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  1)موسسه اطالعات علمي (ISIنگارش مقاالت علمي با رعايت معيارهاي 
 

  2اسماعيل حبيبي
  3دكتر زهره مير حسيني

 
  چكيده

. توليدات علم و اطالعات مالك سنجش و عيار جوامع قرار گرفته است) عصر اطالعات( در عصر كنوني 
و ) موسسه اطالعات علمي (ISIه در پايگاههاي توليد علم به معني ميزان تاليفات و مقاالت علمي نمايه شد

 با در نظر گرفتن توليدات علمي ISIبر همين اساس هر سال . نيز تعداد استنادات به اين تاليفات است
به عنوان مهمترين شاخص در تعيين توسعه ( پژوهشگران و مولفان كشورهاي مختلف، رتبه علمي كشورها

نيز در سطح دنيا عيار سنجش پژوهشگران و مولفان، ميزان رتبه علمي اخيرا . را تعيين مي نمايد) كشورها
 قرار گرفته است، به همين منظور مولفان و محققان در صدد باال بردن رتبه علمي خود به منظور  ISIآنها در

اين مسئله در بين . كسب موقعيت هاي شغلي و نيز اخذ پذيرش از دانشگاههاي معتبر دنيا هستند
به شدت مورد توجه هست و يكي از ) جوان ايراني بخصوص دانشجويان و پژوهشگران(يراني پژوهشگران ا

اساسي ترين دغدغه آنها اين هست كه چگونه مقاالتي را تهيه و تنظيم نمايند كه به راحتي پذيرش انتشار در 
 در خصوص ISIي مقاله حاضر با هدف نماياندن معيارهاي اصل.  را كسب نمايندISIمجالت با رتبه باال در 

از آنجايي كه مقاله حاضر . مقاالت، در صدد راهنمايي مولفان براي رساندن آنها به مقصودشان هست
هستند كه با پايه و نحوه نگارش آشنايي دارند ولي در ) در تمام رشته ها(مخاطبين مقاله حاضر، مولفاني 

 به منظور باال بردن رتبه علمي شان ISIصدد نوشتن مقاالت معتبر و قابل پذيرش درمجالت نمايه شده در 
هستند، به همين منظور در ابتداي مقاله نگاهي بسيار مختصر به نحوه نگارش و معرفي منابع موجود در 

با رعايت ترتيب اجزاي يك مقاله علمي، و با در ) بدنه( خصوص شيوه نگارش علمي پرداخته است ودر متن 
، ضمن اشاره به نكات بسيار مهم در نگارش اجزاي )اطبين مقالهمخ(نظر گرفتن نقاط ضعف مولفين كشور 

 بايد به آنها ISIمقاالت علمي، بطور مفصل به بررسي و تفسير فاكتورهايي پرداخته است كه طبق معيارهاي 
و نيز بيشترين تاثير را در افزايش رتبه علمي افراد و ) اكثرا نيز در ايران ناديده گرفته مي شوند(رعايت شود 

، به بررسي ISIهمچنين ضمن اشاره به معيارهاي سنجش رتبه علمي افراد و مجالت در . مجالت داراهستند
 براي نحوه تنظيم اجزاي مختلف مقاله پرداخته است، در ISIرابطه مستقيم بين اين معيارها با معيارهاي 

وارند و رابطه مستقيمي بر داليل منطقي محكمي است) عليرغم سادگي (ISIنهايت مشخص شد كه معيارهاي 
و اعالم شد كه يكي از داليل عدم پذيرش   و سواد اطالعاتي وجود داردISIبين نگارش بر اساس معيارهاي 
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، ضعيف بودن سواد اطالعاتي پژوهشگران كشور ISIبسياري از مقاالت مولفان ايراني در مجالت رتبه باالي 
 تقويت سواد اطالعاتي، چه در مدارس و چه در هست و در اين زمينه نيز پيشنهاد شد كه به منظور

و سازمانها و . دانشگاهها ، واحدهاي درسي در خصوص مهارتهاي اطالع يابي و سواد اطالعاتي ارائه گردد
مراكز پژوهشي نيز اقدام به برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي تقويت سواد اطالعاتي براي پژوهشگران 

  .خود نمايند
  سواد اطالعاتي توليد علم، پذيرش مقاله در مجالت علمي، ارتقاء رتبه علمي، مقاله نويسي، :كليدواژه ها

 
  قدمهم

بخصوص (يكي از بزرگترين دغدغه محققان 
 اين هست كه مقاالت) كشوردانشجويان و محققان جوان 

خود را چگونه بنويسند تا به راحتي پذيرش چاپ در 
 كه حايز ISI در مجالت نمايه شده(مجالت معتبر دنيا 
 را بدست آورده و در نهايت رتبه علمي )رتبه بااليي هستند

 باال ببرند كه عامل اصلي آن هم مطرح ISIخود را در 
شدن مقوله توليد علم و انتقال وضعيت جوامع پيشرفته از 
جوامع صنعتي ديروز به جوامع اطالعاتي كنوني هست ، در 

ي معتبر دنيا نيز اين خصوص دانشگاهها و مراكز تحقيقات
براي پيشرو بودن در توليدات علمي، اقدام به جذب 

 رتبه علمي ISIدانشجويان و پژوهشگراني مي كنند كه در 
بااليي داشته باشند، به عبارت بهتر تنها تاليفات و مقاالتي 
، توليد علم محسوب مي شوند كه در پايگاههاي معتبر 

  . اشندنمايه شده ب) WOS  )Web of Scienceمثل 
در خصوص شيوه نوشتن مقاله و شروع مقاله نويسي 

 آيين "تاليفات و مقاالت زيادي وجود دارد از جمله 
  كارگاه شيوه نگارش مقاله علمي"حري"نگارش علمي 

 علمي بنويسيم و آنرا چاپ كنيم  چگونه مقاله"فتاحي"
همچنين با جستجو در موتور جستجوي .... ابوالمحسني و"

Googleحتي مي توان به تعداد زيادي مقاله در اين  به را
خصوص دست يافت،كه كما بيش در خصوص شيوه 

  ... نگارش علمي، اجزاي مقاله، نحوه پرداخت به موضوع و
در پاسح به اين سوال كه چرا بايد نوشت، داليل زيادي 

  :وجود دارد كه مهمترين آنهاعبارتند از 
 و   مهارت قالانت. 2  موجود  و مشكالت  مسائل بيان. 1
. 4 اثر و انديشه  جا ماندن به. 3 ديگران   خود به دانش
.  6  در نگارش ورزيدگي. 5   و عمل  انديشه  شدن نزديك
 در   ديگران  خود به هاي  توانايي  و شناساندن  كردن مطرح
 و   ذهني هاي  دانسته  خوردن صيقل. 7   كار و جامعه محيط

   پژوهش  نو و ايجاد انگيزه هاي هرشد ايد. 8   آن  نواقص رفع

   انسان هاي  آگاهي رشد و گسترش. 9   زمينه بيشتر در آن
  .)1384،  فتاحي(

مخاطبين اين مقاله مولفيني هستند كه با شيوه 
نوشتن مقاالت و نحوه پرداخت آن آشنا هستند ولي در 
صدد علمي تر كردن مقاالت خود و نيز گرفتن پذيرش 

