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 به نام خدا
 

هاي مختلف علوم و تکنولوژي، بـه   نظر به اهمیت نقش اطالع رسانی در زمینه
ترین اطالعات علمی  گویی به نیازهاي محققان و کارشناسان و ارائه تازه منظور پاسخ

براسـاس   فنـاوري  اي اطالع رسانی علوم و مرکز منطقهترین زمان،  و فنی در کوتاه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهـان  نامه منعقده میان  تفاهم
از تصـویب مجلـس    1375دایر و الیحـه تاسـیس آن در سـال     1370در سال  سوم

شوراي اسالمی و شـوراي نگهبـان گذشـت. ایـن مرکـز در چهـارچوب ضـوابط و        
مقررات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران فعالیت می نماید.

ی علوم و فناوري از طریق توزیع آخرین اطالعـات  اي اطالع رسان مرکز منطقه
هـا و   علمی و فنی و نیز کمک به تامین منابع علمی مورد نیـاز دانشـگاهها، سـازمان   

اي بـراي ارتقـاء سـطح علمـی      نهادهاي تحقیقـاتی و متخصصـان داخلـی و منطقـه    
 نماید. جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورهاي منطقه فعالیت می

ـ ـشناسی ارجآسیب « کتاب ی و ـی ـ پژوهشـ  ـاعات کتابشناختی نشریات علم
اي  منطقه  مرکزدر راستاي تحقق اهداف فوق تهیه شده و  »علمی ـ ترویجی ایران 

اثـر خـود را کـه     هشـتاد و پنجمـین   افتخار دارد کـه  رسانی علوم و فناوري اطالع
است به زیور طبع بیاراید و تقدیم  دکتر محمدرضا قانعجناب آقاي حاصل تالش 

 جامعه علمی و فنی نماید. 

امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعه علمـی و  
فنی ایران را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعات علمـی و  

 موثر واقع گردد. ،فنی است

 

 دکتر محمدجواد دهقانی
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 مقدمه

نقش مـؤثر و  نشریات در نظام ارتباط علمی (شبکه ارتباطی محققان) 
مـیالدي بـاز    1650ر بـه دهـه   ـریات معتبـد. آغاز فعالیت نشـی دارنـحیات
و توسـعه  گردد. بدون شک انجمن هـاي علمـی تقویـت کننـده رشـد      می

نشریات علمی از اواسط قرن هفـدهم محسـوب مـی شـوند. شـروع ایـن       
اي کـه در حـال   حرکت هـر روز قـوت بیشـتري گرفتـه اسـت، بـه گونـه       

حاضرتعداد زیادي از نشریات معتبر توسط انجمن هـاي علمـی در سـطح    
 نشـریه مـی رسـد.     160شـود و در ایـران ایـن تعـداد بـه      جهان منتشر می

م)، مرجع 1950مترین محمل انتقال اطالعات (از دهه نشریات به عنوان مه
و این موقعیت تا کنون حفظ  اعتبار بخشی به محققان شدند (تفوق علمی)

شده است. توجه به نشریات از جانب جامعه علمی جهانی، سیاسـتگذاران  
علم و استفاده کنندگان از یافته هاي علمی، بستر توسعه کیفیت بـه منظـور   

 ر حوزه تخصصی را فراهم آورده است. تأثیر گذاري در ه
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Tم ارتباط علمی (شظام ارتباط علمی (شبکه
ر بـهـریات معتبـت نشیت نش ر بـهـریات معتب ش

 علمـی تقویـت کننـاي علمـی تقویـت کننـ
 محسـوب مـی شـوندم محسـوب مـی شـوند

اي کاي کـت، بـه گونـه       ـت، بـه گونـه       
هـاين هـاي
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هـاي اسـتنادي   نویسی و همچنین نظـام سازي و چکیدههاي نمایهنظام
2، اسکوپوس1مانند تامسون رویترز

3و نظام استنادي علوم جهان اسـالم  
در  

راستاي اهداف ذخیره و بازیابی یافته هاي پژوهش و تحلیل آنها در کیفـی  
سازي نشریات دخالـت مسـتقیم و مـؤثر دارنـد. سیاسـت هـاي انتخـاب        
نشریات از طرف این نظام ها و احـراز شـرایط الزم بـراي ورود بـه آنهـا،      

یان نشر مجالت را در محیطی رقابتی به سمت استاندارد سازي سـوق  متولّ
ده است. بدیهی است استاندارد سازي نشریات معتبر، پیش شرطی بـراي  دا

کنترل کیفیت یافته هاي تحقیق است. انتظـار مـی رود کـه انتشـار مطالـب      
علمی در هر شکلی ،بویژه در قالب مقالۀ نشریه، با استاندارد سـازي دقیـق   
همراه باشد. پیروي از چنین شیوه اي شایسـتگی و اعتبـار موضـوع مـورد     

ـ  برر ریات در ـازي مقـاالت نشـ  ـد. اسـتاندارد سـ  ـسی را تضمین مـی نمای
هاي مختلف مقاله از جمله چکیده، مقدمه، روش شناسـی، بحـث و   بخش

نتیجه گیري و در نهایت مستند سازي (ارجاعات درون متن و بیرون متن) 
الزامی است. بدیهی است که توجه دقیق بـه فراینـدهاي ذکـر شـده حـائز      

ارجاعات و اسـتنادها از اهمیـت ویـژه اي برخوردارنـد.     اهمیت است، اما 
نقش استنادها در فعالیت هاي تحقیقاتی، تقویت پایه هـاي نظـري و روش   
شناسی جهت توسعه اثر و همچنین کسب اعتبار از طریـق مسـتند سـازي    

                                                            

1. Thomson Reuters (ISI)
2. SCOPUS 
3. Islamic World Science Citation Center (ISC) 

 را درالت را در
ی است استانداردبدیهی است استاندارد

ي تحقیق استفته هاي تحقیق است. ان
ویژه در قالب مقالۀ نشرویژه در قالب مقالۀ نشر

 شیوه اي شایسـتگی و شیوه اي شایسـتگی و

زي مقـازي مقـاالـ  ــتاندارد سـ  ـتاندارد سـ   ـ
 مقدمه، روش شناسـی، مقدمه، روش شناسـی

ت درون متنت درون متن
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ها با ارجاع به آثار تأثیر گذار پیشینیان است. رعایت دقـت و صـحت   یافته
فهومی میان اثر استناد دهنده و استناد شونده را میسـر  در ارجاعات، رابطه م

ان ـق را نشـ ـ) و اشراف نویسنده به موضوع تحقیـ 1381می سازد (حرّي، 
دهد و در نهایت اعتبار بخشی تفسیر یافته هـاي پـژوهش را بـه همـراه     می

). بنابراین توجه نشریات علمی به استاندارد سـازي از  2002،  1رتیلودارد (
جمیع جهات سودمند خواهد بود، بویژه ارائه ارجاعات با پیـروي از شـیوه   
نامه هاي معتبر موجبات سازماندهی دقیق اطالعات و بازیابی صحیح آثـار  
علمی با تأکید بر مقاالت یک نشریه از طریق نمایه هاي اسـتنادي و دیگـر   

 موضوعی می شود. نمایه هاي 

یکی از ضابطه هاي مهم ارزیابی و انتخـاب نشـریات علمـی بررسـی     
مقاالت آن نشریه در رابطه با آثار مورد  استناد اسـت (حـرّي، شـاهبداغی،    

). این مهم از طریق ردیابی ارجاعات کتابشناختی ممکن مـی باشـد.   1382
سنجش اعتبـار   بنابراین مطالعه ارجاعات و استنادها یکی از راههاي مطمئن

نشریات محسوب می شود. از سوي دیگر فهرست منابع مـورد اسـتناد در   
آثار علمی و پژوهشی معتبر، بویژه مقاالت نشریات علمی، خود می توانـد  
مرجع مناسبی جهت انتخاب منابع اطالعـاتی بـراي کتابخانـه هـا و مراکـز      

راسـتا،  ). در همـین  1382اطالع رسانی تخصصی باشد (حرّي، شاهبداغی، 
پیش فرض مطالعه حاضر ناظر بـر عـدم رعایـت اصـل صـحت، دقـت و       

                                                            

1. Taylor
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د خواهسودمند خواه

 موجبات سازماندهعتبر موجبات سازمانده
الت یک نشرر مقاالت یک نشریه از

ی شود. ی شود. 
م ارزیابی و انتخـاب نشم ارزیابی و انتخـاب نشـ

مورد  استناد اسـت (حمورد  استناد اسـت (حـ
ت کتابشناختی ممکنت کتابشناختی ممکن
هاي مطمئنههاي مطمئن
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وضوح در تنظـیم و ارائـه منـابع اسـتناد شـونده (ارجاعـات درون مـتن و        
فهرست منابع) توسط نشریات معتبر فارسی کشور است که پیامد هـاي آن  
استنادهاي غیر دقیـق، نـاقص، نادرسـت و یـا مغشـوش اسـت. بنـابراین،        

ت تحریریه براي کسب اعتبار نشریه و استمرار آن در میان سردبیران و هیأ
جامعه علمـی بایـد از یـک سیاسـت مـدون و اسـتاندارد پیـروي نماینـد.         
استاندارد سازي و رعایت آن از سوي نشریه و محققان از وظـایف خطیـر   
هیأت تحریریه می باشد. با توجه به اعتبار دهی به نشریات توسـط وزارت  

ناوري، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،     علوم، تحقیقات و ف
بررسی آنها از رویکرد ارجاعات کتابشناختی و به کار گیري یک استاندارد 
مشخص در این رابطه ارتقاء کیفی نشـریات را بـه همـراه دارد و بازیـابی     
صحیح و دقیق مقاالت را از طریق پایگاه استنادي علوم جهان اسالم میسـر  

 می سازد.

 

  آسیب شناسی استنادهاضرورت 

ترین و با اهمیت تـرین منبـع اطالعـات علمـی     نشریات معتبر اساسی
هستند. یک نشریه علمی حاوي مجموعه اي از مقاالت اسـت کـه حاصـل    
یافته هاي پژوهشی متخصصان موضوعی می باشد و به طـور مـنظم بـراي    
دیگر متخصصان هر حوزه منتشر می شود. با توجه بـه سـه نقـش اساسـی     

. نقـش  2. نقش اجتماعی (حمایت از مالکیـت معنـوي)،   1شریات علمی: ن
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می باشد. با توجهریه می باشد. با توجه
وري، وزارتناوري، وزارت بهداو ف ف

د ارجاعات کتابشناختید ارجاعات کتابشناختی
 کیفی نشـریات را کیفی نشـریات را بـه

 پایگاه استنادي علوم پایگاه استنادي علوم جه
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کنترل کیفیت (اعالم اعتبار علمی اثر با تأکید بر همترازخوانی همکـاران) و  
. نقش اشاعه اطالعات (توزیع سریع یافته هـا در میـان جامعـه علمـی)،     3

بررسی نشریات علمـی ـ پژوهشـی و علمـی ـ ترویجـی کشـور از جنبـه         
درون و برون متن جهت کسب اعتبار علمی یافته هاي تحقیـق و  ارجاعات 

بررسی وضعیت موجود این نشریات از ایـن وجـه خـاص، اهمیـت دارد.     
هدف پژوهش حاضر با توجه به پیش بررسی انجام گرفته کـه حاصـل آن   
تهیه سیاهه اي (در ضمیمه) از استانداردها است، آسیب شناسی ارجاعـات  

یت نشریات علمی کشـور و بـه تصـویر کشـیدن     کتابشناختی و ارائه وضع
نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با رعایت یـا عـدم رعایـت اسـتانداردها     
توسط نشریات جامعه پژوهش است. با عنایت به عدم استاندارد سازي در 
میان نشریات علمی که از گذشته وجود داشته و توجه خاص نمایـه هـاي   

وم جهـان اسـالم) بـه ارجاعـات انتهـاي      استنادي (بویژه پایگاه استنادي عل
مقاالت و مبتنی بودن این ابزارهاي سنجش به آنها، نتـایج تحقیـق حاضـر    
چشم انداز روشنی از وضعیت ارجاعات نشریات معتبر کشور به سردبیران 
و متولیان سنجش علم می دهد. امید است از ایـن طریـق موجبـات بهبـود     

حاصل شود و از طرفی بـه تصـمیم    کیفیت نشریات، مقاالت و بازیابی آنها
گیري کمیسیون نشـریات معتبـر در وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري،      
وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و دانشـگاه آزاد اسـالمی در      

 جهت ساماندهی نشریات از بعد ارجاعات کتابشناختی کمک نماید. 
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در ضمیمه) از اس اي (در ضمیمه) از اس
عیت نشریایت نشریات عضعائه وضع

نها در رابطه با رعایت یـنها در رابطه با رعایت یـ
ش است. با عنایت به عش است. با عنایت به ع

وجود داشته و توجهوجود داشته و توجه خا
ن اسـالم) بـه ارجاعـان اسـالم) بـه ارجاعـ

 آنها، نتـایج ت آنها، نتـایج ت
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          روش پژوهش

ریات و گـردآوري  ـود نشـ ـبه لحاظ بررسی شرایط و وضـعیت موجـ  
ـ پیمایشی ـ مقطعی استفاده شـده اسـت.    ها از روش پژوهش توصیفیداده

حـوزه موضـوعی علـوم انسـانی، فنـی و       7براي این منظور کل نشـریات  
کـه   و پزشـکی  معمـاري  ،مهندسی، کشاورزي، دامپزشکی، علوم پایه، هنـر 

نشریه است از فهرسـت کمیسـیون نشـریات معتبـر اسـتخراج       519شامل 
 گردیده است. 

