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هاي پژوهشنامه پـردازش و صحت استنادي مقاله
 مديريت اطالعات

                        
      چكيده

          
رشده در فصـلنامه پـردازش و هدف از پژوهش حاضر بررسي صحت استنادي مقاالت منتش هدف:

  ) بود.83الي  75هاي (شماره 1392-1394هاي زماني مديريت اطالعات در بازة
هـاي تحليـل اسـتنادي و پژوهش از لحـاظ هـدف كـاربردي اسـت كـه بـه روش شناسي:روش

مقالـه فصـلنامه پـردازش و مـديريت  108اي انجام شده اسـت. جامعـه پـژوهش شـامل كتابخانه
اند. بـا اسـتفاده از فرمـول استناد دريافت كرده 2700است كه  1392-1394هاي الاطالعات در س

عنوان نمونـه بـراي بررسـي صـحت اسـتناد بـه 436درصد تعداد  7.95كوكران با ضريب اطمينان 
نامه ايران انتخاب شدند، اما با توجه بـه اينكـه برخـي از مقـاالت استنادي و ميزان مطابقت با شيوه

استناد مورد بررسي قرار گرفتند، بـه ايـن منظـور، از هـر  392استنادات را نداشتند تعداد تعدادي از 
هاي نوع مدرك و زبان مدرك بررسي شـدند. روش گـردآوري استناد بر اساس مؤلفه 4مقاله تعداد 

هاي اطالعاتي و موتورهاي جسـتجو ها، مشاهده مستقيم و جستجوي استنادها از طريق پايگاهداده
) تهيـه شـده بـود، وارد 1388ها در سياهه وارسي كه بر اساس كار آزاده، واعظ و قريب (دادهاست، 

    شد.
درصـد)  62.68اسـتناد ( 269استناد مورد بررسـي  392هاي پژوهش نشان داد كه از يافته ها:يافته

دي و هـاي اسـتنابه كتابهاي اسـتنادي نسـبتفاقد هرگونه خطاي استنادي بودند، همچنين مقاله
به منابع استنادي فارسـي خطـاي اسـتنادي بيشـتري داشـتند. از ميـان منابع استنادي التين نسبت

فصـلنامه شـماره  1394الي  1392هاي هاي منتشرشده پردازش و مديريت اطالعات از سالشماره
  داراي كمترين خطاي استنادي بودند. 83داراي بيشترين خطاي استنادي و فصلنامه شماره  76
نامـه پـردازش و مـديريت اطالعـات نتايج پژوهش نشان داد كه اسـتنادهاي پژوهش گيري:جهنتي

تري دارنـد. عوامـل شده در ايـران وضـعيت صـحت اسـتنادي مطلـوبهاي انجامبه پژوهشنسبت
توان در بروز خطاي استنادي دخيـل دانسـت از جملـه؛ عـدم آگـاهي دانشـجويان از مختلفي را مي

افزارهـاي مـديريت منـابع و دها در آثار علمي، آشنانبودن پژوهشگران بـا نرماهميت يكدستي استنا
ها و نامــهمنظور مــديريت بهينــه اســتناددهي در پايانمĤخــذ مثــل (انــدنوت، پژوهيــار و غيــره) بــه

  برداري از استنادها برشمرد.كپي
نامه ادي، شيوهتحليل استنادي، فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات، خطاي استن واژگان كليدي:

 ايران.
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   و بيان مسئلهمقدمه
هاي آن كشور است و هرچه ميزان كيفيت و كميت پژوهـشي              برونداد علمي هر جامعه و كشوري متكي بر پژوهش        

هاي ناب در هر كشوري متكي بر پژوهش  ارائه پژوهش. خواهدبوداشد رتبه و درجه علمي آن بيشتر   يك كشور بيشتر ب   
كند فقط متكي به خـود بـوده و از            تواند ادعا كند اثري كه منتشر مي        پيشينيان و دانش موجود است، يك پژوهشگر نمي       

گرفتـه    ده از مطالب و نتـايج تحقيقـات انجـام         الگوگرفتن از پژوهش پيشينيان و استفا     . دانش پيشينيان الگو نگرفته است    
 از اهميـت خاصـي       هـاي علمـي     اسـتنادها در پـژوهش    . شـود   براي مستندساختن عقيده و يافتة خود استناد ناميـده مـي          

