
لد اول(بنویسیم )ج ISIچگونه یک مقاله علمی برای مجالت انگلیسی برای اهداف دانشگاهی: 

English for Academic Purposes: How to Write a Scientific Paper for ISI 
Journals (Volume I) 

مظفری جوین، سینا مظفری جوین: سهیل گردآوری و تالیف

ناشر: جهانکده

PDFکتاب الکترونیکی نوع: 

1399ویرایش: اول، پاییز 

215: تعداد صفحه

978-964-8255-37-9شابک: 

5840326: یمل یشناس شماره کتاب



 پیشگفتار

گذشته، دالیل مختلفی همچون ایجاد  هدر طول دو ده

  هاالمللی شدن پیشرفتهای برابر برای محققین، بینفرصت

ث باعاپ های چآور هزینهعلمی، و افزایش سرسام  و مراودات

های دانشگاهی و تغییر و تحول در زبان انگلیسی در حوزه

، یاهداف دانشگاه یبرا یسیانگلعلمی شده است. 

“English for Academic Purposes”  یا به اختصار

EAP ،و  ینوشتن متون علممهارت و تسلط بر  ییآشنابه خصوص —است محققان مستمر مستلزم آموزش

. باشد دارارا  معتبر یعلم گاهیپا ایمجله  کیارائه در  یالزم برا یشده استاندارها نیمتن تدو که یطور یتخصص

که از کیفیت نوشتاری بهتری برخوردار هستند مخاطبان بیشتری را  تیمقاال که هددنشان می اخیر تحقیقات

کارهای پژوهشی  ثیر شگرف آن بر کیفیت ارائهاتمی توان به  EAPاز مهمترین دست آوردهای  .کنندجذب می

در نهایت کسب  المللی، حصول استنادهای علمی بیشتر، وها در سطوح بینمحققان، مورد استقبال واقع شدن آن

 . اشاره کردها و مراکز پژوهشی جایگاه علمی باالتر برای دانشگاه

نوشتار علمی و  از الزامات اولیه درهای الزم تانداردها و اسدرک عمیق از روشهمان طور که اشاره شد، 

، در ”British Medical“ معروف ، سردبیر اسبق مجلهRichard Smith ال،. به عنوان مثدانشگاهی است

و   Clarity ،Readabilityسه ویژگی مهم در یک نوشتار علمی عبارتند از که کندکید میاهای خود تصحبت

Non-ambiguityشود آن است که این زبان مطرح میغیر انگلیسی  . شاید اولین سوالی که برای یک نویسنده

رسند! فراتر از معنی به نظر می ل، هر سه کلمه همسه کلمه اصوال چه تفاوتی به لحاظ معنایی دارند؛ در نگاه او

معنی و مفهومی که در ورای این کلمات است، چه ابزارهایی برای فراهم کردن هر یک از این سه ویژگی در یک 

مورد بحث  EAPهای آموزشی ترین چالشی است که در دورهتوان گفت این موضوع مهممتن علمی وجود دارد؟ می

 ،در دنیاانتشارات معروف بدانید  کهتر شود برای شما جذابوقتی موضوع این شاید حتی  گیرد.میو کنکاش قرار 
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ها ها مقاله از نویسندگان کشورهای مختلف در آندارند و ساالنه ده EAPمجالتی با عنوان ، Elsevierهمچون 

 رسند. به چاپ می

 EAPی پیش روی هاو چالش هابرخی از ضرورت

شکل  نیثرتروو م نیبه بهترها را قادر سازد آن ،محققان مداوم آموزش کوشد بامی یاهداف دانشگاه یبرا یسیانگل

 2دستور زبان، 1لغات شامل دایره . این آموزش معموالاستفاده کنند خود های تحقیقاتیکارانگلیسی در فرآیند از زبان 

 باشد. با این وجود، عمومامی 7، و نیز شنیدن6فظ صحیحهمراه تلبه  5، صحبت کردن4، نوشتن3و چهار مهارت خواندن

 ،معتبر یعلم گاهیپا ایمجله  کیرائه در جهت امقاالت علمی،  مانندی، و تخصص یبر نوشتن متون علم EAPتمرکز 