براي انجام تحقیق به لحـاظ حجـم بـاالي جمعیـت آمـاري از روش      
نمونه گیري طبقه بندي استفاده گردیـد و بـر اسـاس فرمـول زیـر پـس از       

 97محاسبه نسبت مجالت در هر حوزه موضوعی حجم جامعه نمونه برابر 

 نشریه در نظر گرفته شد. عنوان 
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یق به لحـاظ تحقیق به لحـاظ حجـم

ي استفاده گردیـد و بـري استفاده گردیـد و بـر
ر حوزه موضوعی حجمر حوزه موضوعی حجم
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nh  =  n × Nh / N, 

Confidence Level = %99, Confidence Interval = 12, Population = 
519, Sample Size = 97 

 

 46اندازه نمونه                       نشریه            253 علوم انسانی  ـ 

 12         اندازه نمونه                      نشریه    64و مهندسی ـ  فنی 

 11      نشریه            اندازه نمونه      60کشاورزي و منابع طبیعی ـ 

2        اندازه نمونه    نشریه         2دامپزشکی ـ 

 5         اندازه نمونه           نشریه                      27  علوم پایه ـ

 2        اندازه نمونه             نشریه               10هنر و معماري ـ  

 19اندازه نمونه                      نشریه                     103پزشکی ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 97اندازه نمونه                                               519کل نشریات 

 

 هابررسی نوشته

نشریات از رویکردهاي مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. یکـی از  
بحث انگیز ترین موضوعات در این رابطه شهود علمی است که در قالـب  
استناد در نوشته هاي علمی، بویژه در مقالـه هـاي نشـریات، مـورد توجـه      
است.  مسائل ارجاعات از ویژگی خاصی در نزد اصـحاب نشـر مجـالت    

این رو نویسندگان در آخرین مرحله از تدوین اثر خود  برخوردار است. از
نسبت به جمع و جور کردن فهرست منابع اقدم می نمایند و سـپس مقالـه   
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ریه       نشریه         2 
نشریه           نشریه             2727

نشریه         نشریه              101
                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
زه نمونهاندازه نمونه             
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1را براي چاپ به دفتر نشریه ارسال می کنند (پاراشر، مکر، شارما و نانـدا 
 ،

). عدم توجـه بـه اشـتباهات موجـود در ارجاعـات بـویژه از طـرف        2007
ی محسـوب مـی شـود (سـادلکی،     نوعی بی اخالقـی علمـ  نویسنده (گان) 

3مرتنز و بثگ؛2،2008بلیس، شولتز،مونتاگی
). زیرا اشـتباه در هـر   2011، 

اي که یک از اقالم اطالعات کتابشناختی موجبات عدم بازیابی اثر و نشریه
فـرض بـر ایـن اسـت کـه      اثر مورد نظر را به چاپ رسـانیده، مـی شـود.    

ــاا ــافى   يرجاعــات در نوشــته ه ــاتى از دقــت و صــحت الزم و ک تحقیق
، اما واقعیت این است که تکیه بر چنـین پـیش فرضـی بـا     برخوردار است

خطاهـاى ارجاعـات در   اطمینان باال عاري از اشـکال نیسـت. از ایـن رو    
 خدمات چکیده نویسی و نمایـه سـازي و همچنـین    مدارك نمایه شده در

؛ 4،2010(گارسـیا ـ پـرز   اشـد  نظام هاى استنادى مورد توجه محققین مى ب
5مــارکس و کاردونــا

ن دســته از آخطاهــاى اساســى اســتنادى در . )2009، 
 عناصر اطالعاتى اتفاق مى افتد کـه موجـب شناسـایى و بازیـابى سـند در     

6؛ فنتـون 2000تیلور، ( نظامهاى استنادى مى شود پایگاههاي اطالعاتی و
و  

مقاالت قابل تعمیم به تمام اشتباهات استنادي موجود در . )2000همکاران،
رشته هاي علمی است، ولی متخصصان حوزه پزشکی توجه خاصی به این 

؛ پاراشر، مکر، شارما و 2008، بلیس شولتز و ،(سادلکی، مونتاگی مهم دارند

                                                            

1. Parashar, Makker, Sharma, and Nanda
2. Siedlecki, Montague, Schultz, Bliss
3. Mertens and Baethge
4. Garcia-Pėrezs

5. Marx & Cardona                                              
6. Fenton
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ــار نوشــته هــا ييــته ه
، اما واقعیت این اس، اما واقعیت این استتت

 اشـکال نیسـت از اشـکال نیسـت. از ا
دمات چکیده نویسی ودمات چکیده نویسی و

شـداشـد   محققی محققین مى ب (گاب
هــاى اساســى اســتناهــاى اساســى اســتنادى

ب شناسـایى و بازیـاـب شناسـایى و بازیـاب
00تیلور، تیلور، ((ود

الت
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ــدا،  ــانر 2007نان ــوکین، اریکســون و اوک ــانر، ل 1؛ اوک
؛ اَیکهــورن و 2013، 

2یــانکوور
3؛ دیویــدز1987، 

4؛ پــروت2002؛ اوکــانر، 2010و همکــاران،  
 ،

ــی2009 5؛ ن
ــنف2011،  6؛ س

ــد  ؛2007،  ــورد و وِی ــی، رک 7دوالس
؛ 1985، 

8یِتونمارتینس و وارگاس ـ  ـوارگاس ـ اوریجل، گومس   
). نگرانـی  2001، 

 1880در مورد خطاهـاي اسـتنادي در نشـریات معتبـر حـوزه پزشـکی از       

).  2010میالدي مورد توجه پژوهشگران بوده است (دیویـدز و همکـاران،   

دیگر حوزه هاي علمی نیز به آسیب شناسی استنادها و شناسایی اشتباهات 
 اقـالم مختلـف اطالعـات   توجه داشته و از رویکـرد میـزان اشـتباهات در    

کتابشناختی، فهرست منابع و ارجاعات درون متن موضوع را مورد بررسی 
9قرار داده انـد (زالسـبرگ و بـن منـاخم    

10؛ ادواردز2002؛ تیلـور،  2013، 
 ،

11؛ تونتیمن و سلبی2007
12؛ رایت و آرمسترانگ1991، 

 ؛ اشتراوس2007، 

ــل 13و گارفونک
ــوماخر 1993،  ــر و ش ــارپنتر، روک ــنن، ک 14؛ نیمی

  ،2006 .(

ها و نشریات آنها شدت و ضعف رجاعات و نقل قول ها در رشتهصحت ا
                                                            

1.O’Connor, Lukin, Erickson and O’Connor

2. Eichorn & Yankauer
3. Davids
4. Perrott
5. Njeh
6. Senft
7. DeLacy, Record and Wade
8. Vargas-Origel, Gómez-Martines, and Vargas-Nieto
9. Zalcberg and Ben-menachem
10. Edvards
11. Twentyman and Selby
12. Wright and Armestrong
13. Strauss and Garfunkel

 

14. Nieminen, Carpenter, Rucker and Schumacher
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لمی نیز بههاي علمی نیز به
 از رویکـرد میـزانو از رویکـرد میـزان اش

 منابع و ارجاعاتت منابع و ارجاعات در
9گ و بـن منـاخمگ و بـن منـاخم    

 ، ،01313

؛ رایت و آرمسترانگ؛ رایت و آرمسترانگ199199
ــوم ــر و ش ــر و شـــارپنتر، روک ــارپنتر، روک

ها و نشریات آنها شدتها و نشریات آنها شدت
             REricksErick
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متفاوت دارد. در حوزه هاي پزشکی که بیشترین توجه را بـه ایـن مسـائل    
% و در ارجاعات 38% تا 10ها از دارند در خصوص اشتباهات در نقل قول

ــا  16از  ــو 7/66% ت ــی، رک ــد، ر% اســت (دوالس ــدز و 1958د و وِی ؛ دیوی
1؛ گــن جــی، روچــی و ال1987اَیکهــورن و یــانکوور، ؛ 2010همکــاران، 

 ،
% 7/66% تـا  6) به طور کلی بررسی ها دامنه اشتباهات استنادها را از 1997

 ).2002نشان می دهند (اوکانر، 

خطاهاي استنادي در سه مقوله بزرگ، متوسط و کوچـک خودنمـایی   
ــد ( ــب، مــی کنن ــوکیج1388آزاده، واعــظ و غری 2؛ ل

 ;2004و همکــاران،  

3بوچانان
). در این بررسی ها اشتباهات موجود در نـام نویسـندگان   2006، 

مانند امالء آنها، جابجایی نام کوچک و بـزرگ، عنـوان اثـر، عنـوان منبـع،      
تاریخ نشر، تعداد صفحات، دوره و شماره نشریه، مسـائل مـرتبط بـا نقـل     

 مانند عدم درك محتواي منبـع و برداشـت متفـاوت از ایـده نویسـنده     قول

، گارفونکلاشتراوس و ؛ 2011؛ نی، 1987نکوور، ر (اَیکهورن و یاـاصلی اث
مورد توجه پژوهشگران است. خطاهـاي امالیـی نـام مؤلـف (ان)،     )1993

سال انتشار، دوره و شماره )، همانبویژه اشتباه در نام نویسندگان خارجی (
میانـه  خطاهـاى  به خطاهاي بزرگ منتسب می باشند.  نشریه، عنوان نشریه

ه هاى مهم عنوان ژشامل اشتباهات شماره صفحه و اشتباهات امالیى در وا
خطاهاى جزیى مربوط بـه سـجاوندى ، مشخصـات نویسـنده     . مقاله است

                                                            

1. Ngan Kee, Roach, Lau
2. Lukić
3. Buchanan
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T
نر، کانر، 

دي در سهي استنادي در سه
ــب ــبآزاده، واعــظ و غری اده، واعــظ و غری

 این بررسی ها اشدر این بررسی ها اشتباه
م کوچک و بـزرگ، نام کوچک و بـزرگ، ع

و شماره نشریه، مسـاره و شماره نشریه، مسـا
رداشـت متفـاوت از ایبرداشـت متفـاوت از ای

اشتراوس واشتراوس و؛ ؛ 20112011
الیـیمالیـی
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). اشـتباه در  2004هستند (لوکیج و همکـاران،   همکار، و اشتباهات امالیى
ی استنادها عالوه بر عدم بازیابی مدرك مرتبط، باعث کـاهش اعتبـار علمـ   

) 1388؛ آزاده، واعظ و قریب، 2007(پاراشر، مکر، شارما و ناندا، نویسنده 

 و نشریه می شود.

تمام عوامل مرتبط با ارتباط علمی از جمله خالق اثر، همکاران حوزه  
تخصصی به عنوان داور، هیأت سردبیري نشریات در کنترل کیفیت مسئول 

ات بـه قضـاوت   ـزان اشتباهـ ـایت مخاطب با عنایت به میـهستند و در نه
نشیند. نوشته ها در رابطه با نقایص موجود در ارجاعـات کتابشـناختی،   می

، اشـتراوس و گارفونکـل  بیشترین مسئولیت را متوجه خالق اثـر مـی دانند(  
1هینچکلیف، بروس و پاورز، 1993

2تاورنوردر1993، 
و اعتقاد بر  )1993، 

این است که قبل از ارسال مقاله به مجلـه، بررسـی و بـازنگري ارجاعـات     
، ، بلـیس (سـادلکی، مونتـاگی، شـولتز   درون و بیرون متن حایز اهمیت اند 

). بدون شک پس از دریافت مقاله توسط نشریه، مسئولیت سردبیر و 2008
جلـه در ایـن   شود. سر دبیر یک نشریه براي حفظ اعتبـار م داوران آغاز می

3(فـاریس، واکسـمن و چـاپویی    بخش بایـد دقـت الزم را اعمـال نمایـد    
 ،

ها براي جلـوگیري از اشـتباهات در اسـتنادها و یـا     ). بعضی بررسی1997
 Refworks, EndNoteکاهش آنها، استفاده از نرم افزارهاي مرتبط ماننـد  

                                                            

1.Hinchcliff, Bruce and Powers
2.Tavernor 
3.Faris, Waxman and Chapuis
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اور، هوان داور، ه

ـایت مخاطب با عایت مخاطب با عـر نه
ر رابطه با نقا ها در رابطه با نقایص

متوجه خالق اثـر مـی دمتوجه خالق اثـر مـی د
11 پاورز پاورز

تاتاورنودر1993،، 
 مجلـه، بررسـی و بـ مجلـه، بررسـی و بـاز

دلکی، مونتـاگی، شـوادلکی، مونتـاگی، شـو
 نشریه، مسئ نشریه، مسئ
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web, Mendeley, WizFolio, Zoreto  و  گیلمـور انـد ( را پیشنهاد کـرده
1کوبوس ـ کو 

هـاي  هـوان برنامـ ـ)) و تحـت عنـ  2012ان، ـرخشـ  ؛2011، 
2ادـمدیریت استن

 برند. می امـاز آن ن 

در ایران به استنادها از رویکردهاي مختلـف توجـه شـده اسـت. امـا      
کمترین بررسی ها در خصوص تجزیه و تحلیل میزان اشتباه در استنادها و 