كنـد   برخوردارند و حلقه ارتباطي ميان پژوهشگران و منابع اطالعاتي مرتبط است كه اين خود به پژوهشگران كمك مي           
آسـاني قابـل      ندگان و پژوهشگران متخصص را در رشته خود شناسايي كنند و آثار معتبـر از نـامعتبر بـه                  تا بتوانند نويس  

 و پژوهـشي كـشور هـستند آثـاري مـورد قبـول واقـع                 علمي   نيز كه پايه      ها و مراكز علمي     در دانشگاه . تشخيص باشند 
  ه باشند، اما استناد چيست؟اصول مربوط به استناد و اخالق پژوهش را رعايت كرد شوند كه تمامي  مي

منظـور اثبـات      يا ارجاعي به يك اثر يا يك منبع موثق به         يادداشت ارجاعي به اثري كه از آن عبارتي نقل شده است            
   اسـتنادها از عناصـر مهـم در نگـارش علمـي            )81. ، ص 1379سلطاني،  (» قول  آوري؛ نقل   گواه«. يك مطلب يا يك نظر    

كنـد كـه خطاپـذيري حافظـه          بيان مـي  ) 1381(حقيقي  . كنند  ازيابي اطالعات ايفا مي   هستند و نقشي اساسي در نشر و ب       
روشـني ارائـه شـوند تـا بـا       كند كه مستندات مطالب بـه  كند چون اين امر ايجاب مي      انسان وجود استناد را ضروري مي     

انـسان بـراي   . دكسب اطمينان از درستي مطالـب اعتبـار هـر نوشـته تـضمين شـود و بتـوان بـه نتـايج آن اعتمـاد كـر                           
  )48. ، ص1379، 1پائو. (كند اعتباربخشيدن به اثر خود، استناد مي

توان گفـت كـه       هايي است و مي     ها داراي انحرافات و آسيب      هاي موجود در پژوهش     استناد هم همچون ساير بخش    
داراي انـواع خطاهـا     هم استنادِ مناسب وجوددارد و هم استناد نامناسب، منظور از استناد نامناسب اسـتنادي اسـت كـه                   

  .خطاهاي محتوايي و خطاهاي صوري: كند حري خطاهاي استنادي را به دو دسته تقسيم مي. باشد
 :اند از ترين خطاهاي محتوايي عبارت برخي از رايج

  قصد سرقت ادبي؛ نكردن منبع مورد استناد به بيان . 1
اي به منبع اصلي صورت گرفته باشـد؛ درواقـع            ه مراجعه  به منبع اصلي بدون اينك      ذكرنـكردن مـنبع واسط و اسـتناد     . 2

وسيله حذف حلقه واسط كه در نقل حديث  هاي واسـط استناد يا قطع سلسله استناد به اين نوع حذف تعمدي حلقه
 ؛ )17. ، ص1362حري،. (نيز به آن دروغ مفترع گفته شده است

 و   اصلي مـنبع هاي بعدي استناد، به دليل عدم مراجعه بـه  يره انتقال اشتباهات استنادي موجود در منابع واسط به زنج      .3
. اشتباه به شخصي نسبت داده شـده باشـد          قولي در يـك مـنبع، به       ممكن است نقل    براي نمونه، . اكتفا به منابع واسط   
اي بـه زنجيـرة    زنجيـره  از   اشـتباه  گيرد اين  آن مـنبع خاص مورد استناد قرار مي       به   مراجعه  قول با   هر بار كه اين نقل    

 خطا اصالح نشده و       اين   نشود  قول رجوع   كه به منبع اصلي نقل      بديهي است تـا زمـاني   . يابد  بعديِ استناد انـتقال مي   
 صورت اشتباه در زنجيره استناد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنان به

 اطالعـات     درج   بـا   پـذيرد كــه اغلـب       رت مـي  هـا درحـالي صـو       انگـاري   معتقد است كه اين سهل    ) 1381(حقيقي       
  .عمل آمده است  اصلي به  منبع گيري مستقيم از شود كه بهره كتابشناختي منبع اصلي، چنان وانمود مي

ويـژه در اسـتناد بــه مــنابع بـه          بـه ( وجـود خـارجي        بدون   مواردي   استناد به منبعي بدون مراجعه به آن و حتي در           .4
 ؛)هاي ديگر زبان