 گردد.معطوف می، ISI مجالت با نمایه از جمله

تغییر و تحول  خوش دست نشگاهی و علمیهای دازبان انگلیسی در حوزه ،در دوران جدید ،اشاره کردیم که

، در متون علمی یک ایراد مهم weمعلوم، مانند ساختار  هایشده است. به عنوان مثال، در گذشته استفاده از ساختار

باشند. ساختارهای مجهول مناسب تولید چنین نوشتاری می و اصل بر این واقعیت بود که صرفارفت به شمار می

ر و در تمنجر به ایجاد جمالت طوالنی ،کمکی افعالگیری از  به دلیل بهره ،ساختارهای مجهول استفاده از، قطعا

سایت  اول وب در صفحهدر اقدامی جالب معتبر  گردند. اخیرا، سردبیر یک مجلهتر شدن یک متن مینهایت طوالنی

کمال تشکر و قدردانی را ابراز نموده  weهای ها از ساختارآن خود از نویسندگان یکی از مقاالت به دلیل استفاده

د که وسیله سایر محققان را نیز حساس و تشویق به تغییر در سبک نوشتن نماید. توجه داشته باشیتا بدین  است

 آرایه استفاده از ثر دیگری همچونهای موشود و ابزارختم نمی weبه کاربرد ضمیر  نوشتن به شکل معلوم صرفا

های غیر انگلیسی و تغییر خود افعال نیز وجود دارند. متاسفانه، اغلب محققان در دانشگاه 8ی به اشیاءبخشادبی جان 

االت اساتید خود که در سالیان دور شود که محققان جوان به مقزبان از چنین تحوالتی غافل هستند و مشاهده می

برداری  در مقاالت جدید خود الگو ها را عیناسبکمراجعه و همان اند آمدهبا استانداردهای آن زمان به نگارش در

و یا  ”… This paper deals with“همچون  ،ایکنند. شاهدی دیگر بر این مدعا استفاده از عبارات کلیشهمی

                                                            
1 vocabulary 
2 grammar 
3 reading 
4 writing 

5 speaking 
6 correct pronunciation 
7 listening 
8 Let inanimate agents talk! 
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“The aim of this paper is …” ،ده قرار است به عنوان ها است. از آن جهت که چکیمقاله در بخش چکیده

موجز برای کار تحقیقاتی شما نقش بازی کند، آوردن چنین عباراتی که هزاران بار دیده و توسط ثر و یک تبلیغ مو

کند، بلکه بیان موضوع اصلی کار را کننده جلوه می اند نه تنها کار شما را در نظر مخاطب کسلدیگران تکرار شده

 اندازد.نیز به تاخیر می

 آنبازخورد  گرفی درتواند تاثیر شنتایج کار تحقیقاتی نیز می وع و بیانرح موضها در طه برخی ظرافتتوجه ب

ال، ثه عنوان م، داشته باشد. ب9دهی و استناد دهی به آن توسط دیگران اعمیزان ارجه عبارتی علمی، یا ب امعهدر ج

 oveln ،ativennoviهمچون ) 10ات به اصطالح وابسته به طرز فکر شخصیتوجیه و بیش از حد از صفبی  استفاده

 (“ XThis is the first report of.”مانند ) 11ریح ارجح بودنصبا مضمون  ییهاو یا ادعا (utting edgecو 

ان و یا حتی داوران علیه کار شما گردد. در مقابل، اسیت منفی خوانندگو حس گیری ه جبههتواند ناخواسته منجر بمی

تواند جذابیت خواندن و پیگیری مطالب را برای می 13ایتییا به عبارتی رو 12های نوشتاری شخصیاستفاده از سبک

های کار و نتایج بیان محدودیت روح خارج نماید. در نحوه صد چندان و متن را از حالت سرد و بیشما مخاطب 

ند تواگیری از رویکردهای بیانی مثبت خاص نه تنها میمنفی به دست آمده نیز باید نهایت دقت را به خرج داد؛ بهره 

پذیر نماید. همچنین، تواند آن را به میزان قابل توجهی باور حد کار تحقیقاتی بکاهد، بلکه می از تضعیف بیش از

ر در نگارش متون علمی به زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردا 14گذاریاستفاده و شناخت صحیح عالئم نشانه 