نمونه می توان به عزیـزي و همکـاران    نقل قول هاي نادرست است، براي
بررسـی هـاي مـروري در ایـن رابطـه در       ) اشاره کرد. اساساً بیشتر1380(

)، حـّري  1382کشور انجام گرفته است که می توان به حرّي و شاهبداغی (
) اشــاره کــرد. 1382)، شــاهبداغی (1381)، حقیقــی (1383و شــاهبداغی (

بـه ارجاعـات (درون مـتن و بـرون     بررسی هایی که عمالً مقاالت را از جن
متن) مورد مطالعه قرار دادند، حکایت از میـزان بـاالي خطـا در اسـتنادها     

اسـتفاده از شـیوه    ).1388%) را گزارش نمودند (آزاده، واعظ و قریب، 62(
نیز مـورد برسـی    فارسی نامه هاي استاندارد مختلف در استناددهی مقاالت

، ـوزه هـاي مختلـف  درح ناصر استنادهاع ).1372قرار گرفته است (مهراد، 
اسـت. نتـایج تحقیقـات نشـان داده انـد کـه        بودهمطالعه محققان  ضوعمو

% است  و کمترین خطـا در  42بیشترین خطاها مربوط به عنصر نویسنده با 
). 1388%) مــی باشــد (آزاده، واعــظ و قریــب، 4/4رابطــه بــا ســال نشــر (

اشتباهات مربوط به عنوان مقاله و مجله بـه ترتیـب در مرتبـه هـاي دوم و     

                                                            

1. Gilmour and Cobus-Kuo
2. Citation Management Programs 

RIC
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T
ت اسدرست است

د. اساساً بیشتراره کرد. اساساً بیشتر
رفته است که می تورفته است که می توان به

)، شـ1381381)، حقیقــی ()، حقیقــی (
رجاعبـه ارجاعـت را از جنالت را از جن ن

ایت از میـزان بـااليحکایت از میـزان بـاالي
اسـاسـ).1388).1388ظ و قریب، ظ و قریب، 
نیز مـنیز مـفارسیفارسیقاالتقاالت

حححـوزـوزحدرح
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 %) می باشند. 1/17% و 2/27سوم (

نمایه هاي استنادي به صحت ارجاعات کتابشناختی توجه زیاد دارند. 
مقاله مورد بررسـی در   5400) در بررسی خود نشان داد از 2006( بوچانان

به ترتیب نصـف و   SciFinder® ScholarTM (SFS)تامسون رویترز و 
نمونـه اي از  یک سوم اشتباهات مؤلفان مقـاالت اصـالح گردیـده اسـت.     

1یی در نام نویسنده، موضوع یاروسالو هاالوااه امالـاشتب
متخصص پزشکی  

ی ـمطلبـ  1887ال خـونی در سـال   ـچک که در خصوص اسهـ  کشور اهل
ــد    ــی باش ــت، م ــانی  ونوش ــریه آلم ــک نش  Centralblatt für(در ی

Bacterioligie und Parasitenkunde    نیز مطلـب وي چکیـده نویسـی (
Oوان اثر (ـشد. ولی نام وي حذف گردید و ذیل عن Uplavici  به عنـوان (

که  1938) نمایه شد و این اشتباه تا سال Dr. O. Uplaviciده (ـنام نویسن
2موضوع اصالح گردید ادامه داشت (گارفیلد

 ،1990.(

در دو موقع خطاهایی در استنادها مشاهده می شود. یک مورد زمـانی  
است که مؤلف فهرست آثار مـورد اسـتناد را تهیـه مـی کنـد و مـورد دوم       
خطاهـاي اســتنادي ناشــی از ورود اســتنادها در نظامهــاي اســتنادي اســت  

). خطاهاي استنادي در هر حالت باعث ایجـاد نقصـان در   2006(بوچانان، 

ك مرتبط و گسستن حلقه هـاي زنجیـره اسـتنادها مـی شـود.      بازیابی مدار
بعضی تحقیقات عالوه بر بررسی میزان خطاهاي استنادي  و ظهور آنها در 
بخش هاي مختلف اطالعات کتابشـناختی منـابع اسـتناد شـونده، موضـوع      

                                                            

1. Jaroslav Hlava 
2. Garfield
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م نویس نام نویس

ه در خصوصچک که در خصوص
ــد    ــد   ی باش ــک نشوو باش ــکدر ی در ی

Bacterioligie und cterioligie un(

ـوان اثروان اثرنـردید و ذیل عگردید و ذیل عن
Drنمایه شد و این اش) نمایه شد و این اش (

22گارفیلدگارفیلد
 ،19901990.(

اهده می شود. یک مشاهده می شود. یک م
مـی کنهیـه مـی کن
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اصالح منظم خطاها را در نظامهـاي اسـتنادي مـورد مداقـه قـرار داده انـد       
 ).   2006(بوچانان، 

بررسی تحقیقات پیشین حکایت از این واقعیت دارد کـه نشـریات بـا    
هاي حیات علمی بیش از سه قرن و تالش در کنترل کیفیت هنوز در حوزه

مختلف موضوعی، حداقل خطاهـاي اسـتنادي و اشـتباه در نقـل قـول هـا       
وجود دارد. سهم ارکان ارتبـاط علمـی (مؤلـف، سـردبیر و داور) در عـدم      

ا از نظر محققان یکسان نیست. فارغ از میزان سهم هر یک کنترل این خطاه
از ارکــان مــورد اشــاره، بررســی هــا در مســئولیت مؤلــف، داور و حــوزه 
سردبیري اتفاق نظر دارند. پیشرفت علم متکی به تحقیقات پیشین است؛ از 
این رو استفاده از تحقیقات مرتبط و درك درست و تکیه بر آنها از الزامات 

1ارتباط علمی می باشد (سینگ و چـادهري مؤلفه هاي 
نشـریات   ).2009، 

به جهت انتقال آخرین یافته هاي علمی مورد استقبال جامعـه علمـی قـرار    
دارند و این اقبال تا رعایت کنترل کیفیت و استاندارد سازي اسـتمرار دارد.  

2نیـبرقراري کنترل کیفیت عالوه بر شیوه ذه
3رازخوانیـکه از طریق همت  

 

فراهم می شود، با رعایت مستند سازي دقیق و صحیح از طرف مؤلفـان و  
ویراستاران نشریه نیـز اعمـال مـی گـردد (فـاریس، واکسـمن و چـاپویی،        

1997.( 

                                                            

1. Singh & Chaudhary
2. Subjective
3. Peer Review 
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کان ارتم ارکان ارت

ها از نظر محققانا از نظر محققانخطاه
د اشــاره، بررســی هد اشــاره، بررســی هــا د

ارند. پیشرفت علم متکارند. پیشرفت علم متکی
 مرتبط و درك درست مرتبط و درك درست

،،(سینگ و چـادهري  (سینگ و چـادهري 
ورد استقبال جامعـه ع مورد استقبال جامعـه ع

تاندارد سازيستاندارد سازي
ط طز
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 هایافته

نشریه در حوزه هـاي علـوم انسـانی،     97بررسی داده ها در خصوص 
فنی و مهندسـی، کشـاورزي، دامپزشـکی، علـوم پایـه، هنـر و معمـاري و        

عنوان) از نشـریات از شـیوه نامـه     70درصد ( 16/72شکی نشان دادکه  پز
مقاله بودند  2980نشریه مورد بررسی داراي  97ابتکاري استفاده می کنند. 

1ارجاع برون متنی 74577که شامل 
باشـند. بـه طـور    (فهرست منابع) مـی  

منبع استفاده شده است. در خصـوص ارجاعـات    25متوسط درهر مقاله از 
2متنی درون

باید اشاره کرد که هرچند بار که تکرار شده اند مورد شمارش  
قرار گرفته اند و تعداد خطاهاي آنها به همین نسبت محاسبه شـده اسـت.   

) 108151) و درون متنـی ( 74577در مجموع در ارجاعـات بـرون متنـی (   

خطـا مشـاهد شـد. بـه عبـارتی       66897مورد)، جمعـاً  جمع دو  182728(
) که دامنه آن از 1باشد (شکل شماره درصد می 6/36ن خطاها میانگین میزا

بررسی بیشتر داده ها نشان دادکه سهم خطا براي هر  درصد است. 69تا  7
خطا است و این میزان براي هر نشریه  7/2ارجاع درون و برون متنی برابر 

خطا می باشد. یافته ها نشان داد این میزان در حوزه هـاي موضـوعی    690
خطـا)، حـوزه    31725درصـد (  4/47به ترتیب حوزه علوم انسانی مختلف

ــکی  ــوم پزش ــی   13104درصــد ( 6/19عل ــی و مهندس ــوزه فن ــا)، ح خط
درصـد   3/11خطا)، حوزه کشاورزي و منـابع طبیعـی    8276درصد (4/12
 1/2خطـا)، دامپزشـکی    3448درصد (2/5خطا)، حوزه علوم پایه  7586(

                                                            

1. References 
2. In-text (Parenthetical) citations 
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جاع بارجاع بر

منبع امنبع ا255ه از ر مقاله از 
ید اشاره کرد که هرچید اشاره کرد که هرچند

اد خطاهاي آنها بعداد خطاهاي آنها به هم
)7457774577ـرون متنـی بـرون متنـی (   

طـا مشـاهخطـا مشـاه6689797عـاًعـاً  
)1باشد (شکل شماره باشد (شکل شماره 

 نشان دادکه سهم خا نشان دادکه سهم خ
ن میزانو این میزان
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است (شـکل   خطا) 1379درصد ( 2خطا) و هنر و معماري  1404درصد (
). در بررسی ارجاعات برون متنی و درون متنی مشاهده گردید که 2شماره 
مورد از ارجاعات درون متنی در فهرست منابع موجود نیست  4369تعداد 

مورد از ارجاع برون متنی در متن وجود نداشت  8683درصد) و تعداد  4(
 درصد).  6/11(

 

 
 

 اطالعات جمعیت شناختی: 1شکل شماره 
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 : میزان خطا در حوزه هاي موضوعی مختلف2شکل شماره 

 

 انواع خطا

خطاهاي مشاهده شده مربوط بـه اسـتنادهاي درون مـتن و فهرسـت     
منابع می باشد. در بعضی موارد خطاها در هر دو همپوشانی دارد. خطاهاي 

گارفیلـد،  استنادي از هر نوعی در مقاله هـاي نشـریات رخنـه مـی کننـد (     
) و از دو طریق قابل شناسایی هستند. یکی زمانی است که مؤلف به 1990

آثار دیگران استناد می کنـد و دیگـري درونـدهی ارجاعـات در نظامهـاي      
استنادي که توسط کارکنان متخصـص صـورت مـی گیـرد. در حالـت اول      
عــالوه بــر نویســنده، حــوزه ســردبیري نشــریه و داوران مســئول هســتند  

)، در حالـت دوم عـالوه بـر مسـئوالن     2006در بوچانان،  1997، (گارفیلد
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خطاها بر بازیابی مدارك مـرتبط  نکته قابل توجه این است که مورد اشاره، 
). عدم دقت در صحت منابع مورد استناد از 1990گارفیلد، گذارد (تأثیر می

جمیع جهات، موجب عدم بازیابی اثـر و عـدم تأثیرگـذاري آن در حـوزه     
می شود. به منظور ارائه نتایج این مطالعه در ابتدا خطاهاي استنادي  مربوطه

 درون متن مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 خطاهاي استنادي درون متن 

استناد درون متن براي ارجاع خواننده به اطالعات کتابشناختی یا متن 
هـا و  اصلی اثر مورد استفاده است. استنادهاي درون متن شاهدي بـر گفتـه  

گیـرد. ایـن   ادعاهاي محقق است که در انتهاي جمله یا پاراگراف قرار مـی 
نوع ارجاع دهی نوعًا شامل نـام خـانوادگی مؤلـف، عنـوان اثـر یـا عنـوان        
انتشارات است. در حالتی که اثر فاقد نام مؤلف یا اثر باشد، از نام تنالگـان  

قالـه و آثـار   شود. باید در نظر داشت که در تدوین میا وب گاه استفاده می
علمی بین ارجاعات درون و بیرون متن تناظر یک به یـک وجـود دارد. در   

ـ ـوص براي ایجاد یکدستـن خصـای روي ـیـ ـه و پـی در مقاالت یک نشری
ـ ـنماده مـی ـنامـۀ خاصـی استفـ   داردها، هر نشریه از شیوهـاز استان د. از ـای

ــی  ــه م ــه  جمل ــوان ب ، APA ،MLA ،Chicago ،Harvard ،Turabianت

Vancouver .هـر یـک از ایـن شـیوه نامـه هـا        و معاهده تهران اشاره کرد
روش خاص خود را دارند و براي ارجاعات درون مـتن، فهرسـت منـابع،    

RIC
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Tنادي درون متن استنادي درون متن
ن براي ارجاعن متن براي ارجاع خوانن

 است. استنادهاي درون است. استنادهاي درون
نتهاي جمله یا پاراگرافنتهاي جمله یا پاراگراف

ـانوادگی مؤلـف، عنــانوادگی مؤلـف، عنـوان
مؤلف یا اثر باشد، از مؤلف یا اثر باشد، از
 تدوینکه در تدوین
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نقل قول ها، پانویس ها، یادداشت ها، تصویرها و جدول ها از الگوي ویژه 
اي استفاده می نمایند. نشریات در رشته هاي مختلف یکـی از ایـن شـیوه    

درصـد نشـریات مـورد بررسـی از      90ه ها را به کار می برند.  بیش از نام
شیوه نامه ابتکاري استفاده نموده اند که در مواردي ترکیبی نـاقص از چنـد   
شیوه نامه موجود بود. متاسفانه بررسی ها نشان داد کـه حتـی شـیوه نامـه     

ف ابتکاري مورد استفاده نشریات، هم از طرف حوزه سردبیري و هم از طر
مؤلفان و داوران مورد غفلت واقع شده اند. این موضوع باعث شده اسـت  

 که در خطاهاي استنادي درون متن موارد زیر مشاهده شود: 

  

عدم وجود ارجاعات درون متن در فهرست منابع و برعکس. این .1
مهم نشان می دهد که ارکان ارتباط علمی یعنـی حـوزه سـردبیري نشـریه،     

وظایف خطیر خود کم توجه می باشند. نکته قابل توجه داوران و مؤلف به 
این است که عدم یکسـانی ارجاعـات درون و بـرون مـتن مـی توانـد در       

1مواردي نشان از چسب و قیچی
 باشد.  