                                                 
1 . Paoo 
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دادن و بـه آن        نسبت   معتبر   افراد  دروغ به   اي را به    قول، مطلب يا نظريه     ترتيب كه نقل    اين   موثق؛ به    افراد   به   استناد كذب   .5
 استنادكردن؛

  ها و اطالعات يك سند؛ جعل داده . 6
 ها و اطالعات يك سند؛ كردن داده گرفتن و پنهان   ناديده .7

 ناد؛ است  مورد عدم اشراف به موضوع . 8

  باشد؛  محتوايي تواند لفظي يا  نداشتن تسلط كافي به متن مورد استناد كـه مـي .9

 ايجاد پيوند مطلوب ميان       در  تواند ناتواني   آورد آن مي    هاي نوشتاري يا فقدان قدرت بيان كه ره         عدم تسلط بر مهارت   .10
 شود؛ متن و مطلب مورد استناد باشد منحصر مي

، نقــل در حــري و 227، ص 1381حقيقــي، (يي صـــحيح و مـــوجز اطـــالعات متــراكم مĤخــذ  در بــازگو نــاتواني.11
 ؛)1383، شاهبداغي

  ؛)1383، نقل در حري و شاهبداغي، 1997گارفيلد، (عدم تشخيص زمان صحيح استناد .12
  جايگاه صحيح استناد؛  تشخيص عدم.13

حـري  ( و غيرمستقيم      مـستقيم  قول  مانند نقل (لف استناد   هاي مخت   جا و مناسب از شكل      گيري به   عدم توانايي در بهره   .14
 ).1383و شاهبداغي، 

 يا نــاخواسته در اطــالعات كتابـشناختي      خواسته ازسوي ديگر، خـطاهاي صوري آن دسته از خطاهايي هستند كه    
 و قواعد شيوه اســتنادي      اين قبيل خطاها بسته به نوع     . دهد   مي  ها رخ    يا در فهرست مĤخذ و پانويس        متن   در  سند، خواه 

  : از اند  آنها عبارت ترين  عمده  باشد، امـا  متفاوت گيرد ممكن است  استفاده قرار مي  مورد كـه تـوسط پديدآور
متنـي، بــر مبنـاي         بـرون   متني باشد يا     متن؛ اين خطاها بسته به اينكه نظام استناد درون           در   خطاهاي مربوط به استناد     .1

اما خطاي صوري رايج .  متفاوت است "شمار نـام ـ صفحه " يا نـظام "ـ سال نام" يا بر مبناي نظام باشدتوالي استناد 
  يا شـماره اسـتناد است؛  عبارت ها مربوط به جايگاه در همه اين نظام

طح  عمدي يا سـهوي يــك يــا چنـد سـ             حذف  ها، شامل    مĤخذ يا پانويس     در   به سطوح توصيف     مربوط  خـطاهاي . 2
   اطـالعات نادرست  ثـبت  حشو يا نقص در سطوح تـوصيف؛ توصيف، مانند عنوان، پديدآور، وضعيت نشر و غيره؛

  جايگاه هر سطح توصيف و از اين قبيل؛  سطح توصيف، عدم رعايت  هر در

  فيلـد؛    هـر   شـامل حـذف تعمـدي عالئـم خـاص         : هـا    پـانويس    يـا   خطاهاي مربوط به عالئم سـجاوندي در مĤخذ       . 3
  و از اين قبيل؛ كاربـردن عـالئم نـادرست، به

 ).1383حري و شاهبداغي، (ها  ترتيب حضور منابع در فهرست مĤخذ يا پانويس  خطاهاي مربوط به . 4

گيرند؛ بنابراين پژوهشگران      دارند بسيار مورد توجه قرار مي       مقاالت مجالت با توجه به اهميتي كه در جامعه علمي         
ين آنها اصول كامل مربوط به نگارش، اخالق پژوهش و صحت اسـتنادي را رعايـت كـرده و بـه بازيـابي                       بايد در تدو  

گيرد كه تمام اصول مربوط       معموالً پژوهشي مورد اقبال قرار مي     . هرچه بهتر اطالعات مورد نياز پژوهشگران كمك كنند       
اي پژوهشگران باشد و هم در امـر مربـوط بـه    به صحت استنادي را رعايت كرده كه هم در امر بازيابي اطالعات راهنم       

