مالكهاي انتخاب نشريه براي نمايه سازي در ISI
در هنگام ارزيابي مجالت عوامل بسياري در نظر گرفته ميشود .عمده اين مالكها عبارتند از :مالكهاي كيفي ،كمي،
استانداردهاي اساسي نشر مجله ،محتواي سرمقاله ،تنوع بين المللي نويسندگان و دادههاي استنادي در ارتباط با موضوع نشريات.
البته يك مالك به تنهايي به عنوان عامل تعين كننده در نظر گرفته نمي_شود ،اما با تركيب دادهها ،ويراستار قادر است نقاط
قوت و ضعف كلي يك مجله را تعيين كند.
در ادامه به تفصيل به بررسي مالكهاي ارزشيابي يك مجله ميپردازيم:
 .1استاندادهاي نگارشي ـ انتشاراتي

يكي از مالكهاي قرار گرفتن نشريه در اين نمايه داشتن استانداردهاي نگارشي و نظم در انتشار است .كه شامل موارد زير
ميگردد:
 -1-1انتشار به موقع
منظم بودن انتشار ،يك معيار اساسي در فرآيند ارزيابي است .اين مالك از اهميت بااليي برخوردار است .يك مجله بايد
داراي چاپ و نشر منظم با توجه به دوره انتشار آن باشد .براي گنجاندن اوليه در نمايه مجالت بايد حداقل سه نسخه متوالي و
منظم چاپ كرده باشند.
 -1-2رعايت نمودن قواعد نگارشي
 در اين باره يك نشريه بايد موارد زير را رعايت كند:
 عنوان مجله واضح و مشخص باشد.
 عنوان مقاله ها به طور كامل توصيف شده و خالصه باشد.
 اطالعات كامل براي همه منابع ذكر شده باشد.
 اطالعات و آدرس كامل براي هر نويسنده درج شده باشد.
 جهت نگارش عنوان مقاالت ،واژههاي كليدي ،چكيده و مراجع مورد استفاده در مقاله از زبان انگليسي استفاده شود.
 -1-3تنوع بين المللي ارجاعات و نويسندگان
استفاده از مقاالت افرادي با مليتهاي مختلف يكي از نشانههاي استاندارد بودن مجله است و كيفيت كلي پژوهش ارائه
شده را نشان ميدهد .همچنين مقاالت چاپ شده چقدر داراي ارجاعات به مقاالت با نويسندگان با مليتهاي ديگر است ،نيز از
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اهميت برخوردار است .شايان ذكر است :توصيه شده كه نويسندگان هر مقاله در صورت امكان ،اطالعاتي درباره منبع بودجه
حامي پژوهش ارائه دهند.
-1-4محتواي مقاالت
همانگونه كه اشاره شد هسته علمي يك موضوع در تعداد كمي از مجالت قابل پوشش است .در همين راستا ويراستاران
نمايه  ISIبررسي مي كنند كه آيا مجله جديد كه درخواست عضويت در نمايه را دارد ،مي تواند به بار علمي پايگاه اضافه كند
يا خير .بر اين اساس به تحليل محتواي مقاالت پرداخته ميشود و از بين مجالت مختلف عدهاي محدود گزينش خواهد شد.
-1-5تنوع بين المللي مسئولين و ويراستاران مجله
اين كه نويسندگان مجله ،سردبيران ،اعضاي هيئت مديره و تحريريه مشاور چقدر از مليتهاي مختلف هستند ،يكي از
مالكهاي ارزيابي كيفيت نشريه است .با توجه به اين كه تحقيقات علمي امروزه در يك مفهوم جهاني صورت ميگيرد ،هدف
قرار دادن مخاطبان بين المللي در اين نمايه جزء موارد پر اهميت است .چرا كه مجله بين المللي به احتمال زياد داراي اهميت
بيشتري در جامعه بين المللي از پژوهشگران است.
البته بسياري از مجالت داراي نويسندگاني از يك مركز مشخص مثال يك دانشگاه خاص هستند ،اما موضوعاتشان به
گونهاي است كه مخاطبان عام را هدف قرار ميدهند .بنابراين ،بيشتر تاكيد بر اين است كه مخاطب نشريه جامعه جهاني باشد.
-1-6تحليل استنادي
فرايند ارزيابي اين نمايه به خاطر اينكه ويراستاران داراي مجموعه غني از دادههاي مربوط به ماخذ استناد هستند ،منحصر
به فرد خواهد بود .البته پرواضح است كه رشد توليد علم در رشتههاي مختلف متفاوت است .مثال تعداد مقاالت كريستالينوگرافي
قطعا با موضوعي مثل ژنتيك قابل قياس نيست .همچنين در برخي رشته ها مانند هنر ممكن است زمان ارجاعات به يك مطلب
حتي به سه سال هم برسد اما در رشتهاي مانند پزشكي اين چنين نيست .و ممكن است چند سال طول بكشد تا به نقطه اوج
تعداد ارجاعات خود برسد تمامي اينها مسائلي است كه مورد توجه ويراستاران نمايه قرار ميگيرد.
اما به طور كلي چند نوع استناد براي مجالت رسمي كه چندين سال از انتشار آنها ميگذرد ،وجود دارد .از جمله خود
استنادي و ضريب تاثير .همچنين براي مجالت جديد ،سابقه نويسندگان مقاالت و پيشينه فعاليتي ويراستاران مجله مورد بررسي
قرار گرفته و سپس درباره نشريه تصميم گيري ميشود.

http://zamensalamati.com
2