عدم یکدستی اسامی نویسندگان مورد استناد در مـتن و فهرسـت   .2
  Adamzکه در فهرست منـابع بـه صـورت    Adamsمنابع انگلیسی (مانند 

ــ ــا نوش ــده ی ــتباه  Bristowته ش ــه اش ــالء  Hermensو  Vristowب ــا ام ب
Hermans  ظاهر شده است) و  در منابع فارسی (مانند دادپسند طارمسري

که در متن فقط طارمسري نوشته شده یا نظري که در منابع محمـد نظـري   
                                                            

1. Cut and Paste
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 نشریاستفاده نشریا

ن مورد غفلت واقعوران مورد غفلت واقع
دي درون متنستنادي درون متن موار

عات درون متن در فهراعات درون متن در فهر
ط علمی یعنـی حـوزتباط علمی یعنـی حـوز

د کم توجه می باشند. نکد کم توجه می باشند. نک
ن و بـرون مـتن مـین و بـرون مـتن مـی
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است). این موارد با مراجعه به اثر مورد استناد مشخص شـده انـد. مشـکل    
باهات عالوه بر اینکه در فهرسـت منـابع در بازیـابی اثـر در     اصلی این اشت
کند، سازي و چکیده نویسی و نظامهاي استنادي خونمایی میخدمات نمایه

 براي خواننده مطلب ایجاد سردرگمی می نماید.

اي اثر مورد استناد داراي چند نویسنده است. هر نشریه در مواردي.3
استفاده عمل می نماید. در بررسی ها  مطابق با دستورالعمل شیوه نامه مورد

به علت عدم پیروي از یک الگـوي   مشاهده گردید که در ارجاع درون متن
 فقط نام نویسنده اول ذکر شده است.  استاندارد،

بررسی ارجاعات درون متن نشان داد که به جاي اسـتفاده از نـام   .4
است. ایـن  خانوادگی نویسنده مورد استناد از نام کوچک وي استفاده شده 

خطا باعث سردرگمی خواننده در دسترسی به منبـع اصـلی و در مـواردي    
عدم دسترسی را موجب می شود؛ و زمانی بروز می نماید که تشخیص نام 
کوچک نویسنده مورد استناد از نام خانوادگی وي براي پژوهشـگر اسـتناد   

رانسه یا هاي غیر انگلیسی مانند زبان فدهنده مشکل باشد (بویژه براي زبان
اسپانیایی یا . . .). حتی در برگردان نامها به زبان فارسی اشـکاالت اساسـی   

 وجود دارد.

شیوه نامه هایی که الگوي (نویسنده، تاریخ) را پیشنهاد مـی کننـد   .5
براي آثاري که داراي دو نویسنده هستند در ارجاعـات درون مـتن جهـت    

شـود.  می ) استفادهandتفکیک نویسندگان فارسی واژه (و) و غیر فارسی (
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 شیوهلعمل شیوه

که در ارجاع دروندید که در ارجاع درون
یسنده اول ذکام نویسنده اول ذکر شد

ات درون متن نشان دادات درون متن نشان داد
ناد از نام کوچک وي اسناد از نام کوچک وي اس

دسترسی به منبـع اص دسترسی به منبـع اصـلی
ی بروز می نماید که تی بروز می نماید که تش

وي براي پژووي براي پژو
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نتایج بررسی حکایت از این دارد که در مواردي از شیوه نامه پیروي نشـده  
و کاما (،) بکار رفته است. هر یک از شیوه نامه ها براي استناد به آثاري که 
داراي بیش از یک نویسنده هستند دستورالعمل خاص خود دارند و بـراي  

ت درون و برون متن نـام چنـد   نویسنده مشخص می نمایند که در ارجاعا
نویسنده را ذکر نمایند. براي آثار با بیش از دو نویسنده، در شیوه نامه هاي 

 et alمعتبر تا ذکر ششمین نویسنده پیشنهاد شده است که بـه دنبـال آن از  

 در انگلیسی و (همکاران) یا (دیگران) در فارسی استفاده می شود. 

یوه نامه ابتکاري استفاده کرده انـد و  اکثر قریب به اتفاق نشریات از ش
در خصوص همه موارد ارائه طریق ننموده اند. نشـریات چنانچـه از شـیوه    
نامه معتبر یا ابتکاري استفاده کرده اند، براي ارجاعات درون و بـرون مـتن   
از یک الگوي واحد پیروي نشده است و مشخص نیست بعـد از چنـدمین   

استفاده شود. در  et alان) و (همکاران) یا نویسنده باید از واژه هاي (دیگر
 بررسی نتایج، موارد زیر مشاهده شد:

الف ـ در یک مقاله یا مقاالت یـک نشـریه یکجـا از (دیگـران) و در      
 جاي دیگر از (همکاران) استفاده شده است. 

 حذف شده بود. et alب ـ در مواردي 

اسـتفاده نشـده   ج ـ در مقاالتی واژه هاي (دیگران) و (همکاران) نیـز   
 است.

د ـ به علت عدم رعایت شیوه نامه (معتبر یا ابتکاري)، در یـک مقالـه    
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 نویسنشمین نویسن

همکاران) یا (دیگ و (همکاران) یا (دیگ
یوفاق نشریات ابه اتفاق نشریات از ش

د ارائه طریق ننموده اندد ارائه طریق ننموده اند
 کرده اند، براي ارج کرده اند، براي ارجاعات

ست و مشخص نیستست و مشخص نیست
استفااستفاet alt aمکارانمکاران) یا 
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، (همکـاران) و  ران)ـریه آشفتگی در خصوص ذکر (دیگیا مقاالت یک نش
et al      از  بعـد  بعد از چندمین نویسنده وجـود داشـت (بـراي مثـال یکجـا

 از پنجمین نویسنده).بعد سومین نویسنده در جاي دیگر 

ـ در مواردي مشاهده شد بر خالف شیوه نامه هاي معتبـر، آثـاري   هـ  
ــا     ــران) ی ــنده اول از (دیگ ــد از نویس ــتند بع ــنده هس ــه داراي دو نویس ک

 (همکاران) استفاده شده است (مانند: سیلوي و همکاران).

اسـت، امـا در ارجـاع     همکـار و ـ بعضی مواقع اثر مورد استناد فاقـد   
ارائه شده است. ارهمکدرون و بیرون متن با ذکر 

آثاري که داراي دو نویسنده همنام هستند بایـد نـام هـر دو ذکـر      .6
شود. در مواردي مشاهده شد که فقط نام یک نویسـنده ذکـر شـده اسـت     

 باشد).  1384که باید به صورت گنجی و گنجی،  1384(مانند: گنجی، 

در بعضی موارد اثر مورد استناد داراي چند نویسنده است کـه در  .7
 جاع درون متن و فهرست منابع فقط نام نویسنده اول ذکر شده است.ار

1در مقاالتی مشاهده شد که ارجاع غیر مستقیم یا واسـط .8
موجـود   

در متن عیناً در فهرست منابع ذکر شده است. باید خاطر نشان کـرد شـیوه   
بعضـی آثـار ایـن تفـاوت را      ،استناددهی درون با برون متن متفاوت اسـت 

رعایت نکرده اند. براي نمونه در مـتن بـه صـورت (عابـدین در کـورش،      
 ) بوده و در فهرست منابع به شکل زیر ارائه گردیده است:1381

                                                            

1. Indirect Reference
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شده اساده شده اس

 مواقع اثر مورد اسضی مواقع اثر مورد اس
اارائه شکککارار همکهمک ذکرتن با ذکر 

eSراي دو نویسنده همنام هراي دو نویسنده همنام ه
د که فقط نام یک نویسد که فقط نام یک نویسـ

ورت گنجی و گنجیورت گنجی و گنجی، 
داراي چند نویسنده اس داراي چند نویسنده اس

ول ذکرنده اول ذکر
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 )، درآمدي بر اقتصاد شهري، تهران: مرکز نشر دانشگاهی1381عابدین در کورش، س. (

 

باشد (استناد غیر مستقیم یا زمانی که استناد به نقل از منبع دیگري .9
استناد واسط)، بالفاصله بعد از نام نویسنده و تاریخ، منبع اصلی که مطلـب  

بـه   1997در آن ذکر شده است ارائه می شود. مانند (پیرماهر و همکـاران،  
). در مواردي مشاهده شد که منبع اصلی 2004نقل از موریس و همکاران، 

). 1997انند: . . . (پیرماهر و همکاران، در آخر پاراگراف ذکر شده است، م

 )2004. . ( به نقل از موریس و همکاران، 

چنانچه یک منبع درون متن پی در پی مـورد اسـتناد واقـع شـود،     .10
استفاده می نماید، در اولین بار نام نویسـنده   APAفرض بر اینکه از شیوه 

ز واژه هـاي  و تاریخ ذکر می شود. در تکرار بالفاصـلۀ اثـر اسـتناد شـده، ا    
در انگلیسـی   ibidدر فارسـی و   "پیشـین "یـا   "قبلی"، "همو"،  "همان"

 استفاده می شود. در این حالت چند مورد خطا مشاهده شد:

اسـتفاده   ibidو یـا   "همو"یا  "همان"ـ عالوه بر نام نویسنده از  الف
 شده است.

هـاي یـک نشـریه یکدسـتی رعایـت      ـ در یک مقالـه یـا در مقالـه    ب
یـا   "همـو "و در صفحات دیگـر   "همان"نگردیده و در صفحاتی از مقاله 

بکار رفته است. "پیشین"یا  "قبلی"هاي واژه
در مـتن   "پیشـین "یـا   "قبلـی "،  "همـو "،  "همان"ـ از واژه هاي  ج

اسـتناد قـرار گیـرد و     بلـی مـورد  شود که بالفاصله منبع قزمانی استفاده می
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مکا

کر شده اراف ذکر شده ا
موریس و همکاران، از موریس و همکاران،

 منبع درون متنک منبع درون متن پی د
APAAPAستفاده می نمایداستفاده می نماید

ر بالفاصـلۀ اثـر اسـتنادر بالفاصـلۀ اثـر اسـتناد
  idدر فارسـی و  در فارسـی و  ""نـین 

خطا مشاهده شد:خطا مشاهده شد:
وو""وهمو
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اثـري از یـک   ردي مشـاهده گردیـد کـه بـه     تاریخ نیز یکسان باشد. در موا
بالفاصله اثـر دیگـري از همـان نویسـنده بـا تـاریخ        نویسنده استناد شده و

متفاوت مورد استناد قرار گرفته است. در ایـن حالـت بایـد نـام نویسـنده      
 "پیشـین "یـا   "قبلـی "،  "همـو "،  "همـان "تکرار شود، ولی از واژه هاي 

 استفاده گردیده است.  

نویسنده در ارجاع درون مـتن در بعضـی مـوارد نوشـته     نام کامل .11
) صـحیح  1384) که (زیبا کـالم مفـرد،   1384نشده است. مانند (زیبا کالم، 

 می باشد.