شـدن   برخي خطاهاي متداول در ذكر شواهد و استنادها موجب مخدوش     . متني  متني و برون    بودن استنادهاي درون    منطبق
 شـده و موجـب سـردرگمي پژوهـشگر در بازيـابي              نـازل آن   و درنهايـت كيفيـت         علمي  پذيري نوشته   مطالب و آسيب  

شده در فهرست مĤخذ هست، اگر اطالعـات   كه پژوهشگري در پي بازيابي اطالعات ارائه  زمانيشود؛ يعني  اطالعات مي 
رسد و حتي ممكن است كـه نتـايجي    صورت صحيح وارد نشده باشند جستجوهاي او به نتيجه درست نمي         شده به   ارائه

رست مĤخذ مقاالت نشريات    بنابراين صحت ورود اطالعات استنادي در فه      . غير از نتيجه مدنظر پژوهشگر حاصل شود      
هايي در مورد وضعيت صحت اسـتنادات آنهـا تـا مـشكالت موجـود                 پژوهشي بسيار مهم است و بايد پژوهش      -علمي
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 .شناسايي و براي حل آنها راهكار ارائه شود

  هاي پژوهش پرسش
  : شود هاي زير پاسخ داده مي در پژوهش حاضر به سؤال

 از لحـاظ    1392-1394هـاي      در سال  1وهشي پردازش و مديريت اطالعات    پژ-وضعيت كلي مقاالت فصلنامه علمي    .  1
  صحت استنادي چگونه است؟

 بـر اسـاس     1392-1394هـاي     وضعيت صحت استنادي مقاالت فصلنامه پـردازش و مـديريت اطالعـات در سـال              .  2
 هاي منتشره چگونه است؟  شماره

 بـر اسـاس مؤلفـه نـوع         1392-1394هـاي     ر سال وضعيت صحت استنادي فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات د        .  3
  مدرك استنادي چگونه است؟ 

 بر اساس مؤلفـه     1392-1394هاي    وضعيت صحت استنادي مقاالت فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات در سال          .  4
  زبان مدرك چگونه است؟ 

  هاي پژوهش  پيشينه
ي با عناوين صحت استنادي و درستي نگارش        هاي مختلف  در مورد صحت استنادي در ايران و زبان فارسي پژوهش         

  : شود  منابع انجام گرفته است كه در زير به آنها اشاره مي
بررسي كيفيت بيان منـابع در      «در پژوهشي تحت عنوان     ) 1380(زاده، زارعي، طريقت صابر و گرزن         عزيزي، رئيس 

هـاي     موجـود در قـسمت     هـاي   اشـتباه ي  فراوان» پژوهشي در جمهوري اسالمي ايران    -هاي علمي   مقاالت پژوهشي مجله  
پژوهـشي بودنـد را مـورد       -هاي منتشرشده در مجالت علوم پزشكي ايران كه داراي رتبه علمي              مختلف ذكر منابع مقاله   

 درصـد آنهـا خطـاي       42.  درصد منابع مورد بررسي اشتباه وجـود داشـت         76نتايج نشان داد كه در      . بررسي قرار دادند  
  .  درصد كوچك بود69بزرگ و 

هـاي    نامـه   بررسي وضعيت صحت مقاالت اسـتنادي پايـان       «در پژوهشي تحت عنوان     ) 1388(آزاده، واعظ و قريب     
به بررسي وضـعيت صـحت مقـاالت اسـتنادي و ميـزان مطابقـت آنهـا بـا                   » هاي دكتراي تخصصي پزشكي تهران      دوره
. شكي دانشگاه علوم پزشي تهران پرداختهاي دكتري تخصصي پز  دوره1386هاي سال  نامه  در پايان2نامه ونكوور  شيوه

درصد استناد فاقد هر نوع  38  ,9  مورد يعني136 مقاله استنادي مورد مطالعه فقط 357نتايج پژوهش نشان داد كه از كل 
  .خطاي استنادي است
ه در  هاي تأليفي منتـشرشد     در پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان درستي استنادهاي مقاله        ) 1389(بهزادي و سنجي    