مند در زبان انگلیسی است و  ری تنها سیستم منطقی و قاعدهگذا، نشانه زبان شناسانخود است چرا که، به اذعان 

یا اصطالحا بیان  15اجتناب نماید. تمایل به ایجاد عبارات اسمی حجیم ز بسیاری از ابهامات در متن قویاتواند امی

شود. ها مشاهده میزباننیز از سایر معضالتی است که به وفور در متون علمی غیر انگلیسی  16و نامناسب دشوار

در اغلب شوند، تولید می اسماین عبارات، که طی فرآیند حذف کردن حروف اضافه و کنار هم قرار دادن چندین 

باشد. یکی دیگر از ایرادهای رایج در می سختدرکشان زبان ناملموس و  زبان انگلیسی و از نظر یک انگلیسی

هایی است که به درستی کننده کاربرد انواع توصیفگیرد ت میانش دستور زباننوشتار علمی که از عدم درک صحیح 

                                                            
9 citation 
10 subjective adjectives 
11 priority claims 
12 personal style 

13 narrative style 
14 punctuation markers 
15 noun chunks 
16 awkward phrasing 
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شوند. چنین شناخته می 17های نادرستتوصیف کننده اند و در زبان تحت عنوانبه سایر اجزاء یک جمله متصل نشده

مضحک  معنی و بعضا ای هستند منجر به تولید مضامینی بیپیشرفته دستور زبانجمالتی که به ظاهر دارای 

 باشند.ها غافل میاغلب نویسندگان از آنگردند که می

فراتر از کیفیت  توان به این مطلب اشاره کرد که گاه حتی موضوعاتیمی EAPهای مطرح در از دیگر چالش

های دیگران ارجاع یا استناد بیشتری به آن داده کار تحقیقاتی بیشتر دیده و در کارشود یک خود زبان باعث می

کنید، بسیاری از ی کلیدی را جستجو میتی شما در یک موتور جستجوی علمی یک کلمهشود. به عنوان مثال، وق

، نتایجی را که آن کلمه کلیدی در 18بازیابی الکترونیکی ای تحت عنوانتورهای جستجو، به دلیل وجود قاعدهمو

در  ،ند. به همین علتدهی آغازین برای شما نمایش میهاها زودتر ظاهر شده باشد در صفحات ابتدایی و رتبهآن

 یعنی ،برخوردار باشد 19تمرکز آغازین از اصطالحا که عنوان شودتوصیه می خاب عنوان یک کار تحقیقاتی اکیداانت

همچنین، به دلیل هوشمند شدن این موتورها نسبت به  کلمات کلیدی و مهم کار در شروع عنوان گنجانده شوند.

یک مقاله که  ایستی کلمات کلیدی را بیشتر از سه بار در بخش چکیده، نب20تکرار فزاینده کلمات کلیدی پدیده

اینترنتی که معرف  صفحهکه شود باعث می مسئلهاین عدم رعایت ها قرار دارد تکرار نمود. آزادانه در دسترس آن

اتی از است توسط موتور جستجو رد شود و در نتایج جستجو برای مخاطب نمایش داده نشود. چنین نک شما مقاله

 شوند. ها پرداخته میبه آن EAPاستانداردهایی هستند که در  جمله

 ی علمیهابر نرخ استناد دهی به کار EAPتاثیر 

توسط آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده  2019، که در سال و همکارانش( Freeling) اخیرا یک کار تحقیقاتی

علمی را بررسی کرده است. به کمک  ان مقبولیت آن در یک جامعهعلمی بر میز است، تاثیر کیفیت زبان یک مقاله

شامل  کنندیرا منعکس م 23یتیو ساختار روا 22تیخالق، 21اصول وضوحه میزان زیادی بشاخص که  یازدهتعریف 

ی و عبارات اسمی حجیم( و هم از حد از کلمات اختصار شیب استفادههای معمول در نوشتار علمی )مانند هم ایراد

  دهیچک بخشکار  نیا، (گذاریو عالئم نشانه  24نوشتار علمی )مانند عالئم گذاربهبود  یمتداول برا یهاحل هرا

 

                                                            
17 dangling modifiers or danglers 
18 electronic retrieval 
19 front-focus 
20 keyword spamming 