ـ  ـده داراي دو اثـکه به یک نویسنـزمانی.12 اد ـخ استنـ ـر در یـک تاری
می شود براي مشخص شدن ارجاع مورد نظر در کنار تاریخ نشر بر حسب 

 . . ,a, bحروف الفباي فارسی (الف، ب، . . .) و یا انگلیسی (زبان منبع از 

) استفاده می شود. در مواردي مشاهده شد براي منبـع انگلیسـی در کنـار    .
تاریخ میالدي از حروف الفباي فارسی جهت تمایز آثار استفاده شده است 

الف) و همچنین در متن از حروف الفبـاي فارسـی و    2001مانند (وارس، 
ســت منــابع از حــروف انگلیســی اســتفاده گردیــده اســت (ماننــد  در فهر

 Permuzic andب، امـا در فهرسـت منـابع     2003پرموزیک و فورنهـام،  

Furenham, 2003b  است).  در نشریه اي براي تمیز دو اثر به شکل فوق
از اعداد به جاي حروف استفاده شده است کـه غیـر معمـول اسـت (لـیم،      

نکته جالب این که درفهرست منابع بـه صـورت   ). 2/2007و لیم،  1/2007
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سندهنویسندهمل 

8484د (زیبا کالم،  مانند (زیبا کالم، 

ـــده داراي دوده داراي دونــک نویسنک نویسن
 ارجاع مورد نظر در کنا ارجاع مورد نظر در کنا

(الف، ب، . . .) و یا (الف، ب، . . .) و یا انگ
شد براي منبـع انگلیسـشد براي منبـع انگلیسـ

مایز آثار استتمایز آثار است
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)Lim, 2007b , Lim, 2007a    ارائه شده اند. در این حالـت بعـد از نـام (
تاریخ همراه با حروف الفبا ذکر مـی شـود در مـواردي     ،نویسنده در کمانه

) 1380) الف و وارث (1380(مانند: وارث ( ه استغیر از این مشاهده شد

ب).  1380الـف) و وارث (  1380ارث (ب که حالت صحیح به صورت و
در مواردي مشاهده گردید از یک نویسنده، دو اثـر در یـک تـاریخ منتشـر     
شده است اما در فهرست منابع و متن جهـت تمـایز بـین آثـار از حـروف      
الفبا استفاده نشده است. این موضوع موجـب سـردرگمی خواننـده جهـت     

 شود.اثر مورد نظر می یافتن

اثر با دو تاریخ انتشار مختلـف   2ز یک نویسنده در بعضی مواقع ا.13
مورد استناد قرار گرفته است. در مواردي مشاهده شد که در اثـر اول، نـام   
نویسنده و تاریخ ذکر شده و براي اثر دوم نام نویسـنده حـذف گردیـده و    

 2003و  2004فقط به ذکر تاریخ بسنده شده است، مانند (میلر و بریکمن، 

,Adamsو همچنین  et al      کـه مشـخص نیسـت منظـورAdams, G. R. 

and Marshall, S. K. (1989)  است یاAdams, G. R., Bennion, L. 

D. and Huh, K. (1989)  در چنین حالتی استنباط این است که میلـر و .(
نیز اثر مشترك داشته اند. مشکل پیش رو این است  2003بریکمن در سال 

 2003کــه ممکــن اســت نویســنده اول بــا نویســندگان مختلفــی در ســال 

انتشارات مشترك داشته باشد و به اشتباه نام آنها ذکـر نگـردد. بـه عبـارتی     
مقالـه منتشـر کـرده باشـد بـا       2003من در سال میلر به جاي اینکه با بریک
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رست مر فهرست من

ده است. این موض نشده است. این موض
شود.شود.یظر می

راثر22ز یک نویسنده ز یک نویسنده قع اقع ا
. در مواردي مشاهده شت. در مواردي مشاهده ش

اثر دوم نام نویسـنده اثر دوم نام نویسـنده ح
0404 (میلر و بریکمن، د (میلر و بریکمن، 

ـور     ت منظـور     
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 نویسنده (گان) دیگري همکاري داشته است که مغفول واقع شده اند.     

واردي در ترتیـب  ـد در مـده شـاهـن مشـات درون متـدر ارجاع.14
 Powellد (ـه اسـت. ماننـ  ـورت گرفتـ ـی صـایـابجـدگان جـویسنـام نـن

and Dimaggio, 1983 منبــع اصــلی بــه صــورت ) کــه بــا مراجعــه بــه
)Dimaggio and Powell, 1983   می باشد. در بعضی مـوارد در ارجـاع (

درون متن نام نویسنده اول به درستی در ابتدا آمده ولی در فهرسـت منـابع   
) 2002ذیل نام نویسنده دوم فهرست شده است. مانند: ( استین و رانگـان،  

 هده می شود.) مشا2002که در ماخذ به صورت (رانگان و استین، 

در بعضی موارد تاریخ ارجاع درون متن با تاریخ منبع در فهرست .15
 منابع متفاوت است.

ــاوین   .16 ــتن از عن ــات درون م ــی ارجاع ــردر بعض ــدس، دکت ، مهن
باید خاطر نشان کرد کـه در   استفاده شده است. آقاي، شیخ، سید، پروفسور
 شود.هاي علمی از عناوین و القاب استفاده نمینوشته

بعضی از ارجاعات درون مـتن از واژه (مـثالً)، (بـراي مثـال)،     در .17
اختصارات (ن ك به) و عبارت (به نقل از) استفاده شـده اسـت. نشـریات    
ها اگر از شیوه نامه هاي معتبر یا ابتکاري استفاده می نمایند در دستورالعمل

 به استفاده از این واژه ها تاکید نشده است. مشاهده چنین مواردي حکایت

ـ      وع ـاز عدم یکدستی در نظارت حـوزه سـردبیري دارد. مـواردي از ایـن ن
ــه  ــد: (ن ك ب ــHopcroft and Ullman, 1979مانن ـــ)، (مث ري ـالً حائ
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ده اولویسنده اول

ه دوم فهرست شدسنده دوم فهرست شد
ت (رانگان وصورت (رانگان و استین

رد تاریخ ارجاع درون مرد تاریخ ارجاع درون م

ــاوین    ــتن از عن ــاوینون م ــتن از عن ون م
باید خاطر نشانباید خاطر نشانست.ست.

شود.
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) و (بــه نقــل از:  2002)، ( بــراي مثــال موریتــو و مــه یــر،     1405:14
Mclaughlin, 1999.می باشد ( 

نشریات براي استناد به آثار غیر فارسی در متن، دستورالعمل هاي .18
متفاوت دارند. براساس این دستورالعمل ها ممکن است ارجاع درون مـتن  
به صورت التین نوشته شود و یا نام نویسنده (گان) به فارسـی برگردانـده   
شود و در پانویس براي سهولت یافتن اثر مورد استناد در فهرسـت منـایع،   

م التین نویسنده ذکر می شود. در بررسی ها مشـاهده شـد در خصـوص    نا
منابع انگلیسی، نام بعضـی نویسـندگان در ارجـاع درون مـتن، بعضـی بـه       
 فارسی و بعضی به انگلیسی نوشته شده است و یکدستی رعایت نگردیده. 

 برخالف دستورالعمل هاي استاندارد و حتی ابتکاري در پـانویس .19

ام کوچک نویسنده با نـام خـانوادگی نویسـنده شـروع     به جاي ن معرفی اثر
 شده است.

در مواردي مشاهده شد که ارجاع درون متن فاقد تاریخ انتشار اثر .20
 است.

 

 خطاهاي فهرست منابع 

در میان پژوهشگران وجود فهرست منـابع در آثـار علمـی، بـویژه در     
مقاالت، از مصادیق بایدهاست. آنچه در ایـن رابطـه از اهمیـت برخـوردار     
ــابع و درســتی آنهــا از لحــاظ مؤلفــه هــاي    اســت، صــحت و اصــالت من
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اي سهس براي سه

ده ذکر می شود. دویسنده ذکر می شود. د
ضـی نویسـندنام بعضـی نویسـندگان

لیسی نوشته شده استلیسی نوشته شده است
ل هاي استاندارد ول هاي استاندارد و حتی

سنده با نـام خـانوادگیسنده با نـام خـانوادگی ن

ن فاقدن متن فاقد
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کتابشناختی است. سبک و سیاق فهرست منابع تـابع دسـتورالعمل نشـریه    
از شیوه نامه اختیار شده می باشد. مؤلف به عنـوان  است که خود برخاسته 

خالق اثر در درستی و اصالت منـابع مسـئولیت اساسـی دارد. بایـد توجـه      
داشت که مسئولیت مستقیم مؤلف، رافـع مسـئولیت داور مقالـه و سـردبیر     
نشریه نیست.  یکی از نقش هاي فهرست منابع مکان یابی آثار مورد استناد 

دقت در صحت و درستی هر یـک از مؤلفـه هـاي    در پژوهش است. عدم 
اري را قطـع  ـن و جـ ـاطی بین پژوهش هـاي پیشیـ  ـحلقه ارتب کتابشناختی

نماید. هدف از ارجاعات در یک اثر، حمایت موضوع از طریـق ارجـاع   می
به بخشی از یافته هاي پژوهش است. از اهداف دیگر، توسـعه ایـده هـاي    

اصلی و ارائـه جزئیـات بـه منظـور     موازي بدون اخالل در جریان موضوع 
بررسی اصالت و کیفیت منابع مورد استناد می باشد. در نهایت بـا مراجعـه   

وي را بـه جزئیـات     "اطناب ممل"خواننده به منابع دیگر، ضمن دوري از 
1بیشتري آشنا می نماید (ایونسـن 

). ارجاعـات در  2002در تیلـور،   1994، 
دارند و پژوهشگر را به مطالعه اثر و اعتبار بخشی به تحقیقات سهم مهمی 

نماید و موجـب گسـتردگی حیطـه دانـش وي     دیگر آثار مرتبط ترغیب می
خطاهاي موجود  هاجامعه پژوهش، یافته شود. در بررسی فهرست منابعمی

 در مآخذ را به شرح زیر نشان داد.

در فهرست منابع بعضی منابع فاقد ناشر یا محل نشر یا عنوان اثـر  .1

                                                            

1.Eunson
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دقتدقتدم ت. عدم 
ـ بین پژاطی بین پژبـه ارتبحلقه ارتب

جاعات در یکاز ارجاعات در یک اثر،
 پژوهش است. از اهدا پژوهش است. از اهدا

و ااصلی و ارائـن موضوعن موضوع 
 استناد می باشد. درد استناد می باشد. در نها

وي را بـوي را بـ   "طنابطناب ممل
))2002200لـور،  
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 خصوص مورد اخیر نوع اثر مشخص نیست (مجله، کتاب، . . .). است در

عدم یکدستی در درج اطالعات کتابشناختی بعضی منـابع وجـود   .2
دارد. براي نمونه مشاهده شد در یک مقاله یا در مقاالت یـک نشـریه دوره   

و در منیع دیگر بـه شـکل    35) 1و شماره نشریه در یک منبع به صورت (
vol. 18, no. 6 شد. یا نوع محمل (کتاب یا نشریه) در فهرست منابع می با

 عوض شده است.

عنوان مقاله در فهرست منابع اشتباه نوشته شده است که می تواند .3
 نشان از چسب و قیچی باشد.

 ذیل نام کوچک نویسنده فهرست شده است. ،اثر.4

 در موارد بسیاري مشاهده شد که محل نشر کتاب قید نشده است..5

فهرسـت  »  بـی نـام   « اله نامعلوم است، اثر ذیل چون نویسنده مق.6
شده است. در چنین مواردي ترجیحاً ذیل عنوان اثر و در صورت شـهرت  

 تنالگان ذیل آن فهرست می گردد. 

ترتیب محل نشر و ناشر کتاب جابجا شده است، به عبارتی ابتـدا  .7
 ناشر و سپس محل نشر ذکر گردیده است.

شد که صفحه مقاله اشتبا ه اسـت   با مراجعه به اصل مقاله مشاهده.8
 باشد. 63-8نوشته شده و در اصل باید به صورت  3-68که به صورت 

در چند مورد مشاهده شد که در فهرست منابع اثر مربوط به یـک  .9
ه شـده  ـی نوشتـ ـات کتابشناختـ ـاي اطالعـص است و در انتهـال مشخـس
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مقاله در فهرست موان مقاله در فهرست م
چی باشد.و قیچی باشد.

وچک نویسنده فهرستوچک نویسنده فهرست
شاهده شد که محلشاهده شد که محل نشر
ببـی«« م است، اثر ذیل وم است، اثر ذیل 

 عنوان اثر و در صورل عنوان اثر و در صور
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)in press و نشریه اي که  منتشر شده است 2003). براي مثال اثر در سال
میالدي  2009که برابر  1388در آن به این اثر استناد شده در نیمه اول سال 

 2009تا  2003است، چاپ گردیده. بدیهی است که انتشار یک اثر از سال 

طول نمی کشد؟! افراد مسئول در این رابطه می توانند نویسنده، داور و یـا  
ـ   ی را ضـعیف بـدانیم، قـدر    حوزه سردبیري باشند. اگر احتمال سـرقت ادب

مسلم بی انضباطی علمی است و از طرفی نشان از عـدم دقـت سـردبیر و    
 هیأت تحریریه و بخش ویرایش دارد.

یـا   issueو  .volدر مورد نشریات در فهرست منابع یکجا از واژه .10
و  .volشماره و دوره استفاده شـده و جـاي دیگـر بـدون اسـتفاده از واژه      

issue ره است.یا شماره و دو 

یک فصل از کتاب به عنوان مدخل اصـلی آورده شـده اسـت، در    .11
حالی که در صورت عدم وجود نام نویسنده (بی نام) اثر ذیل عنوان کتـاب  

)، صرفه جویی در مصـرف  1381فهرست می شود. مانند: مبحث نوزدهم (
 .65-74انرژي، مقررات ملی ساختمان ها، ص 

رار گرفته در حالی که نام عنوان نشریه در مواردي مدخل اصلی ق.12
نویسنده یا عنوان اثر  می توانست مدخل باشد. مانند: ماهنامه ایرانگردي و 
جهانگردي. باید توجه داشت که اثـر مـورد اسـتناد داراي نـام نویسـنده و      

 عنوان بوده است.

