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براي تعیـین درجـۀ علمـی بـه حـوزه ارزیـابی مجـالت         »  عامل تأثیر «و  »  نمایه استنادي «سرانجام مباحث   
هاي مربـوط بـه عامـل تـأثیر ارائـه شـده در سـایت کتابخانـه          فارسی راه یافت و به طور پراکنده با استناد به داده         

بر این مجله یا آن مجله » خواننده داشتن یا نداشتن«، »معتبر بودن یا نبودن  « علوم و تکنولوژي، برچسب      اي  منطقه
رسـانی، خواسـته یـا     اکنون، به عنوان سردبیر یـا عـضو هیئـت تحریریـه مجلـه کتابـداري و اطـالع                  . شود  زده می 

یا نام این مجله نیـز در مآخـذ هـست یـا نـه،      ناخواسته، به هنگام ارزیابی مقاله براي نشر، به مآخذ مقاله و اینکه آ  
بـا مراجعـه بـه فهرسـت موضـوعی      . اي از مجله استناد داده نشده اسـت    در بسیاري موارد، به مقاله    . کنم  توجه می 

شود قبالً در مجله مقالـه اي بـا    هاي قبلی مجله که در دسترس است، مشخص می     هاي منتشر شده در شماره      مقاله
شـود ایـن اسـت     ترین پرسشی که در چنین حالتی مطرح می ساده. که به آن استناد شود این موضوع منتشر نشده     

که کدام مهمتر است؟ نشر مقالۀ نومایه و متفاوت از آنچه تاکنون چاپ شده یا تأکید بر اسـتناد بـه مجلـه بـراي            
 مقالـه در دسـت   در بسیاري از موارد، با بررسـی آنچـه  از مقالـه مـورد اسـتناد بـه      . حفظ درجۀ علمی ـ پژوهشی 

اي و نـه   هم براي اعالم وجـود چنـان نوشـته    ها، آن یابیم که بیشتر در بخش بررسی نوشته بررسی راه یافته، در می 
تـرین هـدف    ایـم کـه اساسـی    پذیرفتـه . براي نشان دادن رابطه ذاتی بین دو نوشته، از  استناد استفاده شـده اسـت           

ت که یـک مقالـه بـر روي بنـاي در دسـت سـاختمان علمـی        هاي استنادي، آشکار کردن آجر جدیدي اس   نمایه
در ایـن  . هاي بعدي باید بر روي این سـاختمان نهـاده شـود، کدامنـد     خاص نهاده و اینکه آجرهایی که در مقاله      

صورت، استناددهی هنگامی میسر و سودمند است که موضوع بررسی، ویژگی ادغامی داشـته باشـد و نـه صـرفاً      
هایی که ویژگی ادغامی دارند، هر فکر جدید بر اساس مطالـب قبلـی مطـرح و بـا       رشته در. افزایشی یا خبردهی  

بنابراین، گزارش تحقیـق مـورد اسـتناد عمـالً زاینـدة       . شود  نیت ارتقاي سطح دانستۀ قبلی، به تحقیق پرداخته می        
 دارد و خـود نیـز   تر، هر تحقیق ادغامی، پـدر یـا مـادري کـامالً شـناخته شـده               به زبانی ساده  . تحقیق بعدي است  

در این مفهوم است که آجر مناسب در جاي مناسـب از بنـاي در دسـت    . فرزندي خلف از آن پدر و مادر است       
. شود و ثمرة آن، ارتقاي سطح آن علم خاص به لحاظ نظـري و عملـی اسـت            ساختمان علم خاص قرار داده می     

اي است که از نظریه اي نسبتاً جـا افتـاده      دهآنچه می تواند در یک تحقیق از خصلت ادغامی برخوردار باشد، ای           
تحقیق نومایه، تحقیقی اسـت کـه اسـتحکام یـا سـستی نظریـه،         . براي غلبه بر مشکلی خاص، برگرفته شده است       

براین اساس، استناد هـاي یـک     . آزماید  را در پاسخدهی به نیازهاي واقعی زمان خود می        ... متدولوژي، ابزاري و  
ها را در تحقیقات قبلی بنمایاند و مشخص کند به چه دلیل از آنهـا، تغییـر    سایی این مؤلفهمقاله باید رسایی ـ  نار 

شکل داده شدة آنها و یا از موارد متفاوت با آنها، در تحقیق جدید استفاده شده است و از این کـار چـه چیـزي       
ه ویژگی ادغامی داشته باشـد  آشکارتر اینکه، استناد سودمند، استنادي است ک    . بر دانسته هاي قبلی افزوده است     

ل آجـر اسـت کـه بـر بنـاي در       مورد دوم فقط خبري درباره وجود مقاله. و نه صرفاً مروري   اي است، اما مورد او
اهمیت بودن  نمایه  تواند در اهمیت داشتن یا بی    نکته دیگري که می   . شود  دست ساختمان علمی خاص نهاده می     
 گیرد، این است که در مواردي وجود سابقه براي تحقیق با اهمیت اسـت       استنادي و عامل تأثیر مورد توجه قرار      

و در موارد نبود سابقه براي دانشجویی که در پی تهیه گـزارش از دانـسته هاسـت، وجـود مقـاالت زیـاد بـسیار                      
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کننـده   کننده است، ولی براي دانشجویی که به دنبال کار نومایه است، نبـود سـابقۀ روشـن، خوشـحال         خوشحال
 بدین ترتیب، تحقیق نومایه می تواند به تحقیق کمتري متکی باشد و این تحقیقات اندك نیز ممکن است        .است

ل باز می. در مجله ما، منتشر نشده باشد    متفاوت بـودن یـا وجـود    / گردیم؛ کدام مهمتر است؟ نومایه به پرسش او
متفاوت بودن را / کند که نومایه حکم میاي از سوي دیگر،  استناد به مجله ما؟ عقل سلیم از سویی و تعهد حرفه   

هیئت تحریریـه  . در این صورت با خطر حذف از فهرست مجالت علمی ـ پژوهشی روبرو هستیم  . ترجیح دهیم
. اي کشور است مجله پذیرفته است که رسالت مجله، نشر مطالب نومایه براي افزوده شدن به توان علمی و حرفه      

هایی از این گونه، حتی  اگر به درستی بـه مجلـه مـا  اسـتناد نـشده        نشر مقالهاین راهی است که می پیماییم و بر      
  .  ورزیم باشد، اصرار می