كاررفته در فـهرست منـابع و مĤخـذ           به بررسي ميزان درستي استنادهاي به      1387رساني سال     فصلنامه كتابداري و اطالع   
 درصـد  51  .8رساني آستان قدس رضوي پرداختند، نتايج نشان داد كـه در   هاي تـأليفي فـصلنامه كتابداري و اطالع       مقاله

هاي   درصد از استنادها به كتاب28  .5هاي فارسي،  هاي مجله از استنادهاي مقاله درصد 39هاي التين،     از استنادهاي مقاله  
 درصـد از اسـتنادهاي   41  .8طـور ميـانگين،    بـه .  فارسي اشـتباه وجــود دارد  هاي   درصد از استنادهاي كتاب    48التين و   

                                                 
الزم به يادآوري است دليل انتخاب فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات اين بود كه اين فصلنامه، تنها مجله علمي پژوهشي ايراني                     .  1

رساني ايران است كه در پايگاه اسـتنادي اسـكوپوس نمايـه شـده             ابداري و اطالع  شناسي متعلق به انجمن كت    حوزه علم اطالعات و دانش    
  است

2 . Vankover 
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. انـد    درصـد اساسـي    21  .4ت،   كـه از ايـن ميـزان اشـتباها         گرفته توسط نويسندگان به منابع مختلف اشتباه است         صورت
گرفته در استنادها برحسب نـوع مـدارك مـورد            نظر آماري، اختالف معناداري بين ميزان اشتباهات صورت         ، از   همچنين

در كل نتايج پژوهش نشان داد كه اشتراك مـساعي ميـان نـويـسندگان، ويراســتاران و داوران و                   . استناد وجود نداشت  
تواند بـه رفـع ايـن         ها مي    فرايند پذيرش مقاله     از   بخشي  عنوان  ها به   رخي از استنادهاي مقاله   همچنين ارزيابي و بررسي ب    

  .  زيادي كند  كمك مشكل
در پژوهـشي تحـت عنـوان       ) 1392(نژاد و همكاران      مرادي كيوي، سبحاني، صاحب اختياري، هاشمي مطلق، كاظم       

به بررسـي صـحت نگـارش       » انشگاه علوم پزشكي گيالن   شده در مجله د     هاي چاپ   بررسي درستي نگارش منابع مقاله    «
از هـر مقالـه     .  مجله دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن پرداخـت         1380-1390هاي    هاي منتشرشده در سال     منابع كليه مقاله  

.  درصـد از منـابع داراي خطـا بودنـد          60  .2صورت تصادفي سه منبع را مورد بررسي قـرار داد، نتـايج نـشان داد كـه                    به
 . وجود آمده بود  كاهش چشمگيري در تعداد خطاهاي استنادي بهها سال جلورفتنا همچنين ب

هاي دانـشكده     نامه  در پژوهشي تحت عنوان بررسي صحت استنادي پايان       ) زودآيند(منش    رحماني، اصنافي و عرفان   
 1393شناسـي در سـال        انشده در دانشكده علوم تربيتـي و رو         هاي دفاع   نامه  شناسي به بررسي پايان     علوم تربيتي و روان   

 خطـاي اسـتنادي بودنـد كـه         663 منبع استنادي مورد بررسـي داراي تعـداد          262پرداختند، نتايج پژوهش نشان داد كه       
ها بر اساس مؤلفه جنسيت تفاوت معناداري         نامه  هاست، همچنين صحت استنادي پايان      نامه  بيشترين خطا مربوط به پايان    

به   به دانشجويان كارشناسي ارشد و منابع استنادي التين نسبت          ويان دكتري نسبت  وجود نداشت، صحت استنادي دانشج    
 .منابع استنادي فارسي بيشتر است

شناسـي    پژوهـشي روان  -بررسـي صـحت اسـتنادي فـصلنامه علمـي         "در پژوهشي تحت عنوان     ) زودآيند(رحماني  
شناسـي كـاربردي پرداخـت، نتـايج          نپژوهـشي روا  - شماره از فصلنامه علمي    19 به بررسي صحت استنادي      "كاربردي

 درصد از استنادات مورد بررسي فاقد هرگونه خطاي استنادي بودنـد و وضـعيت صـحت                 71  .12پژوهش نشان داد كه     
هاي مشابه در ايران و خـارج از كـشور            به ساير پژوهش    شناسي كاربردي نسبت     پژوهشي روان  -استنادي فصلنامه علمي  