) و vol. and issueدر مواردي مشاهده شد کـه دوره و شـماره (  .13

لمی اسطی علمی اس
و بخش ویرایشریه و بخش ویرایش

ریات در فهرسد نشریات در فهرست م
 شـده و جـاي دیگـر ب شـده و جـاي دیگـر بـ

ن مدخل اصـلی آوروان مدخل اصـلی آورده
ده (بی نام) اثر ذیل عنده (بی نام) اثر ذیل ع

فه جو)، صرفه جو
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نشریه مورد استناد است، متفاوت می باشد. این صفحه مقاله با آنچه که در 
امر می تواند این احتمال را نشان دهد که مؤلف، اصل اثر را مطالعه نکـرده  
و از جاي دیگر که همین خطـا را مرتکـب شـده اسـت چسـب و قیچـی       
صورت گرفته است. این عدم توجه به درستی اطالعات کتابشـناختی دارد  

است و می توان حکایت از آن داشته باشد که در اثر اول نیز رعایت نشده
که اثر اول نیز آن را از جاي دیگر که اطالعات کتابشناختی را اشـتباه درج  
نموده استخراج کرده است. در نهایت نشان از بی توجهی حوزه سـردبیري  

 و داوران دارد.

به علت عدم تشخیص نـام کوچـک نویسـنده از نـام خـانوادگی      .14
رجی غیر انگلیسی)، منبع مورد اسـتناد در فهرسـت   (بویژه در زبان هاي خا

منابع ذیل نام کوچک و یا بخشی از نام کوچک و نام خـانوادگی فهرسـت   
 شده است. 

ارجاع به منابع وبی داراي آشفتگی زیاد است و در مقـاالت یـک   .15
نشــریه از یکدســتی پیــروي نمــی کنــد و در بســیاري از نشــریات حــوزه 

اري خود را رعایت نکرده است و یا براي سردبیري حتی دستورالعمل ابتک
استناد به منابع وبی دستورالعملی تدوین ننموده اسـت. نمونـه اي از عـدم    
یکدستی در زیر ارائه شده است. در نشریات مورد بررسی اغلب ترکیبی از 

 دو یا چند مورد زیر مشاهده شد.

Available  
Available at 
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 از جايآن را از جاي

 کرده است. در نهخراج کرده است. در نها

 تشخیص نـام کوچـک تشخیص نـام کوچـک
 غیر انگلیسی)، منبع مو غیر انگلیسی)، منبع مور

ز نام کوچک و نام خز نام کوچک و نام خـان

اد است و دراد است و در
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Available in 
Available from 
Available online 
From 
At
In
Online
On – line
Retrieved
Retrieved from
URL
Internet
Access 

Visit
  

عنوان نشریه در مواردي به صورت ناقص نوشته شده است مانند: .16
Urban Affairs   Q  که در اصلUrban Affairs Quarterly  است و در

 Agriculturalبعضی منابع عنوان نشریه اشتباه نوشـته شـده بـراي مثـال     

Systems       کـه بـه اشـتباه بـه شـکلAgricultural Science    اسـت. ایـن
 موضوع در نمایه هاي استنادي براي مقاالت نشریه مشکل ایجاد می نماید.

تاریخ چاپ اثر در فهرست منابع انگلیسـی اسـت، ولـی در مـتن     .17
 و برعکس. باشدمیفارسی 

در بعضی نشریات برابر شیوه نامه تمام منابع به انگلیسـی اسـت،   .18
اما در منابع یکجا به فارسی و در جاي دیگر به انگلیسی اسـت. یکدسـتی   

 رعایت نشده.
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به صورت ناقص نوي به صورت ناقص نو

ban Affairs Quarterban Affairs Quarter

 ral ralه بـراي مثـال     ده بـراي مثـال     

culturcultu
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در فهرست منابع بعضی مقاالت بـراي تشـخیص دو اثـر از یـک     .19
از حروف الفبا بـراي تمیـز آثـار     ،نویسنده (یا چند نویسنده) در یک تاریخ

 Ross and wallاستفاده می شود. در منابع مشاهد شد اثري بـه صـورت   

(1999b)   آورده شده است. در بررسی متن مقاله و فهرست منابع اثري بـه
آن مورد اسـتناد   bوجود نداشت که شماره  Ross and wall (1999a)نام 

جاي دیگر چسـب و قیچـی    قرار گرفته است. بدون شک مطلب و منبع از
وع توجـه  ـوزه سـردبیري، داوران بـه ایـن موضـ    ـشده است. متاسـفانه حـ  

 اند.نکرده

 در بعضی از منابع محل نشر و نام ناشر کتاب ذکر نشده است..20

چون اکثر نشریات مورد بررسـی از شـیوه نامـه هـاي اسـتاندارد      .21
سـتناد شـده   استفاده نکرده اند،در مواردي که به نوشته هـاي روزنامـه هـا ا   

یکدستی در فهرست منابع در این مورد مشاهده نگردید. یافته ها نشان داد 
اساساً در شیوه نامه هاي ابتکاري براي روزنامـه هـا دسـتورالعمل تـدوین     

 نشده است. 

در مواردي عنوان نشـریه یـا اطالعـات کتابشـناختی در فهرسـت      .22
 منابع ذکر نشده است.    

منابع بـا نوشـتار فارسـی در منـابع     نام نویسنده التین در فهرست .23
 فارسی آمده، درحالی که در ارجاع درون متن انگلیسی است. 

 در مواردي تاریخ اثر در فهرست منابع ذکر نشده است..24
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ون شکت. بدون شک

زه سـروزه سـرـ  ـفانه ح متاسـفانه حـ   ـ

منابع محل نشر و نام ناشمنابع محل نشر و نام ناش
مورد بررسـی از شـمورد بررسـی از شـیوه

 نوشته هـاي روزنامـ نوشته هـاي روزنامـه
شاهده نگردید. یافتهمشاهده نگردید. یافته
ـه هـا دسـتورـه هـا دسـتور



 آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی ـ پژوهشی و ...                   34

 وابستگی سازمانی نشریات

نشریات از نظر وابستگی سازمانی مورد بررسی قـرار گرفتنـد. مطـابق    
باشـند  ها مـی بیش از پنجاه درصد نشریات متعلق به دانشگاه 3شماره شکل

%) و کمتر از پنجاه درصد توسط مؤسسات پژوهشی، انجمن هـاي  67/55(
ر ـعلمی و به طور مشترك توسط دانشگاهها و انجمـن هـاي علمـی منتشـ    

 %). 44/33شود (می

 

 

 : وابستگی سازمانی نشریات3شکل شماره 

 

 

ST
 .(%
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 وضعیت شیوه نامه نشریات

در بررسی انجام شده مشخص گردید درصد زیادي از نشریات داراي 
% از نشریات)، اما اکثـر قریـب   60/86دستورالعمل تدوین مقاله می باشند (

 ). 4به اتفاق از شیوه نامه هاي استاندارد پیروي نمی نمایند (شکل شماره

 

 : وضعیت شیوه نامه نشریات4شکل شماره 

     

 هاي مختلفنامه استفاده نشریات از شیوه

مشـخص اسـت بـیش از دو ســوم     5همـانطور کـه از شـکل شــماره    
%) از شیوه نامه خود ساخته (ابتکاري) استفاده می نمایند. 16/72نشریات (

1شیوه نامه هاي ونکوور
2و اي پی اي 

به ترتیب در رتبه هاي دوم و سـوم   
                                                            

1. Vancouver Style
2. APA Style 

Rشریات نشریات
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 %).2/6% و 3/9استفاده قرار دارند (

 

 

 نشریات از شیوه نامه هاي مختلف: استفاده 5شکل شماره 

 

 هانامهاستفاده از مثال در شیوه

براي رعایت یکدستی استناددهی در مقاالت، بیش از نیمی از نشریات 
%) مبادرت به ارائه مثال در خصـوص چگـونگی اسـتناد بـه منـابع      70/56(

 ).6درون متنی و ارجاعات نموده اند (شکل شماره 

 

Rهاي مخه نامه هاي مخ
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 در شیوه نامه نشریات: وجود مثال 6شکل شماره 

 

 ترتیب منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع

از لحاظ ترتیب منابع فارسی و انگلیسی خواننده را  نظم فهرست منابع
در یافتن اطالعات کتابشناخی آثار مورد اسـتناد، یـاري مـی نمایـد. شـکل      

درصد نشریات در فهرست منـابع ابتـدا    24/41نشان می دهد که  7شماره 
درصـد از   20آثار فارسی را قرار داده اند و سپس منابع انگلیسی. بـیش از  

ب را رعایت ننموده و به صورت درهمکرد منابع فارسـی  نشریات این ترتی
درصدي نشریات در ارائه منابع بـه   38و انگلیسی را درج نموده اند. سهم 

زبان انگلیسی مربوط به نشریاتی است که اساسا به زبـان انگلیسـی منتشـر    
 . )7(شکل شماره باشندشوند و عمدتا مربوط به حوزه علوم پزشکی میمی

RIC
eS وجود مثال 6ره : در شیودر شیو: وجود مثال6ره 

 در فهرست منابع در فهرست منابع
بع فارسی و انگلیسیابع فارسی و انگلیسی

ري مـی یـاري مـی
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 : ترتیب منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع7 شکل شماره

 

 منابع نشریات  درفهرست هاي فارسیترجمه و آوانگاري عنوان مقاله

شـوند. در مـواردي   در ایران نشریات عمدتا به زبان فارسی منتشر می
نشریات به زبان انگلیسی انتشار می یابند (بیشتر مربوط به حـوزه پزشـکی   
می شود) و یا اگر انتشار آنها به زبان فارسی است منابع را فقـط بـه زبـان    
انگلیسی ارائه می دهند. در بررسی حاضـر چگـونگی عنـوان مقالـه هـاي      

بررسـی قـرار گرفـت.    فارسی مورد استناد در فهرست منابع انگلیسی مورد 
یافته ها نشان داد کـه ایـن مـورد درخصـوص بـیش از نیمـی از مجـالت        

RIC
e

فارسی و انگلیسی در ففارسی و انگلیسی در فهر

درفهرستدرفهرستی
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مصداق ندارد. به عبارتی مقاالت آنها به زبان فارسـی منتشـر مـی شـود و     
درصـد از نشـریات    37نیازي به ترجه عنوان مقاله یا آوانویسی نیست. اما 

ا انگلیسـی  که به زبان انگلیسی چاپ می شوند فهرسـت منـابع آنهـا صـرف    
درصد  9است، عنوان مقاالت فارسی را ترجمه نموده اند و فقط نزدیک به 
 ).8نشریات عنوان مقاالت فارسی را آوانویسی کرده اند (شکل شماره 

 

 

 : ترجمه و آوانگاري عنوان مقاله هاي فارسی درفهرست8شکل شماره 

 منابع نشریات

 

مقاله هاي نشـریات   عنوان نشریات فارسی درفهرست منابع انگلیسی
 فارسی

درصد نشریات عنوان مجله  28نشان داد که نزدیک به  حاضربررسی 
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درصـد از   9کننـد.  فارسی را در فهرست منابع انگلیسی خـود ترجمـه مـی   
نشریات از منابع فارسی استفاده نکـرده انـد، از ایـن رو ایـن وضـعیت در      

ت عنـوان  درصـد از نشـریا   4/14خصوص آنها صدق نمی نماینـد و تنهـا   
 ).   9مجالت فارسی را آوا نویسی نموده اند (شکل شماره 

 

 

 : ترجمه و آوانگاري عنوان نشریات فارسی درفهرست9شکل شماره 

 منابع نشریات 

 

 هاي فارسیاصطالحات انگلیسی در مقاله

اصــطالحات انگلیســی در مقــاالت نشــریات مــورد بررســی، مطالعــه 
%) نشـریات  9/28گردید. یافتـه هـا نشـان داد کـه بـیش از یـک چهـارم (       

فار فارت
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اصطالحات را به فارسـی برگرداننـده و سـپس معـادل انگلیسـی آن را در      
درصد نشریات در مـتن از   25پانویس درج نموده اند. از طرفی نزدیک به 

و انگلیسی اصطالحات استفاده کرده انـد. نشـریاتی   ترکیب نوشتار فارسی 
که صرفا به زبان انگلیسی منتشر می شوند اصل اصطالح را به کار برده اند 

%) صــرفا اصــطالحات را بــه 5/16%) و همــین میــزان از نشــریات (5/16(

 . )10فارسی در متن قرار داده اند (شکل شماره 

 

 

 در مقاله هاي فارسیوضعیت اصطالحات انگلیسی : 10شکل شماره 

 

 هاي نشریاتها در مقالهپانویس

درصد نشریات  42براي سهولت درك مطالب توسط خواننده، حدود 

ST
اده اندقرار داده اند
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درصـد نشـریات    14پانویس ها را در صفحه مربوطه ارائه کرده انـد. تنهـا   
مطالب پانویس ها را در آخر مقاله بعد از فهرست منـابع درج نمودنـد کـه    

مشکل آفرین است و رشته کالم گسسته می شـود  این شیوه براي خواننده 
درصد قبل از فهرست منابع می باشد. نزدیـک بـه    5/18و به همین ترتیب 

درصد از نشریات از پانویس در مقـاالت اسـتفاده نکـرده انـد (شـکل       26
 ).11شماره 

 

 
 

 هاي نشریاتها در مقاله: وضعیت پانویس11شکل شماره 

 

 هاي نشریاتمقالهها در گذاري پانویسشماره

آن دسته از نشریات کـه داراي پـانویس مـی باشـند، شـماره گـذاري       

ST
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درصـد از   68پانویس را در هر صفحه به صورت مستقل انجام داده اند که 
نشریات از این شیوه استفاده نمـوده انـد و نشـریاتی کـه شـماره گـذاري       

د می باشند. درص 5پانویس ها را به صورت متوالی انجام داده اند به میزان 
انـد و  درصد نشریات از شماره گذاري در پانویس استفاده نکرده 27حدود 

 ).  12عالئم دیگر براي این منظور استفاده شده است (شکل شماره 

 

 
 

 هاي نشریاتها در مقالهگذاري پانویس: وضعیت شماره12شکل شماره 

 

 هاي نشریاتاستنادهاي درون متنی در مقاله

اي ـهـ ورالعملـروي از دستـ ـی بـا پیـ  ـالمللـ سـطح بـین  ریات در ـنش
د. در ایـن  ـنماینـ هاي معتبر نسبت به پذیرش مقاالت اقـدام مـی  نامهوهـشی
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ها چگونگی استنادهاي درون و برون متنی مشخص شده اسـت.   شیوه نامه
درصـد نشـریات از شـیوه نامـه ابتکـاري       72بررسی حاضر نشان داد کـه  

). به همین منظور شیوه استناددهی درون 13استفاده می کنند (شکل شماره 
دهـد  نشان می 13متن به اشکال مختلف صورت گرفته است. شکل شماره 

از شیوه (نویسنده، تاریخ) در ارجاعات درون متن  درصد نشریات 7/56که 
درصد نشریات شیوه عددگـذاري بـراي ارجـاع     3/43استفاده می نمایند و 

 درون متن به کار می برند. 