نمايه شده در ( خود در مجالت معتبرچاپ براي مقاالت 
ISIهمچنين باال بردن رتبه علمي خود در ) با رتبه باال ،
ISIبنابراين مولف با مطالعه اكثر منابع نگاشته .  هستند

شده در خصوص شيوه نگارش علمي و با در نظرگرفتن 
مطالبات تازه مولفان و دغدغه آنها در باال بردن رتبه علمي 

دد بررسي وضعيت مقاالت مجالت ، در صISIشان در 
 بر آمد و متوجه شد كه نكات بسيار  ISIايراني با معيارهاي

 وجود دارد كه مولفان و مجالت ISIحائز اهميت براي 
ايراني به آنها توجهي ندارند، به عبارتي ديگر از آنها غافلند 
و در منابع شيوه نگارش علمي هم به آنها اشاره اي نشده 

اطر مولف عالوه بر اشاره به نكات بسيار است، به همين خ
بخصوص در اجزايي ( مهم در شيوه نوشتن مقاالت علمي 

از مقاله كه مقاالت تاليفي مولفان ايراني در آنها با ضعف 
مثل نوشتن چكيده و مقدمه يا هنوز  زيادي روبرو هستند

از اسلوب نگارش گذشته مثل نوشتن چكيده بصورت 
، همچنين مواردي را )وي مي كنند راهنما يا تمام نما پير
 بسيار ISIبراي )بخصوص در فيزيك(كه در نگارش مقاله 

حايز اهميت هست و نيز مواردي كه رعايت آنها مي تواند 
سبب ارتقاي رتبه علمي مولفين گردد، جمع آوري و به 
ترتيب اجزاي مقاله در ذيل هر جزء آورده است تا شايد با 

ولفين به بار نشسته و به رعايت آنها نتيجه زحمات م
 را گرفته و  ISIراحتي جواز چاپ در مجالت نمايه شده در 

رتبه علمي خود را افزايش داده و در نهايت سبب ارتقاي 
رتبه علمي كشور از نظر افزايش  توليدات علمي و ارتقاي 

در متن بطور كامل در اين مورد  ،h‐index(اچ ايندكس 
  . گرددخودشان ) توضيح داده شده است
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  اجزاي مقاله 
  : عنوان . الف

 اثر  ؛ خواه  اثر است  آن  از هويت اي  هر اثر جلوه عنوان
   از مطالب بطض من اي  فشرده عنوان.   باشد يا علمي هنري
 بايد مختصر، گويا و  عنوان). 1380،  حري (  است متن

 در   مطالعه  بر ايجاد انگيزه  باشد تا بتواند عالوه جذاب
   راهنمايي  مورد نيازش  مقاله ، او را در انتخاب ندهخوان
 استفاده نشود، ،بايد در عنوان از كلمات مختصر.كند

طوالني نباشد، نشان دهنده يافته جديد باشد ،حالت  
در علم چيزي قطعي نداريم و (جمله خبري نداشته باشد 

از همه  ،)جمله خبري نشان دهنده يافته قطعي هست
ب عنوان بايد نويسنده خود را جاي مهمتر در انتخا
در انتخاب عنوان مواردي كه بايد مورد .خواننده قرار دهد

توجه قرار گيرد، اين كه نبايد عنوان عينا در چكيده تكرار 
در بعضي از مقاالت مشاهده مي شود كه يك يا . گردد

چند بار عنوان عينا در چكيده تكرار مي گردد ولي طبق 
، حتي يك بار هم )ISI( عات علميمعيارهاي موسسه اطال

مسئله ديگر تعداد . نبايد عنوان در چكيده تكرار گردد
 كلمه باشد بهتر 10 تا 7كلمات عنوان به طور متوسط 

است ولي مهمترين مسئله در اين خصوص گويايي ساده و 
واقعي بودن عنوان است نبايد عنوان كذايي به مقاله يا 

حتوي و محقيقت طرح پژوهشي گذاشت، عنوان بايد 
در عنوان مقاله پژوهشي اصل بر . درون متن را بازگو كند

اختصار است برخالف مقاالت آموزشي كه عنوان بايستي 
از . كننده باشد و اصل بر ايضاح است نه اختصار توصيف

 در انتخاب مورد ISIديگر مواردي كه بايد طبق معيارهاي 
نوان در كليد عنوان بايد رعايت گردد، عدم تكرار كلمات ع

 نبايد حتي يك كلمه از ISIواژه هاست،طبق معيارهاي 
 . عنوان در كليدواژه ها تكرار گردد

 

  :خالصه يا چكيده .ب
چكيده هر مقاله در واقع يك مقاله كوچك است و 

مقدمه،  شامل قسمت هاي مثل يك مقاله كامل
از . متدولوژي، نتيجه گيري و بحث بر روي نتيجه است

كيده مقاله بسياري از مواقع به طور مستقل آنجايي كه چ
از مقاله در بانك هاي اطالعاتي قرار مي گيرد بايد از هر 
حيث از مقاله اصلي مستقل باشد يعني از مراجع مقاله در 
آن استفاده نشده باشد يا اگر استفاده شده است مرجع به 
طور كامل در خود چكيده ذكر شود چون ممكن است 

كيده مقاله را مي خواند به اصل مقاله خواننده اي كه چ
دسترسي نداشته باشد و از خود چكيده بايد بتواند بفهمد 

به عالوه از . به چه مرجعي در آن ارجاع داده شده است
شده است  )و معرفي(اختصارهايي كه در مقاله استفاده 

نبايد در چكيده استفاده شود مگر اينكه در خود چكيده 
شد واال چكيده مستقل از مقاله اختصار تعريف شده با

بهتر است چكيده با يك يا دو جمله در . اصلي نخواهد بود
در  مورد پيش زمينه موضوع مورد بحث مقاله آغاز شود و

بيان مساله اي بپردازد كه در  جمله به سه نهايت اتيك 
بعد از آن بايد ) مقدمه(مقاله از آن صحبت شده است 

  و مشخص شود چه  بيان شود مورد استفاده در مقاله روش
 است جنبه هايي از مساله مورد مطالعه قرار گرفته

سپس به بيان اصلي ترين نتايج مقاله پرداخته  )متدولوژي(
دقت كنيد كه در عين اين كه ) نتيجه گيري(مي شود 

مقاالت معموالً نتايج متعددي را در بخش نتيجه گيري 
در چكيده ذكر بيان مي كنند فقط اصلي ترين نتايج بايد 

در نهايت بايد در يك يا دو جمله مشخص شود كه . شوند
). بحث بر روي نتايج(نتايج ذكر شده چه اهميتي دارند 

حداكثر طول چكيده در بين ژورنال هاي مختلف متغير 
 كلمه است و 250 تا 100بوده و معموالً چيزي بين 

