد و بررسی را جویا شدم، از نمایه نشدن  هایمقالهو از وی دلیل عدم گرایش به انتشار  کردممیصحبت  19نمایه شده در اسکوپوس شناسیدانش

لیل از انتشار مقالات نقد و بررسی صرفا به د تواننمی که رسدمیاطلاعاتی استنادی همچون اسکوپوس سخن گفت. به نظر  هایپایگاهنقد و بررسی در 

 .قالهنه به م یابدمیضریب تاثیر به مجله اختصاص  کهست ا اینقابل توجه نکته  .داطلاعاتی استنادی دست کشی هایپایگاهنمایه نشدن در 

 ترویجیلمیعارتقاء اعضای هیات علمی امتیاز تعلق گرفته به مقالات منتشر شده در نشریات  هاینامهآیینتوجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در 

 سابق و علمی کنونی کمتر بوده است. پژوهشیعلمینسبت در مقایسه با مقالات سابق به 

 گیرينتیجه

شدن  گرنکم. کنندمیاول ورود دانشگاه را فراهم  هایسال، بستر لازم برای ترویج علم در اجتماع و نیز در بین دانشجویان ترویجیعلمینشریات 

ا زمینه لازم برای ایجاد گسست دانشی بین دانشگاه و جامعه ر ،قساب پژوهشیعلمی هاینشریهبه دلیل رقابت برای تبدیل شدن به  هانشریهحضور این 

منجر  ه نهایتااست کمصوب و ابلاغ شده جدید مرتبط با نشریات که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نامهآیین رسدمییش کرده است. به نظر بیش از پ

ا از بین خلاء ناشی از کمبود ی تواندمیننیز شده است،  "ترویجیعلمی"و  "پژوهشیعلمی"به جای عناوینی همچون  "نشریه علمی"به جایگزینی عنوان 

ده از ، الف، ب، ج، و د که بر اساس امتیاز کسب شالمللیبین هایرتبهجدید نشریات بر اساس  بندیرتبهرا جبران کند. در  ترویجیعلمی هاینشریهرفتن 

 هایمقالهشار مانند گذشته به انت توانندمیشریات علمی به این نکته نشده است که ن ایاشارهنمایه شده نشریات است،  هایپایگاهارزیابی یا  هایشاخص

اری شود. اصیل پژوهشی پافش هایمقالهدستخوش تغییر نشود و همچنان بر انتشار  هانشریهرویه انتشار  شودمیاقدام کنند. این امر منجر  ترویجیعلمی

و زبان دانشگاه و دانشگاهیان برای آحاد جامعه قابل فهم نخواهد بود. بر  افتدمیبه این ترتیب باز هم بین دانش تولید شده در دانشگاه و جامعه فاصله 

 :شودمیزیر برای کاهش این فاصله و گسست موجود ارائه  هایتوصیههمین اساس پیشنهادها و 

در مسیر ترویج دانش حرکت خود را آغاز کرده و باید در همین مسیر حرکت  ترویجیعلمیساختار و اهداف خود را دارد. نشریات  اینشریههر  -1

 کنند.

 با اهداف و ساختار آنها تناقض دارد. پژوهشیعلمیبه  ترویجیعلمیتبدیل نشریات  -2

                                                           
12. https://infosci.um.ac.ir/ 
13. Book reviews 
14. University of Borås 
15 . http://www.informationr.net/ir/ 
16. Information Research: an international electronic journal   
17 . Journal Citation Report 
18 . http://www.ketab.ir/ 
19. https://www.scopus.com 
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ترا ناسی ارشد و ممکن است حتی دانشجویان دکشدر مقطع کارشناسی و کار ویژههبفضای مناسبی برای دانشجویان جوان  ترویجیعلمینشریه  -3

رویج به دنبال فضایی برای ت تاسبه زبان فارسی ترجمه کرده  فارسیغیرآورد. گاهی دانشجویی که دیدگاهی دارد یا متنی را از یک زبان  وجودهب

 بهره گیرد. ترویجیعلمیاز فضای ایجاد شده در نشریات  تواندمیو  گرددمی

 دانشجویان کارشناسی نیز بسیار مناسب و مفید بوده است. هاییافتهبرای میدان دادن به انتشار  ترویجیعلمینشریات  -4

علمی  هایهدرجگرایش به کسب اعتبار و امتیازهای مرتبط به کسب  ،نگوناگو یلادلبه  علمیبسیاری از نشریات گرچه همانطور که اشاره شد  -5

لیل صرفا به د تواننمی رسدمیاما به نظر  ؛آورندمیه را فراهم شدن مباحث منتشر شد ترتخصصیبودن خارج شده و زمینه  ترویجیعلمی، از (4)

 تواندنمی ،و یا اصطلاحا اجتماعی کردن علم را نادیده گرفت. افزایش اعتبار علمی نشریات سازیمردمییا  سازی، همگانیافزایش اعتبار علمی نشریات

 کردن علم باشد.همگانی م ونافی ترویج عل

 . شودمیایجاد  ترویجیعلمیبه زبان فارسی توسط نشریات  فارسیغیر هایزبانفضای مناسب برای انتشار مقالات اصیل ترجمه شده از  -6

 کافی باشد. تواندنمی ،کنندمیسابق به انتشار آنها اقدام  پژوهشیعلمیتعداد مقالات کمی که برخی نشریات  -7

 .شودمیتعداد مقالات ترویجی به مرور کمتر  -3

 (4)د به )برای مطالعه بیشتر نگاه کنی شودمیکه مقاله در آن منتشر  اینشریهکه توجه به ارزش محتوایی مقاله و نه صرفا عنوان  رسدمیبه نظر  -9

 بهبود خواهد بخشد.  پژوهشیعلمیخواهد شد و جایگاه این مقالات را در مقایسه با مقالات  ترویجیعلمیتوجه به نشریات  ساززمینه(، (3)و 

به عنوان شاخصی از رشد و پیشرفت علمی کشورها همواره مورد توجه بوده است  ع وعلمی در رشد و توسعه علمی کشورها و جوام هاینشریهاهمیت 

 هایحوزهو دانشمندان  مندانحرفه ایحرفهعلمی و  هایدیدگاهانتشار آثار علمی خود، در زمینه توسعه  هایسیاست(. هر نشریه علمی، با توجه به 3)

همچون وجود گسترده نشریات جعلی و نشریات چپاولگر و آمار بالای انتشار مقاله نویسندگان ایرانی  هاچالش، گرچه برخی کندمیمختلف علمی فعالیت 

 (4)پژوهشی -به انتشار در قالب نشریات علمی ترویجیعلمی(. گرایش نشریات 9نشریات و انتشار مقالات همواره وجود دارند )در اینگونه نشریات در حوزه 

هر کدام از انواع مقالات با توجه به فلسفه  رسدمیدر حالی که به نظر  ؛تدر نشریات بوده اس ترویجیعلمیکاهش انگیزه انتشار مقالات  هایزمینهاز 

را برای  علم کردنمردمیترویجی در بستر نشریات موجبات -انتشار مقالات علمی هایزمینهوجودی نقش و کارکرد خاص خود را دارند و ایجاد و گسترش 

 .کندمیراهم عام فمخاطبان 
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