 

 
 

 استنادهاي درون متنی در مقاله هاي نشریات: وضعیت 13شکل شماره 

 

هاي نشریاتامالي نام نویسندگان خارجی در مقاله
در زمان استناد به نویسندگان خارجی در مقاالت فارسی هر نشریه از 

ST
3/3/33د و 

می برند. به کار می برند. 
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شیوه نانوشته استفاده کرده است. بررسی حاضر نشـان داد (شـکل شـماره    
درصد نشریات نام نویسنده خـارجی را در مـتن بـه     52) که نزدیک به 14

فارسی درج می کنند و در پانویس امالي انگلیسی یـا هـر زبـان خـارجی     
ه می شـود. در مرتبـه دوم نشـریاتی قـرار دارنـد کـه صـرفا نـام         دیگر ارائ

نویسندگان خارجی مورد استناد در متن به فارسی نوشته شده است بـدون  
درصد نشریات نام را فقـط در مـتن    46/15%) و 59/19پانویس انگلیسی (

به انگلیسی ارائه داده اند. تعدادي از نشریات به صورت ترکیب نام فارسی 
 %). 37/12نویسنده در متن عمل کرده اند ( و انگلیسی

 

 : امالي نام نویسندگان خارجی در مقاله هاي نشریات14شکل شماره 

 

eS
T
) 595//199

داده اند. تعدادي ارائه داده اند. تعدادي
سنده در متن عمل کسنده در متن عمل کرد
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 هاي مورد استناد در فهرست منابعنحوه ارائه عنوان مقاله

هاي مورد استفاده نشریات، دستورالعمل تدوین هـر  نامهمطابق با شیوه
بررسی حاضر مشخص گردید نزدیک بخش از مقاله مشخص می شود. در 

درصد نشریات عنوان اثر مورد استناد (مقاله یا کتاب) را به صـورت   50به 
درصـد نشـریات عنـوان مقالـه را در      44کنند، در حالی کـه  عادي درج می

درصد نشریات عنوان مقاله را با حروف ایتالیـک   7گیومه قرار می دهند و 
 ).15مشخص کرده اند (شکل شماره 

 

 

 نحوه ارائه عنوان مقاله هاي مورد استناد در فهرست منابع: 15شکل شماره 

 

ST
ددر 7 7و دهند و 

ند (شکل شماره رده اند (شکل شماره 

eS
T
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 نحوه ارائه عناوین نشریات مورد استناد در فهرست منابع

مانند عناوین مقاالت، عناوین نشریات به اشکال مختلف در فهرسـت  
 41منابع نشریات مورد بررسی ظاهر شده اند. به غیر از حالت عـادي کـه   

از این حالت استفاده نمودند، توزیع سهم اشـکال مختلـف   درصد نشریات 
مشخص شده است. یافته ها نشان داد حالـت ایتالیـک    16در شکل شماره 

%) 84/27عنوان نشریات در فهرست منابع در مرتبه دوم استفاده قرار دارد (

و حالت نوشتاري به صورت اختصار عنوان نشریه و یا پررنگ بودن آن در 
 فاده است.مرتبه سوم است

 

 

 نحوه ارائه عناوین نشریات مورد استناد در فهرست منابع: 16شکل شماره 

CeS
T

رست در فهرست م
ي به صورت اختصشتاري به صورت اختص

ست.ده است.
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 نحوه تکرار استناد در متن

تکرار منابع مورد استناد در متن مقاله امري طبیعی است. در سطح بین 
المللی شیوه نامه هاي مورد استفاده نشریات، دسـتورالعمل الزم را در ایـن   

متاسفانه به علت استفاده اکثر نشـریات از شـیوه نامـه     دهند.رابطه ارائه می
ها در تکرار اسـتناد در نشـریات و حتـی مقـاالت یـک      ابتکاري تنوع شیوه

). نزدیـک بـه نیمـی از نشـریات در     17نشریه مشاهده شد (شکل شـماره  
استناد پی در پی به یک اثر، منبع مورد نظر را تکرار کرده اند کـه بـا شـیوه    

لمللی همخوانی ندارد. نشریاتی که از شـیوه  نامـه ونکـوور    نامه هاي بین ا
(عمدتا رشته هاي پزشکی) یا شیوه نامه هاي مشابه استفاده کرده اند تکرار 

درصد از نشریات بوده است. بـه   53/17عدد الزامی است که مورد استفاده 
لحاظ عدم کنترل و دقت الزم هیأت تحریریـه و عـدم وجـود شـیوه نامـه      

 7بـه صـورت ترکیبـی در مقـاالت      "همو"و  "همان"واژه هاي  استاندارد

 درصد از نشریات مشاهده شد.  
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شکل ششد (شکل ش
ی به یک اثر، منبع مر پی به یک اثر، منبع م

 همخوانی نداللی همخوانی ندارد. نش
کی) یا شیوه نامه هايکی) یا شیوه نامه هاي

صددرصد از ن5353/17تفادهتفاده 
ت تحریریـه و عـدمت تحریریـه و عـدم وج

 صـورت ترکیبـی دره صـورت ترکیبـی در
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 : نحوه تکرار استناد در متن17شکل شماره 

 

 تمایز استنادهاي درون متنی به بیشتر از دو اثر 

محقق در زمان تدوین اثر جهت تقویت یافته هاي خود و مدلل بودن 
نمایـد. در بسـیاري از مـوارد    مـی  اسـتناد هاي پیشـینیان  ها به پژوهشیافته

مشاهده شده است که براي تأیید نتایج تحقیق و ارتباط موضوع پژوهش با 
هاي گذشته  در یک بخش از مطالب به چندین اثر در یکجـا تکیـه   فعالیت

می شود. در این حالت شیوه نامه هاي استاندارد براي جدا کـردن چنـدین   
اثر مورد استناد راهنمایی الزم را ارائه کرده اند و مشخص گردیده از کـدام  

، »واو« کـه   دـشعالئم سجاوندي استفاده شود. در بررسی حاضر مشخص 

حوه تکرار استناد در: نحوه تکرار استناد در م

 از دو اثر  از دو اثر 
هاي خته هاي خ
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به ترتیب در اولویت هاي اول تا سـوم  » نقطه ویرگول« و » گول/کاماویر« 
 ). 18%) (شکل شماره 77/25% و 84/27%، 93/30استفاده قرار دارند (

 

 

 : تمایز استناد درون متنی  به بیشتر از دو اثر18شکل شماره 

 

 شیوه استناد به منابع اینترنتی

بسیاري از آثار علمی از طریق اینترنت و محـیط وب قابـل دسترسـی    
می باشند. از این رو در فهرست منابع شاهد استنادهاي وبی هستیم. شـیوه  
نامه هاي معتبر از زمـان ظهـور اینترنـت و محـیط وب دسـتوالعمل هـاي       
خاص در این مورد را براي نشریات تدوین نموده اند. بررسی حاضر نشان 

Rشتر از  به بیشتر از
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اده ـادهاي وبـی استفـ  ـشریات از شیوه خاصی در خصـوص استنـ  داد که ن
نشان داده شده است نزدیک بـه   19کنند. همانطور که در شکل شماره نمی
اند درصد از نشریات از اصطالحات خاص در این رابطه استفاده نکرده 50

درصد از نشریات از منابع اینترنتی اسـتفاده   59/19 در (ستون سایر). اساسا
درصد از نشریات بـه صـورت ترکیبـی اسـتنادهاي      4/13است و  نگردیده

وبی را در فهرست منابع درج نمودند. به طور کلی به لحاظ عـدم رعایـت   
شیوه نامه هاي استاندارد استفاده از اصطالحات متنوع مشـاهده مـی شـود    

 ).19(شکل شماره 

 

 

 

 : شیوه استناد به منابع اینترنتی19شماره  شکل
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نابع درست منابع در
 استاندارد استفادههاي استاندارد استفاده

1.(
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دسترسی به منایع اینترنتی در فهرست منایعدرج تاریخ 
درج تاریخ دسترسی در رابطه با استنادهاي وبی از اهمیت برخـوردار  
است و خواننده را به استمرار حضور منبع مورد استناد در محیط وب آگاه 

میزان قابل توجهی از نشریات به ایـن   20می نماید. مطابق با شکل شماره 
درصــد نشــریات در  34/11%) و صــرفا 47/82(انــد نداشــته مهــم عنایــت

 6استنادهاي وبی موجود در فهرست منابع تاریخ دسترسی را ذکر نموده و 

درصد نشریات به صورت ترکیبـی ( درج و عـدم درج تـاریخ دسترسـی)     
 اند.  عمل کرد

 

 
 

 درج تاریخ دسترسی به منایع اینترنتی در فهرست منایع: 20شکل شماره 

ود در ف موجود در ف
 به صورت ترکیبـییات به صورت ترکیبـی
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 گیريبحث و نتیجه 

در مرحله پایانی تدوین آثار علمی، محقق مبادرت بـه تهیـه فهرسـت    
منابع می نماید. در این بخش پایـانی بایـد دقـت الزم صـورت پـذیرد تـا       
اطالعات کتابشناختی منابع مورد استناد از صحت و دقـت الزم برخـوردار   
باشد. در آغاز دقت نظر مؤلف در درج اطالعات دقیـق در فهرسـت منـابع    

اهمیت است و با اطمینان می توان بیان داشت که مسئولیت این مهـم   حائز
1در این مرحله از کار متوجه مؤلـف اسـت (کـروس، کـروس، جانسـون     

 ،
2و کاول 2000

). نکته قابل تأمل ایـن  2010در دیویدز و همکاران،  1998، 
است که علی رغم کنترل استنادهاي درون مـتن و فهرسـت منـابع در سـه     

زه سـردبیري و داور هنـوز بعـد از چـاپ، اشـتباهاتی در      سطح مؤلف، حو
و امالي   نوشـته هـا، عنـوان      استنادهاي درون متن و فهرست منابع، نظم

اثر، عنوان نشریه، دوره، شماره، سال انتشار و شـماره صـفحه وجـود دارد    
3(گاي،ساکسنا و مکر

 ،2007 .( 

هریک از عناصر کتابشناختی در بازیـابی اطالعـات مـرتبط در حـوزه     
تخصصی مربوطه در نظامهاي خدمات نمایـه سـازي و چکیـده نویسـی و     
همچنین نظامهاي استنادي مؤثر می باشد. بررسی هاي متعـددي در حـوزه   
هاي موضوعی مختلف در زمینه خطاهاي استنادي (درون متن و فهرسـت  

                                                            

1. Cruess, Cruess and Johnston
2. Cowell
3. Ghai, Saxena and Makkar
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با اطمیست و با اطمی

ز کار متوجه مؤلـفحله از کار متوجه مؤلـف
در دیویدزدر دیویدز و همک19981

رل استنادهاي درون مـتنرل استنادهاي درون مـتن
ي و داور هنـوز بعـد ازي و داور هنـوز بعـد از

و امالي  و امالي   نوشبع، نظمبع، نظم
ر و شـماره صـفحهار و شـماره صـفحه و
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. این بررسی ها خطاها را دسـته بنـدي نمـوده و از    منابع) انجام شده است
هاي این تحقیقات این رویکرد نشریات را مورد ارزیابی قرار داده اند. یافته

بر این نکنه تأکید دارند که خطاهاي اساسی، در بازیابی مدارك مـرتبط در  
گـذار هسـتند. بعضـی خطاهـا کـه بـه       محیط وب و نظامهاي استنادي تأثیر

بیشتر در سجاوندي، دوره، شماره نشریه  ،ایج مطرح هستندعنوان خطاي ر
مشاهده می شوند. اشـتباهات موجـود در سـجاوندي کمتـر مـورد توجـه       
محققان است. به طور کلی خطاهاي استنادي اصلی در نظامهاي بازیابی بـه  

 عنوان یک مشکل خودنمایی می کنند.