 كنفرانس هايي. معموالً نبايد بيش از يك پاراگراف باشد
كه از چكيده براي ارزيابي مقاله استفاده مي كنند در 

 كلمه هم 400 تا اجازه مي دهند كه چكيده برخي موارد
باشد و اين تازه غير از برخي كنفرانس هاست كه از 

براي ارزيابي ) extended summary(چكيده طوالني 
والً مچكيده هاي طوالني مع. مقاله ها استفاده مي كنند

نكته ديگر اين كه چكيده مقاله . حه هستند صف4 تا 2بين 
چكيده خوب هم تاثير مثبت بر . مثل ويترين مقاله است

داورهاي مقاله و ويراستار ژورنال دارد و هم اين كه نقش 
توجه . مي كند اساسي در جلب خواننده هاي بالقوه بازي

 كه شمار زيادي از خوانندگان بالقوه مقاله از روي شود
.  گيرند كه مقاله را بخوانند يا نهچكيده تصميم مي

بنابراين بهتر است در عين اين كه بازاريابي خوبي از طريق 
 دنشواغراق  در مورد نتايج شودچكيده براي مقاله مي 

چون تاثير بسيار بدي بر خواننده و داور مقاله خواهد 
  .داشت
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بطور كلي امروزه در شيوه نگارش مقاالت علمي بيشتر 
كال يك   ساختاري-1: 1طرح هستدو نوع چكيده م

شامل ) structured( غير ساختاري -2پاراگراف و 
 - نتايج د-روشها ج- زمينه و اهداف ب-پاراگرافهاي الف

چه چكيده ساختاري و چه غير . نتيجه گيري نهايي
  :ساختاري بايد حاوي موارد زير باشد

  تي كه مورد ارزيابي واقع شده اند سواال.1
  اي مورد استفاده در مطالعه طراحي و متده.2
   يافته هاي مهم شامل نتايج اساسي به صورت عدد.3
   خالصه اي كوتاه ازتفسيرها و نتيجه گيري نهايي.4

  . كلمه حداكثر300 تا 200
 بهترين نوع چكيده، چكيده ISIاز نظر معيارهاي 

تعداد كلمات ) قبال چكيده تمام نما بود(ساختاري هست 
در .  كلمه باشد280 تا 180بين چكيده نيز بهتر است 

پژوهشي كه بر روي مقاالت مجالت علمي پژوهشي 
انگليسي زبان ايران صورت گرفت، پراكندگي بسيار زيادي 

 و اكثر مقاالت چكيده را نشان مي داددر مقاالت 
  .ساختاري را رعايت نكرده بودند

  : كليدواژه ها.ج
كنفرانس بعد از چكيده مقاله در اكثر  ژورنال ها و يا 

ها بخشي به اسم كلمات كليدواژه ها وجود دارد كه بايد 
توصيه مي شود كه . در آن كلمات كليدي مقاله ذكر شوند

مولفان مقاالت به بخش چكيده و كلمات كليدي توجه 
ويژه داشته باشند چرا كه از واژگان كليدي براي طبقه 

 بانك هاي اطالعاتي استفاده  بندي مقاله ها در برخي
 شود و هرچه مولفي واژگان كليدي بهتر و درست تري مي

را انتخاب كرده باشد احتمال اين كه مقاله اش توسط 
كساني كه واقعاً در زمينه كاري مقاله ايشان كار مي كنند 

  .خوانده شود بيشتر خواهد بود
 تمام مقاالت بايد داراي تعدادي  ISIطبق معيارهاي

اژه دو كلي5 تا 3 بين كليدواژه باشند كه بهترين حالت آن
 كليدواژه از نظر 7 كليد واژه و نيز بيش از 3ولي زير .است 
ISIمتاسفانه در ايران مجالتي حتي با . پذيرفته نيست

رتبه علمي پژوهشي وجود دارند كه مقاالتي فاقد كليدواژه 
)  Scientifica Iranicaمثل مجله(منتشر مي نمايند 

                                                           
قبال و بخصوص در متون كتابداري چكيده ها بيشتر تحت عنوان دو  1

نوع چكيده راهنما و تمام نما مطرح بوده  ولي در حال حاضر در اكثر 
 . علمي  به چكيده هاي ساختاري و غير ساختاري مشهور شده اندمجالت

ن اين مجله در كه شايد يكي از عوامل نمايه نشد
 مهمترين فاكتور . نيز همين مساله باشدISIپايگاههاي 

ديگري كه در كليدواژه هاي مقاالت چاپ شده در مجالت 
ايراني اصال رعايت نمي شود، تطابق كليدواژه هاي مقاالت 

كليدواژه هاي كنترل . با كليدواژه هاي كنترل شده است
وانهاي شده به كليدواژه اي گويند كه بر اساس سرعن

موضوعي يا اصطالحنامه ي تخصصي معتبر استخراج و 
استعمال گردد، دادن كليدواژه ها به مقاالت بر اساس 
سرعنوان هاي موضوعي و بخصوص اصطالحنامه هاي 

 ISIتخصصي و معتبر از ديگر فاكتورهاي مهمي هست كه
امروزه بسياري از مجالت معتبر در .بر آن تاكيد زيادي دارد

 ,Scholar Google, Medlineختلفپايگاههاي م
Web of Science، ... نمايه مي شوند كه نمايه شدن

آنها بر اساس اصطالحنامه ها و سرعنوانهاي موضوعي 
رشته هاي مختلف صورت مي گيرد، همچنين پايگاههايي 

كه مورد ... و Science direct , medicine. Iopمثل 
 به جستجو گر مي گيرند اكثر راهنمايي ها را جستجو قرار

اعالم مي كند كه يكي از اين راهنمايي ها استفاده از 
 پزشكي مثال در پايگاه(سرعنوانهاي اصطالحنامه خاصي 

Medline سر عنوان موضوعي ،Mesh ( هست كه
جستجو گر بر اساس همين سرعنوان جستجوي خود را 

حال اگر كليدواژه ها مقاالت مطابق با .انجام مي دهد
طالحنامه معتبر آن رشته نباشد لذا در سرعنوان يا اص

لذا هر چه . حين جستجو نيز آن مقاله يافت نخواهد شد
مقاله اي در دسترس نباشد بطبع ميزان استفاده از آن و 

اد به آن مقاله و نويسنده آن كمتر و در نهايت تنميزان اس
  .اعتبار آن مولف نيز پايين تر خواهد بود

 فاكتور مشخص 6ساس مولفي بر ا  اعتبار هرISIدر 
  :مي گردد كه عبارتند از 

 Published( تعداد موارد تاليفي در هر سال.1
Items In Each Year (   

اطالعات ذيل اين عنوان بصورت نمودار بوده و تعداد 
مقاالت تاليفي يك فرد را در هر سال نشان مي دهد در 

 :ذيل نمونه اي از اين مورد ارائه مي شود
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  در هر سالموارد تاليفي 