21 clarity 
22 creativity 
23 narrative  
24 transition signals 
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اد دهی به کیفیت بر نرخ استنتاثیر در نظر گرفتن نقش مخاطب و تولید نوشتاری با -1شکل 
افقی تعداد  نوارهای(. impact factor) (، با توجه به ضریب تاثیر مجلهcitationکارهای علمی )

 یهانوار دهند.شش ساله نشان می دهی به هر مقاله را، به طور میانگین، در یک بازه کل ارجاع
 ییهامقاله بیانگر ییطال یهانوارو  یشده به سبک سنت نوشته هایهمقال دهنده نشان یخاکستر
 .دانشدهنوشته که بیشتر به سبک جدید و با لحاظ کردن مخاطب  هستند

ها همگی دهد. این مقالهرا مورد ارزیابی قرار می 2013و  2012ی هاعلمی چاپ شده در سال مقاله یک صد و سی

اند. انتخاب شده های مختلف علوم محیط زیست، علوم اجتماعی و علوم پزشکیبوده و از حوزه ISI دارای نمایه

ر نظر گرفتن دواقع به معنای شناخت صحیح مخاطب و هایی در یک متن در توجه نمایید که رعایت چنین شاخص

 نقش مخاطب به عنوان عاملی مهم در فرآیند موفقیت یک کار علمی و نویسندگان آن است. 

در نظر  بیانگر این واقعیت است که به نمایش می گذاردکه نتایج به دست آمده در تحقیق مذکور را  1شکل 

 زانیرا به م یعلم یبه کارها یاستناد ده ای یدهنرخ ارجاع  تواندیم تیفیکبا ینوشتار دیگرفتن نقش مخاطب و تول

 یقاتیتحق در هر حوزه تواندیارتقاء م نیا ق،یتحق نیارتقاء دهد. بر اساس اطالعات به دست آمده در ا یریگچشم 

در آن به  یکه کار علم یامجله 25حائز اهمیت آن است که افزایش میزان استناد دهی با ضریب تاثیر نکتهرخ دهد. 

است باالتر  دهیدر آن به چاپ رس یکه کار علم یامجله ریتاث بیهر چه قدر ضرمرتبط است؛  است دهیچاپ رس

                                                            
25 impact factor 
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، مقاالتی که به سبک جدید 12برای ضریب تاثیر  مثال، خواهد بود. شتریو استناد حاصل شده ب تیمز زانیباشد، م

اند، در حالی که برای اند استناد دریافت کردهکه به سبک سنتی نوشته شدههایی بیشتر از آن %74اند نوشته شده

به  یعلم ارنوشتدر  یسبک سنتدهد که استفاده از است. این یافته نشان می %26، این عدد برابر با 3ضریب تاثیر 

 نید انتوایم تیواو ر تیوضوح، خالقرعایت اصول در مقابل اما  د،کنمیرا محدود  استنادهامیزان  رسدینظر م

 .را حذف کرده و استنادها را به حداکثر برساند تیمحدود

 بنویسیم ISIچگونه یک مقاله علمی برای مجالت 

نحوه که وال در تالش است به این س، EAPهای آموزشی به عنوان یکی از مجموعه کتاب ،ی شماکتاب پیش رو

 ضروری قدماتمبه معرفی  کتاب نیاپاسخ دهد.  است چگونه ISI با نمایه مجالت یبرا یمقاله علمیک نوشتن 

 ده،ین، چکشامل عنوا یمقاله علم کی یاصل یهابخشجامع  یمعرف و(، 1در فرآیند نوشتن یک مقاله )فصل 

به صورت  هافصلن یک از ای هر .دارد اختصاص( 9تا  2 یها)فصل رهیو غ ، نتایجهابر متون، روش یمقدمه، مرور

اوران، د دگاهید ،)همچون یمختلف یهابخش از مقاله پرداخته است و چالش کیبه  یصمجزا و کامال تخص

 گریها با دها و تشابهاستاندارد، و تفاوت یهایژگیانتخاب زمان و فرم افعال، ساختارها و و ،یدیکل یهامهارت