 6نادي از بررسی هاي متعدد حکایت از آن دارد که نرخ خطاهاي است

؛ 2002؛ اوکـانر،  2013درصد می باشد (اوکانر و همکاران،  7/66درصد تا 
). یافته هاي پژوهش حاضر دامنـه خطاهـاي   1985دوالسی، رکورد و وِید، 

درصد نشان می دهد که به نتایج  69تا  7استنادي را در نشریات ایران بین 
سـی، رکـورد و   ) و دوال2002)، اوکـانر ( 2013تحقیق اوکانر و همکـاران ( 

) بسیار نزدیک است. به طور کلی علی رغم دقـت نظـر حـوزه    1985وِید (
سردبیري نشریات ، هنوز خطاها در نشریات در سطح جهانی وجـود دارد.  
ارجاعات سه نقش عمده یعنی تأیید گفته هاي مؤلف، امکان دسترسـی بـه   

بر عهده مدارك مرتبط و اعتبار بخشی به یافته هاي پژوهش هاي پیشین را 
استفاده از پژوهش هاي  ).2002؛ اوکانر، 2010دیویدز و همکاران، دارند  (

پیشینیان، نشان از محققانه بودن اثر و کیفیـت آن دارد. از ایـن رو خطـا در    
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شـتباهاند. اشـتباها

ه طور کلی خطاهت. به طور کلی خطاه
ودنمایی می کل خودنمایی می کنند.

دد حکایت از آن دارد کهدد حکایت از آن دارد که
شد (اوکانر و همکارشد (اوکانر و همکاران،

ته هاي پژوهش حاضته هاي پژوهش حاضر
درصد نشان می دهددرصد نشان می دهد

 دوال) و دوال20
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ش ـان را کاهـ ـار متقدمـ ـذاري آثـها فرصت تأثیرگل قولـاعات و نقـارج
هـاي اسـتنادي   دهد. پژوهش حاضر خطاهاي استنادي در دو سطح خطامی

درون متن و خطاهاي فهرست منابع را مورد بررسی قرار داده است. بعضی 
تحقیقات در سطح جهانی خطاها را به خطاهاي کوچـک و بـزرگ تقسـیم    
نموده اند و بر اساس این تقسیم بندي میـزان اهمیـت آنهـا را در بازیـابی     

یکهـورن و  مدارك مرتبط و ارتباط بین مدارك هم موضوع نشان داده اند (اَ
). اما نگارنده این سطور بر این بـاور اسـت کـه اشـتباه در     1987یانکوور، 

ارجاعات در هر سطحی در عدم بازیابی مدارك مـرتبط و گسسـتن حلقـه    
ارتباط بین مدارك، تأثیرگذار است؛ زیرا دقت و صحت در ارجاع دهـی از  
 جنبه هاي مهم ارتباط علمی اسـت و اصـل اسـتواري تحقیقـات جـاري و     

1آینده بر تحقیقات پیشین مورد تأکید می باشد (اورلـین، پلـین و پـوگرل   
 ،

2؛ اورن و وتسون1996
3؛ پی و نگ2009، 

 ،2009.( 

یکی از اشتباهات رایـج و مشـترك در نشـریات مـورد بررسـی عـدم       
وجود ارجاعات درون متن در فهرست منابع و برعکس است. وجود چنین 

 زیر داشته باشد:خطایی می تواند ریشه در عوامل 

متن و اثر مورد استناد از منبـع واسـط دیگـري اسـتخراج شـده و      .1
مؤلف اخالق علمی را رعایت ننموده و بدون توجه به امانت داري علمی، 

                                                            

1.Orlin, Pehling and Pogrel
2.Oren and Watson
3.Peh and Ng
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. اما نگارنده این). اما نگارنده این198
حی در عدم با سطحی در عدم بازیابی

ثیرگذار است؛ زیرا دقتثیرگذار است؛ زیرا دقت
 اسـت و اصـل اسـتوار اسـت و اصـل اسـتواري

ید می باشد (اورلـینید می باشد (اورلـین، پ
).200909، ، 33گ

ـریات مـوردـریات مـورد
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 چسب و قیچیآن را در اثر خود مورد استفاده قرار داده است. این نشان از 

مستعد، فـراهم  است که فناوري هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی براي افراد 
 نموده است. 

حوزه سردبیري نشریه وظایف خود را در کنتـرل اولیـه و کنتـرل    .2
 نهایی در ویرایش مقاالت به نیکویی انجام نمی دهد.

سطحی نگري داوران در بررسی اثـر و عـدم احسـاس مسـئولیت     .3
  .جدي به وظایف خطیر داوري

 

خطاي دیگري که حاصل یافتـه هـاي پـژوهش حاضـر اسـت، عـدم       
سانی اسامی نویسندگان مورد استناد در متن و فهرست منـابع اسـت. در   یک

چنین حالتی دسترسی به منبع مورد اسـتناد در فهرسـت منـابع بـا مشـکل      
مواجه می شود. از طرفی ایـن نـوع خطاهـا حـاکی از عـدم دقـت حـوزه        
سردبیري نشریه در مطابقت استنادهاي درون متن با مآخـذ اسـت. در ایـن    

و داور نیز مسئولیت دارند، بـویژه نویسـنده کـه بـه عنـوان       رابطه نویسنده
متخصص موضوع به آثـار حـوزه تخصصـی خـود اشـراف دارد و چنـین       

انه ـار است. در حالـت غیـر خـوش بینـ    ـاشتباهاتی از نویسنده دور از انتظ
را از طـرف نویسـنده (گـان) از نظـر دور     چسب و قیچی توان احتمال می

ه اشتباه امالیی نام مؤلـف، بازیـابی اثـر را بـا     نداشت. این موضوع به همرا
مشکل مواجه می کند. چنانچه در نـام مؤلـف اشـتباهی از لحـاظ امالیـی      
صورت پذیرد، از طریق پایگاههاي اسـتنادي نویسـنده مـورد اسـتناد هـیچ      
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که حاصل یافتـه ه که حاصل یافتـه هـاي
مورد استناد در متن ون مورد استناد در متن و

د اسـتناد در فهرسـتورد اسـتناد در فهرسـت
طاهـا حـاکی از عـدمخطاهـا حـاکی از عـدم

ن متن با مآخـذ اسـن متن با مآخـذ اسـ
یسـننویسـن



 57                    آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی ـ پژوهشی و ...

اعتباري کسب نمی نماید. به همین منظور نظامهاي خدمات نمایه سازي و 
ازي نام مؤلف را مورد توجه دارند. در مواقعی نمایه هاي استنادي مستند س

در آثار ترجمه، امالء نام نویسنده اصلی و عنـوان اثـر بـه درسـتی ترجمـه      
شوند و این یکی دیگر از مشکالت مستندسازي در آثار علمـی اسـت   نمی

) که در نشریات مـورد بررسـی مـواردي از    1993گارفونکل، اشتراوس و (
اشتباه امالیی نام نویسندگان مشاهده شـد (بـه بخـش خطاهـاي اسـتنادي      

 مراجعه شود).   2درون متن، مورد 

در آثار داراي بیش از یک نویسنده، مشاهده گردیدکه نشریات از یک 
کننـد. شـیوه نامـه هـاي     دستورالعمل واحدي در مقاالت خود پیروي نمـی 

) براي ساختار ارجـاع بـه   . . . ,APA, MLA, Chicagoدارد (مانند استان
آثار بیش از یک نویسنده در متن و فهرست منابع دستورالعمل خاص خود 
ارائه نموده و نشریات بر اساس انتخاب یک نوع شیوه نامه سیاستگذاري و 

1راهنمایی
هـاي مختلـف بـراي آن    (نـام  اندالزم را براي مؤلف فراهم کرده 

. عدم رعایت یکدستی در این تخاب شده است. به پانویس مراجعه شود)ان
مهم عالوه بر آشفتگی در نظم ساختاري یک نشریه و ایجاد زحمت بـراي  
خواننده در سهولت یافتن آثار مورد استفاده، اقبال بازیابی اثر و مراجعـه و  
مطالعه آن را کـاهش مـی دهـد. لحـاظ نکـردن راهنمـاي نویسـندگان در        

گردد که در استناد به دیگر ات و عدم کنترل حوزه سردبیري باعث مینشری
                                                            

1. Guide for authors, Instructions to authors, Author guidelines, Manuscript 
instructions

سندگام نویسندگا
مراجعه شود) 2 مورد  مراجعه شود) 2

راي بیش از یک نویراي بیش از یک نویسند
در مقاالت خود پیرويدر مقاالت خود پیروي

APA, MLA, ChicAPA, MLA, Chicب (
و فهرست منابع دستو و فهرست منابع دستورا

ک نوع شیوه نامه سیا یک نوع شیوه نامه سیاس
ام(نـام  هـاي مختلـهـاي مختلـن

عاعا
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آثار بعضاً جاي نام خانوادگی نویسنده (گان) با نـام کوچـک آنـان جابجـا     
قع ضروري غفلت گردد. بررسی حاضر انوشته شود و یا از ذکر یکی در مو

نشان داد که در نشریات معتبر فارسی ایـن مـورد نیـز وجـود دارد (بـراي      
عات بیشتر به بخـش هـاي خطاهـاي اسـتناد درون متنـی و خطاهـاي       اطال

 فهرست منابع مراجعه شود).    

 86نکته جالب حاصل از یافته هـاي پـژوهش وجـود شـیوه نامـه در      

درصد از نشریات از شـیوه نامـه ابتکـاري     72درصد از نشریات است. اما 
چند شیوه نامه معتبر استفاده می نمایند. این نوع شیوه نامه ترکیبی از دو یا 

یا بعضاً دستورالعمل هاي خود  ساخت است. موضوع قابل تأمل این است 
که نتایج بررسی نشان داد نشریات از شیوه نامه ابتکاري خـود نیـز پیـروي        

کنند و وجود خطاهاي گوناگون مؤید این مدعاست. این نتـایج نشـان   نمی
هیـأت تحریریـه) یـا بـه      دهد با کمال تأسف حوزه سـردبیري ( بـویژه  می

مسئولیت خود واقف نیست یا سهل انگاري می کند، که هیچ یـک از ایـن   
حالت ها توجیه پذیر نمی باشد. با مراجعه به یافته هاي این پـژوهش ایـن   
فکر به ذهن متبادر می شود که نقش انتشار نشریه در چرخه ارتباط علمـی  

ی سپرده شـده اسـت.   و همکاري و تعامل در شبکه علمی به دست فراموش
آشفتگی موجود در استنادهاي درون متن و فهرست منابع حاصل از نتـایج  
این تحقیق زنگ هشداري است براي سردبیران و مدیران مسئول نشـریات  
تا در محیط رقابت بتوانند چرخه حیات نشریه خود را استمرار بخشـیده و  
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ن نوع شیوه نند. این نوع شیوه نامه تر
هاي خود  ساخت استهاي خود  ساخت است

شریات از شیوه نامه اشریات از شیوه نامه ابتک
ن مؤید این مدعاستون مؤید این مدعاست.

أت تحریرهیـأت تحریر بـویژه ( بـویژه  
ی کند، که هیچی کند، که هیچ

ا
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ـ     راي تـداوم ایـن   در تولید علم تأثیر گذار باشند. واقعیت ایـن اسـت کـه ب
حیات علمی متولیان نشریات ناگزیر به پیروي از استانداردها می باشـند و  

اي حساس و دقیـق چـاپ نشـریه را پیگیـري نماینـد و از لحـاظ       به گونه
 محتوایی و ساختاري کنترل کیفیت را اعمال کنند.

شاید عدم دسترسی پژوهشگران به تمامی یافته هاي حوزه تخصصـی  
آگاهی از آثار مرتبط و عدم استناد به آنها را فراهم آورد خود، موجب عدم 

). از این رو برخی از محققین چنانچه بـه آثـار   2007رایت و آرمسترانگ، (
اصلی دسترسی ندارند و از طریق منابع واسـط از آنهـا آگـاهی مـی یابنـد،      
اخالق علمی را رعایت نکرده و بدون ذکر منبع واسط به منبع اصلی استناد 

1مایند. وارسی استنادها بخشی از نسخه خـوانی می ن
اسـت، اگرچـه ارائـه     

استناد صحیح در مقاالت نشریات از وظایف مؤلف اسـت، امـا معمـوالً از    
). بهبـود  1987اَیکهورن و یانکوور، طرف آنها مورد غفلت واقع می شود (

وضعیت استنادها و منابع یک مسئولیت مشترك بـین نویسـنده، سـردبیر و    
). باید اذعان داشت که متأسفانه بخش کم اهمیت 2002ت (اوکانر، داور اس

). بـدون  2002یک مقاله براي پژوهشگران، فهرست منـابع اسـت (تیلـور،    
شک براي رعایت اخالق علمی و اطمینان از صحت و دقت مستندسـازي  
نوشته هاي علمی کاهش خطاها در استنادها و فهرست منابع باید مد نظـر  

 ).  1985دگان باشد (دوالسی، رکورد و وِید، نشریات و نویسن

                                                            

1. Copy Reading
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8787کهورن و یانکوور، کهورن و یانکوور، 

 بـین نویسـك بـین نویسـ
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