 
 ISIاستخراج از 

 Citations In Each(تعداد استنادات در هر سال. 2
Year( 

اطالعات ذيل اين عنوان بصورت نمودار بوده و تعداد 
استنادات به مقاالت تاليفي هر فرد را به تفكيك سال 
  :نشان مي دهد در ذيل نمونه اي از اين مورد ارائه مي شود

 

  استنادات در هر سال

 
  ISIتخراج از اس

 ISI) Foundتعداد كل مقاالت نمايه شده در . 3
Result(  

 اطالعات ذيل اين عنوان شامل اطالعات كتاب
شناختي تمام مقاالت نمايه شده از يك فرد به همراه نعداد 

كيك سال به هر مقاله و ميانگين استناد به فاستنادات به ت
اهده مي آن مقاله مي باشد در ذيل يك نمونه از آنرا مش

  كنيد

 

 
  ISIاستخراج از 

  تعداد كل استنادات به تمام مقاالت تاليفي. 4
 )Sum of the Times Cited(   

تعداد كل استنادات به كل مقاالت يك فرد را نشان 
ميدهد البته عالوه بر آن مشاهده اطالعات كتابشناختي 
مقاالت استناد كننده و نيز تعداد كل استنادات بدون خود 

   .ادي نيز امكان پذير استاستن

 Average(متوسط استنادات به هر مقاله .5
Citations Per Item(  

ميانگين استنادات به هر مقاله از يك مولف را نشان 
  .مي دهد

  ).h-index( ايندكس-اچ. 6



56   دكتر زهره مير حسيني  واسماعيل حبيبي/ ....نگارش مقاالت علمي با رعايت

h-indexسنجي است  هاي جديد علم  يكي از شاخص
أثير گيري توليدات علمي افراد، ميزان ت كه عالوه بر اندازه

(impact)اين . كند  علمي افراد را نيز مشخص مي
  ميالدي توسط پروفسور هريش2005شاخص در سال 

)Hirsch(فيزيكدان دانشگاه كاليفرنيا ارايه شد ، .  
 بر اساس توزيع استنادات h-indexشاخص 
(citations) اسناد (documents) منتشر شده يك 

 از محققان اين شاخص براي گروهي. شود محقق تعيين مي
مانند يك دپارتمان، مركز يا دانشگاه نيز قابل محاسبه 

 مقاله يك Np مقاله از hبنا به تعريف، چنانچه  .است
 استناد باشند و مابقي hمحقق هر كدام داراي حداقل 

 بار h مقاله وي هر كدام كمتر از Np-hمقاالت وي يعني 
. است hاي معادل  استناد شده باشند، محقق داراي نمايه

 باشد، مفهوم آن 5 محققي h-indexچه  براي مثال چنان
 مقاله منتشر شده دارد 5اين است كه اين محقق حداقل 

به عبارت ديگر ساير .  استناد دارند5كه هركدام حداقل 
-hبنابراين .  استناد دارند5مقاالت اين محقق كمتر از 

index نتيجه تعادل بين تعداد انتشارات و تعداد 
اين شاخص به منظور . ات به ازاي هر مقاله استاستناد

گيري علم مانند تعداد كل  هاي اندازه ارتقاي ساير شاخص
مقاالت و تعداد كل استنادات طراحي شده است تا 
محققان تأثيرگذار را از آنهايي كه صرفاً تعداد زيادي مقاله 

اين شاخص براي مقايسه . كنند، متمايز كند منتشر مي
هاي  پايگاه. طه كاري يكسان كاربرد داردمحققان با حي

 :ISIاطالعاتي تحت وب براي محاسبه اين شاخص شامل 
Web of Science ،Scopus و Google Scholar 

باشند كه دسترسي به دو مورد اول با عضويت و مورد  مي
افزار  آخر به صورت دسترسي آزاد و با استفاده از نرم

publish or perishنمونه اي اين . تپذير اس  امكان
 Theفرآيند انتخاب مجالت علمي تامسون (ISIمورد در 

Thomson Scientific Journal Selection 
Process( :  

با توجه به موارد فوق، ارزش تعداد استناد به مقاالت 
  علمي در تعيين رتبه علمي يك فرد بيشتر مشخص

 تا جايي كه اگر فردي تعداد مقاالت نمايه شده ،مي شود
متر ولي به تعداد بيشتري مورد استناد قرار گيرد از ك

فردي كه تعداد مقاالت نمايه شده بيشتر ولي مورد استناد 
كمتري قرار گرفته باشد، بيشتر خواهد بود به همين اندازه 

 Hنيز مجالت، بيشتر مقاالت مولفاني را مي پذيرند كه

index ن  و به عبارتي اعتبار علمي بااليي داشته باشد چو
مقاله اي بيشتر باشد به طبع آن  هر چه تعداد استنادات به

) Ranking(تعداد استنادات به آن مجله و در نهايت رتبه
 باالتر خواهد رفت، لذا مولفاني كه به ISIآن مجله در 

دنبال باال رفتن اعتبار علمي شان و نيز پذيرش مقاالتشان 
د واژه دادن در مجالت با رتبه باال هستند بايد به نحوه كلي

در .  توجه بسيار بيشتري نمايندISIو نيز معيار هاي 
تحقيقي كه بر روي مجالت فني مهندسي علمي پژوهشي 

شخص م صورت گرفت 1387انگليسي زبان ايران در سال 
اعم ( گرديد كه هيچ يك از مقاالت مجالت مورد پژوهش

چه از نظر تعداد  )ISIنمايه شده يا نمايه نشده در  از
واژه ها و چه از نظر تطابق آنها با سرعنوانهاي كليد

 را رعايت نكرده بودند، ISI معيار هاي LCموضوعي 
 نيز در پژوهش خود كه بر " رزمگير "چنين نتيجه اي را 

قاالت مجالت پزشكي انجام  داده بود ، به دست آورده م
 درصد مقاالت، 94,5بود به گونه اي كه اعالم كرد 

( ق سرعنوانهاي موضوعي پزشكيكليدواژهايشان مطاب
MeSH (به نظر مي رسد در ايران مولفان و مجالت  .نبود

 ندارند و شايد ISIدر اين خصوص توجهي به معيار هاي 
  .بي خبر باشند از اين مهم

  

  : مقدمه.د
   به  و با اشاره  است  يا مبحث  سرآغاز هر مطلب مقدمه 

 در   قبلي هاي فته، يا  زمينه  موجود در آن  و مشكالت مسائل
دهد و در   مي  اختصار شرح  را به  مورد بحث  موضوع باره

   نويسنده  پيوند ميان درواقع. پردازد  مي حل  راه  ارائه  به پايان
   است گيرد و ضروري  مي  صورت  مقدمه  از طريق و خواننده

  ).1381،  ابوالحسني( باشد   و جذاب  روان كه
 نوشتن آن منابع و مطالب در خصوص مقدمه و نحوه

مختلف زيادي وجود دارد ولي در اين قسمت مواردي آمده 
است كه داوران، بخصوص داوران مجالت معتبر خارجي در 

  .بررسي مقدمه به آنها توجه زيادي دارند
 چرا اين مطالعه را انجام "مقدمه بايد به اين سوال 