  .اي است هاي ارسالي به فصلنامه و ويراستاري چندمرحله  مقالهبودن فرمت فصلنامه طبق بهتر است و اين به دليل تأكيد
شود كه موضوع صحت استنادي، افزون بـر بحـث تبـادل اسـتناد مـورد                  هاي پژوهش مشخص مي     از بررسي پيشينه  

 است  1990-2015 گرفته در مورد صحت استنادي از سال        هاي انجام   دامنه پژوهش . توجه پژوهشگران قرار گرفته است    
اين نشان از اهميت موضوع صحت . اند ها و منابع اطالعاتي پرداخته ها به بررسي صحت استنادي مجله و بيشتر پژوهش 

 درصد خطاي استنادي دارند كه ايـن        90 تا   20ها    دهند كه بيشتر مجله     گرفته نشان مي    هاي انجام   پژوهش. استنادي است 
هاي   برخي نظريات هم مبني بر استرس، زيادي كار، تنوع شيوه         .  باشد مجلهنويسنده يا   انگاري    تواند به دليل سهل     امر مي 

در پژوهش حاضر به بررسـي صـحت اسـتنادي          . توانند از علل افزايش خطاي استنادي باشند        استناددهي و غيره نيز مي    
العـات تنهـا نـشريه      پژوهـشنامه پـردازش و مـديريت اط       . پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات پرداخته شده است       

به اين دليـل مـورد بررسـي صـحت          . شود   نمايه مي  اسكوپوسشناسي است كه در       فارسي حوزه علم اطالعات و دانش     
  .استنادي قرار گرفت

   پژوهشيشناس   روش
جامعـه آمـاري    . اي انجام شده اسـت      هاي تحليل استنادي و كتابخانه      اين پژوهش از نوع كاربردي است كه با روش        
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 بـه تعـداد     1392-1394هاي    ل تمام مقاالت منتشرشده در فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات طي سال           پژوهش شام 
براي سنجش تعداد استنادهاي جامعة پژوهش از روش شمارش استنادي استفاده شد، براي اين كار همه .  مقاله بود108

طبـق جـدول مورگـان      .  استناد بـود   2700ا  صورت تقريبي برابر ب      مقاله مورد بررسي شمارش شد كه به       108استنادهاي  
اي تصادفي بود، اينگونه كه با توجـه بـه            صورت طبقه   گيري به   روش نمونه .  استناد محاسبه شد   336ميزان نمونه برابر با     

.  استناد از هر مقاله فصلنامه بررسي شـد        4هاي نوع مدرك استنادي، زبان مدرك استنادي و شماره فصلنامه تعداد              مؤلفه
 :مقاله استنادهاي زير مورد بررسي قرار گرفتنددر هر 

  اولين مقاله استنادي فارسي؛ 
  اولين مقاله استنادي التين؛ 

  اولين كتاب استنادي فارسي؛ 
  .اولين كتاب استنادي التين
  .  استناد مورد بررسي قرار گرفت4بنابراين از هر مقاله تعداد 

هاي پژوهش،    ي و انگليسي، همچنين تطبيق آنها با اهداف و سؤال         هاي وارسي موجود به زبان فارس       با مطالعه سياهه  
.  آمـاده شـد    اي  محقق ساخته عنوان الگو انتخاب شد و سياهه         به) 1388(شده توسط آزاده، واعظ و قريب         سياهه استفاده 

اهه وارسـي   سـي . شناسي رسيد و روايي آن اثبات شـد          نفر از اساتيد حوزه علم اطالعات و دانش        6سپس به تأييد تعداد     
  : شده در زير بود مورد نظر شامل چهار بخش ارائه

   اطالعات مربوط به خود مقاله؛  
   مطابقت استنادها با دستورالعمل پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات؛  
  شده استنادها؛  نام منبع يا منابع بررسي  
   بزرگ است بودانواع خطاهاي استنادي كه خود شامل خطاهاي كوچك و خطاهاي . 