  د.ینمایم هئاو متنوع ار یکاربرد یهاها( را همراه با مثالبخش

 حیصح یهاکاربرد به صورت یمتنوع از متون اصل یهامثال هئارا کتاب نیمنحصر به فرد ا یاهیژگیو گرید از

از اصطالحات  یامعج فهرست ن،یبر ا الوهع .شکل ممکن انجام شود نیتربه کامل میاست تا انتقال مفاه حیو ناصح

 ندیتواند فرآی( که م10شده است )فصل  هئارا—و کاربرد مختلف مقاله یهاخشب کیتفک به—دیو عبارات مف

 .دینما عیتسر یقابل توجه زانیمقاله شما را به م نینگارش و تدو

 زیو ن ایبرتر دن یهاشده در مراکز زبان دانشگاه هئارا یهااستاندارد نیدتریاساس جد مجموعه بر نیا یمحتوا

رشته به رشته  کیاز  مقاله کیچه سبک نوشتن  اگر .شده است فیو تال یگردآور یمجالت و کتب معتبر علم

 یبا نگاه که است دهیمجموعه تالش گرد نیا هیدر ته یمتفاوت است، ول گرید شیبه گرا شیگرا کیو از  گرید

 یهاپوشش داده شوند و مثال یو انسان ،یتجرب ،یعلوم مهندسمختلف  یهااز مخاطبان در حوزه یعیوس فیط ریفراگ

 این کتاب به صورت تخصصی و خاص به نگارش مقاالت ا وجود اینکههمچنین، ب .شوند هئارا حوزهاز هر  یمرتبط
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توانند شوند میجا معرفی میی مختلفی که در اینهاها و ابزارپردازد، ولی تکنیکمی ISI با نمایه علمی در مجالت

 ر گرفته شوند. ، به کاهاو کتاب هاپایان نامه کنفرانس،مقاالت  ماننددر نگارش هر متنی علمی و دانشگاهی دیگری، 

 وشتنن مهارت به—و خاص تخصصی بصورت—موجود کمتر یتوجه است که در حال حاضر منابع فارس قابل

 ندیفرآ ایو  یهش علمپژو کیانجام  ندیفرآ یمنابع رو نیاند. در واقع، تمرکز عمده اپرداخته یمقاله علم کی در

 نیموده است آخرحاضر تالش ن ابکمبود، کت نین امرتفع کرد یبه مجالت است. در راستا یمقاله علم کی هئارا

زبان آموزش  ین فارسرا به مخاطبا یسیبه زبان انگل یمقاله علم کیجهت نگارش  یضرور یابزارها و استانداردها

 تانیکار پژوهش جیر نتاانتشا یبرا یمانع یسیکه عدم تسلط شما بر زبان انگل دیکنیچنانچه تصور م ن،یبنابرا .دهد

 خواهد بود. یانیکمک شا کتاب نیاست، ا یللالمنیب یت علمدر مجال

ها به کار برده هحوز یجهت تبادل اطالعات و دانش در تمام یابزار قو کیبه عنوان  یسیامروزه زبان انگل

 تیاز اهم یزبان یهامهارت ریسا انیدر م یمهارت نوشتارهمان طور که قبال بحث کردیم، راستا،  نیشود. در ایم

 یمحتو دیاعث تولمهارت نه تنها ب نیاست. تسلط بر ا برخوردار، یو علم یدر حوزه دانشگاه مخصوصا، یرشتیب

 .کندیم ییزاکمک بس زین یخواندن و درک بهتر متون دانشگاه حیبلکه به نحوه صح ،شودیاستاندارد م یعلم

در مراکز  قانمحق ،یو علم یگاهدانش اتیدر مجالت و نشر داوران ،یها و مراکز آموزش عالنشگاهدا مدرسان

ه مخاطبان خاص جمل از یارشد و دکتر یدر مقاطع کارشناس یلیتکم التیتحص انیدانشجو و ،یو صنعت یدانشگاه

 باشند.یم کتاب نیا

از طریق وب توانید می ،باره محتوای این کتابجهت پاسخگویی به سواالتتان درکنیم، در پایان خاطر نشان می

 با ما در تعامل باشید. www.jahankadehinstitute.comمی و فرهنگی جهانکده به آدرس سایت موسسه عل
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