 اسخدربرگيرنده پ  و همچنين بايد. جواب دهد"ايد داده
  : ذيل باشدسه سوال

 قبال چه كارهايي انجام شده
در ) قابل بحث(خالصه اي از يافته هاي ضد ونقيض

 گذشته كه شما را به انجام اين مطالعه وادار كرده
 كاري كه شما مي خواهيد انجام بدهيد
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ارايه مطلب در مقدمه از عام به خاص  همواره سير
هاي كلي  جنبه است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از

تر  كند و رفته رفته به قسمتهاي اختصاصي شروع مي
لزوم انجام مطالعه را براي تكميل  پردازد تا در نهايت مي

هنر و تكنيك  .آنچه تاكنون انجام شده روشن نمايد
نويسنده در  در اين است كه نوشتن يك مقدمه خوب

مقدمه به خوبي تاكيد نمايد كه چگونه فرضيه را تهيه 
 نويسنده بايد به خوبي ارتباط  به عبارت بهتره استكرد

عدم  مطالعات قبلي با تحقيق خود را روشن كند؛ چرا كه
ترين مشكالت موجود در بخش  توجه به اين نكته از شايع

 .مقدمه است
آنها  رعايت  كه در نوشتن مقدمه اساسيتهنكچند 

  :الزامي است 
دمه  مق، بهتر است حجمنبايد طوالني باشدمقدمه 

كه  هر كدام(  كل مقاله باشد 1 / 6حداكثر دو صفحه يا 
 ).كمتر است

، كاهد مي  از اعتبار مطالعه،عدم اشاره به مراجع مرتبط
 نبايد يك تاريخ كامل و هر چند بايد توجه داشت كه

طوالني از مطالعات انجام شده در زمينه مورد نظر را ارايه 
عاتي دراين فرض بر اين است كه خواننده اطال( دهد 

 .)زمينه دارد
بايد اهداف مورد نظر شما از مطالعه حاضر را به شكلي 

 .تيتر وار و برجسته جهت جذب خواننده دارا باشد
جمالتي كه به كار خود نويسنده اشاره مي كنند بايد 

 .در وجه گذشته باشند
 .نشود هرگز در مقدمه به نتايج حاصل از مطالعه اشاره

» من«البته .  شودل معلوم استفادهتا حد امكان از افعا
كه اكثر داوران از آن دل خوشي ندارند، لذا  اي است كلمه

  .شوددر استفاده از ضمير اول شخص پرهيز 
 

  :مواد و روش ها .ه 
در حين بررسي محتويي مقاالت ، قسمت مواد و 

به شيوه پژوهش مشهور است ) ايران(روشها كه در كشور 
مقاله  ها در ،قسمت مواد و روشمورد توجه قرار مي گيرد 

به . بايد به طور تخصصي و با جزئيات كامل مطرح شود
يك . بتوانند آن را انجام دهند نحوي كه محققان ديگر نيز

 اشتباه شايع در اين قسمت، بيان نشدن برخي جزئيات
ضروري است كه خواننده را از درك صحيح روش انجام 

دادن خود به جاي  دارد، بنابراين قرار مطالعه باز مي

. خواننده در اين قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود
ها مورد استفاده قرار گرفته  محصوالت آن هايي كه شركت

  .شوند به طور خالصه بايد ليست
 در مطالعه "در واقع قسمت مواد و روشها به سوال 

حاضر چه كاري را، از چه طريقي، و به وسيله چه ابزارهايي 
  : جواب ميدهد و بايد شامل"دانجام داده اي

خانمهاي بستري  به عنوان مثا ل( جامعه مورد مطالعه 
فالن (با سن ) از سال تا سال(ه زماني د، باز)در بيمارستان

 همراه با ذكر موارد يا معيارهايي كه باعث خروج  )تا فالن
 exclusion(شود  مي )جامعه آماري(فرداز مطالعه 

criteria ( دن فرد به مطالعه مي شود يا باعث وارد ش
)inclusion criteria.(  

شامل اشاره به  ): Setting(  موقعيت و محل مطالعه
مثل بخش مراقبتهاي ويژه (محلي كه مطالعه انجام گرفته 

 ...، اشاره به آب و هواي جغرافيايي و )بيمارستان 
تمام كارهاي انجام شده تا به دست آوردن : فرايند كار
رت مرحله به مرحله در اين قسمت اشاره داده ها به صو

روش انتخاب نمونه، متغيرهاي وابسته و : شامل. مي شود
مستقل، متغير هاي اندازه گيري شده، نحوه بكار گيري 

 ... متغير ها، شيوه انجام كار، گروه بندي و
 .كه از لحاظ اخالقي مساله مهمي است: حجم نمونه

و نحوه )randomization(روش توزيع موارد در گروهها 
به عنوان مثال ؛ آيا بيمار يا درمانگر ( برخورد با متغير ها 

از اينكه داروي الف يك داروي واقعي است يا كاذب خبر 
دارند يا نه و همين طور در مورد جواب ها آيا جواب 

 ). بدست امده مربوط به درمان واقعي است يا درمان كاذب
 ....م افزار آناليز و نحوه آناليز داده ها، روش آماري، نر

 
  :نتيجه يا يافته ها .و

در نتيجه، . ايم نتيجه، جوابي است كه به مسأله داده
برخي داورها . آوريم مقدمه چيني، ارجاع و دليل را نمي

نخست به سراغ چكيده و نتيجه و سپس به سراغ بدنه 
بهترين راه ارائه نتايج، پرداختن به  .روند اصلي مقاله مي

توصيف ويژگيهاي نمونه تحت  براي تك متغيريهاي  آماره
هاي دو متغيري براي توصيف رابطه  بررسي، سپس تحليل

هاي چند  و پيامد و نهايتا تحليل متغيرهاي توصيفي بين
بايد مطالب صريح بيان  در اين بخش. باشد متغيري مي

اين  طول. شود و خوانندگان در روند اكتشاف هدايت شوند
 پايه تعداد نتايجي باشد كه ارائهبخش بايد تماما بر 
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ميزاني كه به توصيف هر يك  مي شوند ونه براساس
  .پرداخته مي شود تعيين گردد

 يافته "بطور كلي نتيجه پاسخ به اين سوال است 
 در "خالص شما در مطالعه حاضر چه مواردي بوده است؟

مواردي كه رعايت آنها اكيدا توصيه  نوشتن نتايج مقاله،
  ارتند از؛مي شود عب

نه (بهتر است نتايج با مقدمه همخواني داشته باشند 
اينكه در مقدمه در مورد يك چيز ديگر بحث شده باشد و 

 ).در نتايج در مورد چيزي ديگر
آنجا كه ممكن است اين بخش كوتاه و غير متراكم  تا

نوشته شود و از ارايه نتايج غير ضروري كه تأثير چنداني 
سردرگم نشود و  پرهيز شود تا خوانندهدر بحث ندارند بايد 

 .تر نگردد رنگ پيام اصلي نيز كم
 نتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند

بيان نتايج بايد از توالي  ،)هي ارايه يافته هادسازمان(
در غير اين . منطقي پيروي كند و نه از ترتيب زماني

ر هم ها مانند چيدن قطعات پازل در كنا درك آن صورت 
 .كننده باشد تواند بسيار گيج است كه مي

داده هاي مهم بايد در قالب جدول يا نمودار اشاره 
اگر مقدار واقعي براي هر متغير ضروري است از . شوند

مثال دزهاي خاصي از داروها كه (جدول استفاده مي شود
اما اگر افزايش يا كاهش يا ) بر روي افراد آزمايش شده اند 

اي خاص بين متغير ها يا گروهها مد نظر الگوي رابطه 
 مقايسه ضريب حساسيت خانم ها و آقايان به دز  (است

 .از گراف استفاده شود) خاصي ازيك دارو
بهتر است براي تاكيد بر نكات مهم از اشكال استفاده 

 .گردد
جاي تفسير داده ها در بخش نتايج نيست بلكه در 

يج به دست نتايج فقط جاي ذكر نتا. قسمت بحث است
  .امده است

 

  :بحث. ز
ارايه يك فرضيه  هدف از نوشتن يك مقاله تحقيقاتي،

بنابراين بحث . و بحث و تفصيل و تفسير در مورد آن است
كامالً روان و مرتبط با نتايج و با تفسيرهاي  يك مقاله بايد

هاي  انديشه تفكرات و. كامل و ذكر منابع مختلف باشد
مستدل و مستند حمايت شوند و تحقيقاتي بايد با داليل 

و روشن مورد ارزيابي قرار گيرند تا  به طور كامالً واضح
  .خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند

نتايج "قسمت بحث بايد پاسخ گوي سواالتي همچون 
مواردي " يا "به دست امده چه چيزي را نشان مي دهند؟

در .  باشد،"كه در اينده بايد روشن شوند چه نكاتي هستند
  :تن بحث رعايت نكات ذيل بسيار ضروري استشنو

بحث با يك پاراگراف در مورد سابقه و نتايج اساسي به 
 .دست آمده در مطالعه شروع مي شود

ر با مطالعات انجام شده مشابه قبلي ضنتايج مطالعه حا
مقايسه مي شود و دليل همخواني در نتايج بين مطالعات 

بدست امده در مطالعات مختلف يا دليل تضاد در نتايج 
 .آورده مي شود

براي كارهاي توصيفي (هاي دخيل در مطالعه  مكانيزم
اين بخش ضرورت ندارد در كارهايي كه مكانيزم مورد 

....) در ...ارزيابي قرار مي گيرد مثال درگيري رسپتورهاي 
و ...يا،  نقش تعداد ويراستار خارجي در اعتبار مجالت(

 ..).عوامل موثر در 
نتايج جزيي به دست امده در مطالعه خود را به نتايج 

 .كلي در مطالعات ديگر يا مطالعه خودتان بسط دهيد
   هموگلوبين را باال ميبردNداروي 
   گلبول قرمز را باال ميبردNداروي 

  
  
 
 

نكات ضعف و قدرت مطالعه و محدوديتهايي كه در 
 :مطالعه وجود دارد اشاره شود

 به شكل يك پاراگراف شامل؛ نتايج نتيجه گيري كلي
اساسي و مهم مطالعه و نگرشي به مطالعات آينده در 

  .انتهاي بحث آورده شود
 

  :فهرست منابع يا استنادها . ح 
عليرغم اينكه مجالت و مولفان ايراني، قسمت فهرست 
منابع يا استنادات را خيلي جدي نمي گيرند ولي در 

 و از همه اينها ISIرهاي مجالت علمي معتبر و نيز در معيا
همچنانكه در بخش (مهمتر در تعيين رتبه علمي افرد 

و نيز رتبه علمي مجالت در ) كليد واژه ها توضيح داده شد
ISI يكي از موثرترين و تاثير گذارترين قسمت ها، همين ،

 ISI 1گونه اي كه هرسه فاكتوره بخش استناد هاست ب

                                                           
، بـراي  )ISI ; Information Scientific for Institute(موسسه اطالعات علمـي   1

ايـن  . ارزيابي مجله هاي تحت پوشش فهرست نويسي خود، سه شاخص درنظر گرفته اسـت        

 است رموثي خونسازدر Nي دارو
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ترين فاكتور براي سنجش اعتبار مجالت، بخصوص مهم
، رابطه مستقيمي )Impact Factor(يعني فاكتور تاثير

به همين علت به اين قسمت .با استنادها و اعتبار آنها دارند
  :بطور مفصل پرداخته مي شود

معناي سند قرار دادن  در اصل استناد به: استناد.1-ح 
تكيه بر چيزي كردن؛ و آيه، حديث، يا سخني را  چيزي؛

 بدان تمسك جستن آمده و در اصطالح، سند قرار دادن و
معموال . اشاره به سخن يا سند پيشين را گويند

هاي خود به آثاري كه ربط موضوعي  پژوهشگران در نوشته
دهند و از اين آثار براي تأييد  با نوشته آنها دارد ارجاع مي

كنند يا تفاوت نظر خود را با  نظر خويش استفاده مي
اين آثار را، كه . دهند جديد نشان ميهاي  ها و يافته انديشه

نيز شهرت ) References( به منابع يا مĤخذ
اي  و نوشته )Cited Source("سند" يا"استنادشده"دارد،

 "متن"يا "استنادكننده"كند  را كه به آنها استناد مي
)Citing Source( نامند مي ) ،سبكهاي  ).1385حري

مختلفي براي استناد نويسي مطرح شده مثل قوانين 
 از آنها كه هر كدام... ، و )Vancouver( شيكاگو ، ونكوور

به خصوص (ولي اكثرمجالت . داراي اعتبار خاصي هستند
 1 از قاعده ونكوورISIنمايه شده در ) مجالت پزشكي 

                                                                                    
 Index(وري ، شـاخص فـ  ) IF ; Impact Factor(شـاخص هـا شـامل فـاكتور تـاثير      

Immediately ( و نيمه عمر استناد)Life -Half Cited (مي باشند.   
 تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شـده در دو سـال قبـل مجلـه تقـسيم بـر             :فاكتور تاثير  

در مواردي فاكتور تاثير مجله به طـور        . تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سال مذكور است         
)  مـي باشـد    ISIر تاثير در طول دوران فهرست شدن آن مجلـه در            كه معدل فاكتو  (ميانگين  

ايـن شـاخص، مهمتـرين و در عـين حـال كـاربردي تـرين                . نيز مورد استفاده قرار مي گيـرد      
  ←.  مي باشدISIشاخص ارزيابي مجله ها از نظر 

 تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شـده مجلـه در سـال مـورد ارزيـابي                 :شاخص فوري  ←
 ايـن شـاخص در حقيقـت       . تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذكور          تقسيم بر 

  .شيب رشد منحني ارجاعات را بيان مي كند
تعداد سال هايي كه از سال ارزيـابي   : نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد  

زيـابي  بايد به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات بـه مجلـه در سـال مـورد ار                   
به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زماني را كه نيمي از كـل اسـتنادات بـه آن مجلـه           . باشيم

صورت پذيرفته باشد را نشان مي دهد و در حقيقـت، سـرعت كـاهش ميـزان ارجاعـات بـه                     
 .مجله را بيان مي كند

 گروه كوچكي از سردبيران مجالت پزشكي در ونكوور بريتيش 1978اولين بار در سال  1
بيا براي تهيه راهنماي نگارش مقاالت ارائه شده در مجالت پزشكي گرد هم جمع كلم

 1979حاصل اين گردهمايي در سال . اين گروه به نام گروه ونكوور شناخته شد. شدند
با  . مشتمل بر راهنماي نگارش فهرست منابع توسط كتابخانه ملي پزشكي آمريكا ارائه شد

اين كميته .  للي سردبيران مجالت پزشكي شكل گرفتكميته بين الم,  توسعه اين گروه
 قوانين يكدست و هماهنگ جهت نوشته هاي ارائه شده به مجالت "ويرايشهاي متعددي از 

 تجديد نظر شد و ويرايش 1997 تهيه و چاپ كرد كه بطور كامل در سال "زيست پزشكي 
اريهاي ارائه شده در عاليم و نقطه گذ.  به اتمام رسيد2001اصلي و نهايي آن در سال 

 ANSI) The Americanسبك ونكوور بر اساس استاندارد بين المللي 

لذا بهتر است شيوه استناد نويسي . تبعيت مي كنند
البته . صحيح و مطابق يكي از قوانين معتبر جهاني باشد

راهنماي (ناگفته نماند كه اكثر مجالت در قسمت 
شيوه هاي نوشتن مقاله را ) about authors نويسندگان،

معرفي مي كنند ولي از آنجايي كه اكثر نويسندگان ايراني، 
مقاالت را براي چند مجله خارجي مي فرستند تا شايد از 
يكي از آنها پذيرش بگيرند، لذا بهتر است به اين قوانين 
آشنا بوده و در متن اعالم بكنند كه از چه سبكي ازاستناد 

  .ي استفاده كردندنويس
از ديگر مواردي كه حتما  : صحت استنادات.2 –ح

بايد در حين استناد دادن رعايت شود، نوشتن صحيح 
عنوان منبع يا منابع مورد استفاده ، تاريخ صحيح ، اسامي 

از آنجايي كه خوانندگان مقاالت . باشد... مولف يا مولفين و
ر مراجعه به بخش فهرست منابع براي كسب اطالعات بيشت

مي كنند، لذا استناد غلط، خواننده را در ارجاع به منبع 
دچار سر در گمي كرده و از رسيدن به منبع مورد نظر 

به همين منظور يكي از فاكتورهايي از . محروم مي كند
  مورد بررسي قرار ISIمجالت كه براي نمايه شدن در 

مي گيرد، صحت استنادات به خصوص در نام اختصار آنها 
چنيني را  به همين منظور مجالت معتبر موارد اين. است

رل كرده و حتي در مواردي به خاطر همين تبه دقت كن
اشتباهات به نظر كوچك و به خاطر عدم احترام به منابع 

هر چند داراي محتوي ( استفاده شده، از پذيرش مقاله 
متاسفانه در اين خصوص . خودداري مي كنند) معتبر

و نيز مسولين مجالت در ايران به نظر مولفان مقاالت 
  .آگاهي خاصي ندارند

                                                                                    
National  Standards Inst i tute( است كه توسط كتابخانه ملي پزشكي  

براي تهيه كليه پايگاههاي ) NLM) National Library of Medicineآمريكا  
اد به يك منبع با ذكر عدد در داخل استن ونكوور  در سبك. اطالعاتي خود به كار مي رود
به هر منبعي كه , به عبارتي ديگر. پاراگراف مشخص مي شود پرانتز در انتهاي هر جمله و يا
ناهنجاريهاي تكاملي،   : مثال (يك شماره اختصاص مي يابد ,مورد استناد قرار مي گيرد

 ).(5) .كودكان را تشكيل مي دهند عمده ترين عامل مرگ

و سمي كولن  ( :) ه ها بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطهاين شمار .1
  قرار مي گيرند ) ;(
همان شماره استناد اول , استناد قرار گيرد چنانچه منبعي به دفعات در يك متن مورد ..2

   .استناد آن داده نمي شود دوباره ذكر مي شود و تغييري در شماره
براي  ) -( از خط فاصله , مي شود ن به منابع متعددي استنادوقتي در يك محل در مت .3

  جدا سازي شماره متعدد استفاده  براي) ,(توالي اولين عدد و آخرين عدد و از كاما 
   9-3،5،7: مثال. مي شود

فهرست منابع و مĤخذ به ترتيب شماره هاي استناد تهيه و تنطيم مي شود  , در اين شيوه .4
 .فباال نه بر اساس حروف
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مسئله تاريخ استنادها يكي  : تاريخ استنادها. 3-ح 
هر چه مقاله مورد نظر .، است ISIاز مهمترين معيارها در 

از منابع جديدتر و روز آمد تر بيشتري استفاده و به آنها 
اندازه باال استناد كرده باشد، اعتبار خود مقاله نيز به همان 

از همين حيث نيز هر چه مجالت مقاالتي با . مي رود
استنادات روز آمد تر در خود جاي داده باشند ارزش علمي 

 پذيرفته تر خواهد بود، متاسفانه در اين ISI مجله براي 
خصوص مقاالت ايراني بسيار ضعيف عمل مي كنند به 
 گونه اي كه در پژوهشي كه توسط مولف بر روي مقاالت

مجله هاي فني مهندسي علمي پژوهشي انگليسي كشور 
 درصد استنادات به منابع 8صورت گرفت مشخص شد كه 

 سال قبل از 2 درصد به منابع 14سال انجام پژوهش، 
 سال قبل از 2 درصد به منابع بيش از 78انجام پژوهش و 

انجام پژوهش، استناد شده بود، كه وضعيت بسيار 
  .نامطلوبي مي باشد

استناد به اشكال مختلف : تعداد استنادات .4-ح
منابع اطالعاتي و استفاده صحيح از استناد به منايع از 

 بايد ISIديگر مواردي است كه طبق استاندارد هاي 
هر چه تعداد استنادات بيشتر باشد، ارزش . رعايت شود

 " رزمگير"در پژوهشي كه . علمي مقاله بيشتر خواهد بود
 پژوهشي پزشكي انگليسي ايران  مجله علمي22بر روي 
 درصد 6/89انجام داد نتيجه گرفت كه1386ل در سا

درصد  2/1 درصد به كتابها و 3/8استناد به مجالت، 
مثل پروانه ثبت اختراعات، مقاالت ( استناد به ساير منابع

شده و بيشتر ...)  ها، سايتهاي اينترنتي وCDكنفرانسها، 
رزمگير .(گرفته استاستنادات به مقاالت مجالت صورت 

 در پژوهش "رخش"همچنين نتيجه مشابه آنرا ). 1386،
 مقاالت مجالت علمي  بهسي وضعيت استنادرخود كه به بر

پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سالهاي 
 پرداخت، گرفت به اين صورت كه تعداد 1379-1381

 درصد و 9/18 درصد، به كتابها، 5/78استنادات به مجالت 
 درصد استناد را نشان داد، لذا از آنجايي 2/1ه ساير منابع ب

 بايد تمام منابع اطالعاتي مورد ISIكه طبق معيارهاي 
بررسي و استناد قرار بگيرند متاسفانه مولفان كشور در اين 

   .را نمي كنند ISI زمينه نيز رعايت معيارهاي
منابع معتبر از نظر : به منابع معتبر استناد . 5-ح

ISI  منابعي هستند كه در پايگاههاي معتبر مثلWOS  
)Web of Science اطالعاتي  پايگاهISI( ،MEDLINE 

هر چه . نمايه مي شوند... و ) اطالعات پزشكي پايگاه(
مولف از اين منابع بيشتر استفاده كرده و بيشتر به آنها 
استناد داده باشد، اعتبار مقاله وي باالتر خواهد بود چون 

ناد به منابع معتبر باال بوده و اين پايگاهها منابع تعداد است
را كنار هم ) استناد شده و استناد كننده ها(هم موضوع 

پذيري  مي آورند به اين ترتيب مقاله فرصت ديد
)Visibility ( و مورد استناد قرار گرفتن بيشتري 

در نوشته هاي مولفان ايراني بخصوص مقاالت . مي يابد
مي شود كه  ين مشكل به وفور ديدهچاپ مجالت داخلي ا

شايد باز به علت نا آشنايي مولفان با شيوه هاي صحيح 
  .اطالع يابي باشد

 به نظر مي رسد 5 و 4 ،3 ، 2-با توجه به بند هاي ح 
محققان ايراني در يافتن منابع جديدتر و نيز انواع مختلف 
منابع جهت استفاده در پژوهش خود، با مشكالتي اساسي 

كتابدار بخش ( هستند، و نيز تجربه كاري مولف مواجه 
نشان داده است كه رفتار ) مرجع سازمان انرژي اتمي ايران

اطالع يابي پژوهشگران و مولفان كشور اشتباه مي باشد به 
گونه اي كه در حين جستجوي منابع براي انجام يك 

 و نيز منابع كوتاهپژوهش، جستجوي خود را به مقاالت 
ت منابع آنها محدود مي نمايند، به عبارتي موجود در فهرس

جستجوي موضوعي را ناديده گرفته و به اشتباه به 
چه بسا . جستجوي عنوان به عنوان منابع دست مي زنند

منابع بسيارمهم و روزآمد ديگر، كه همپوشاني موضوعي 
  .بسياري را كه با كار پژوهشي آنها دارد، از دست مي دهند

از : به جا از استناد هااستفاده صحيح و . 6-ح
ديگر مسائلي كه بايد در مبحث استنادها مورد توجه 
. زيادي قرار گيرد، مبحث استفاده صحيح از استناد ها است

بعضي از پژوهشگران در حين استناد دادن عينا مطلبي را 
چون مرتبط با موضوع كار خودشان بوده، نسخه 

ن مطلب  مي كنند، بدون اينكه آ) copy paste(برداري
را به چالش بكشند، و بعضي ها نيز فقط براي افزايش 

در صورتيكه .تعداد استنادها، مبادرت به اين كار مي كنند
 ISIهر دو مورد توسط نرم افزارها و افراد شاغل در 

شناسايي و ضعف اساسي براي مولفان و مجالت محسوب 
 ،عالوه بر آن اكثر استنادها در مقاالت غير معتبر. مي گردد

در قسمت مقدمه، بيان مسئله مباني نظري ديده مي شود، 
در صورتي كه اصلي ترين محل استفاده از استنادها 
قسمت بحث مقاله هست و مهمترين قسمت هر مقاله 
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براي ويراستاران و داوران مجالت خارجي بخش تجزيه و 
 است كه Discussionتحليل مباحثه يا همان بخش 

هاي مختلف را آورده و بر اساس نظرات و يافته هاي پژوهش
يافته هاي مقاله جديد به بحث كشيده و رابطه منطقي يا 

. تئوري هايي از دل آنها استخراج مي شود قوانين و
متاسفانه در مقاالت ايراني تعداد استنادها در اين قسمت 

را كه گفته  بسيار پايين و در مواردي صفر است و علت اين
ني به خاطر قسمت بحث ضعيف مي شود اكثر مقاالت ايرا

از طرف داوران مجالت معتبر پذيرفته نمي شود، شايد 

بتوان در ضعيف بودن سواد اطالعاتي پژوهشگران ايراني 
موارد اشاره شده در (دانست كه بر روي موارد فوق 

تاثير مستقيم داردچرا كه در تعريف سواد ) استنادها 
طالعاتي، جستن اطالعاتي، آن را توانايي شناسايي نياز ا

منابع به منظور تامين آن نيازها، و سپس تحليل، تركيب، 
. مي كند ارزيابي، و انتقال دانش كسب شده معرفي

با توجه به شكل فوق شايد بتوان به ). 1383قاسمي، (
ضرورت داشتن سواد اطالعاتي در نوشتن مقاالتي معتبر 

  .بيشتر پي برد
  

  
  هفت اصل سواد اطالعاتي : 1شكل 

  
 

  :نتيجه گيري 
بسياري از مقاالت منتشره در مجالت ايراني از نظر 
محتويي وضعيت مطلوبي دارند ولي ضعف مجالت ايراني 

، ناتواني در برقراري ارتباط در ISIدر رعايت استانداردهاي 
سطح فرا منطقه اي و بين المللي و عدم استفاده صحيح از 

   مولفان با فن آوري اطالعات از يك طرف و نا آشنايي
 از طرف ديگر، ISIشيوه هاي نگارش مقاالت با  معيارهاي 

نه تنها سبب رشد كند توليدات علمي كشور شده بلكه 
هزينه سودمندي تالش هاي انجام شده براي تحقيقات و 

  كه اكثرا با بودجه دولتي صورت (انتشار مجالت را 

به شدت كاهش داده است، لذا مولفان مقاالت ) مي گيرند
و نيز مسولين دولتي ناظر بر مجالت و نيز خود مسولين 

مي توانند با رعايت موارد فوق ) مجالت علمي... سردبير و (
، نتايج )  كه در متن فوق به آنها اشاره شد ISIمعيارهاي(

همچنين با توجه . كار خود را چندين برابر بهبود بخشند
بر، به نقش اساسي سواد اطالعاتي در نگارش مقاالت معت

شايد بتوان يكي از علل اساسي بي نتيجه ماندن تالش 
بسياري از مولفان در گرفتن پذيرش براي چاپ مقاالت 
خود در مجالت معتبر را ناتواني و ضعف مولفان در سواد 
اطالعاتي دانست لذا بايد آموزش سواد اطالعاتي را جدي 
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