هاي آمار توصيفي، شامل فراواني، درصد و آمار استنباطي، با استفاده از آزمون من ويتنـي و                   در اين مطالعه از روش    
برنامـه مـورد اسـتفاده بـراي     . هاي پژوهش اسـتفاده شـد   هاي مربوط به پرسش تحليل واريانس در تجزيه و تحليل داده 

 .  بودExcel و SPSSي افزار آمار تجزيه و تحليل آماري، نرم

در مرحلـه نخـست، تمـامي اسـتنادهاي منتخـب، از            . ها در اين بررسي، مشاهده مستقيم بـود         روش گردآوري داده  
هاي اطالعاتي فارسي، التين و موتورهاي جستجوي عمومي از نظر وجود يـا عـدم وجـود چنـين منبعـي مـورد                         پايگاه

شـده   ، بررسي صحت هريك از استنادها مطابق با اطالعات بازيابيدر مرحله دوم مطالعه . جستجو و بررسي قرار گرفت    
 . 1انجام گرفت

در ايـن بخـش از      . شـده ثبـت شـدند       در مرحله سوم بررسي، خطاهاي هر استناد به تفكيك، در سياهه وارسيِ تهيه            
. وارسي منـدرج شـد  ها بود در سياهه  هاي مورد جستجو، مغاير با اصل مقاله        پژوهش، اگر بخشي از اطالعات در پايگاه      

نامـه موجـود، بررسـي و         زمان با طي مراحل تحقيقي مذكور، هريك از استنادهاي منتخب، از نظر پيـروي بـا شـيوه                   هم
                                                 

  : عناصر استنادي مورد بررسي در مقاالت مشتمل است بر.  1
  )كتاب(نام ناشر . 5      ) گان(نام نويسنده . 1
  )كتاب(محل نشر . 6        سال نشر. 2
  شماره جلد. 7      عنوان مقاله. 3
  شماره صفحات. 8      جلهعنوان م. 4



 
 

  اميررضا اصنافي، مهدي رحماني  

 
  
35

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
پ (

ياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

  . خطاهاي هريك از عناصر در بخش اختصاصي به اين نوع خطاها در سياهه وارسي ضبط شد

  هاي پژوهش يافته
 392 مقاله يك نوع از انواع مدارك استنادي را نداشـتند؛ بنـابراين در كـل،                 40 استناد مورد بررسي،     432از مجموع   

  .هاي پژوهش در ادامه ذكر شده است هاي انجام شده بر اساس سؤال جزئيات بررسي. استناد مورد بررسي قرار گرفت

 وضعيت مقاالت منتشرشده در پردازش و مديريت اطالعات از لحاظ صحت استنادي چگونه            : سؤال اول 
  است؟

 اسـتناد فاقـد   269 استناد مـورد بررسـي     392در بررسي خطاهاي استنادي پردازش و مديريت اطالعات از مجموع           
 استناد داراي انواع خطاي اسـتنادي بودنـد كـه درمجمـوع داراي              123و  )  درصد 68  .62(هرگونه خطاي استنادي بودند     

 مورد از اين خطاها، خطاي بزرگ استنادي بودند         24سيد كه   به ثبت ر  )  خطا 1  .2هر استناد   ( خطاي استنادي بودند     148
  ).1جدول (، ) درصد83  .79( مورد خطاي كوچك استنادي بودند 124و )  درصد16  .21(

  تعداد كل خطاهاي استنادي مقاالت مورد بررسي. 1جدول 
 تعداد خطاي كوچك تعداد خطاي بزرگ استنادي تعداد خطاي استنادي 

 124 24 148 مجموع مقاالت

وضعيت صحت استنادي مقاالت پردازش و مديريت اطالعات بر اساس مؤلفه نوع مـدرك              : سؤال دوم 
  استنادي چگونه است؟

 خطا مربـوط    58،  ) درصد 60  .81(هاي استنادي بود       خطا مربوط به مقاله    90 خطاي استنادي موجود     148از مجموع   
)  درصـد  66( مـورد    134 مقاله استنادي مورد بررسي      203 از كل    )2جدول  (. بود)  درصد 40  .19(به كتاب استنادي بود     

فاقـد  )  درصـد 70  .42( مـورد  135 كتاب اسـتنادي مـورد بررسـي     189فاقد هرگونه خطاي استنادي بودند، همچنين از        
  .هرگونه خطاي استنادي بودند
  تعداد كل خطاهاي استنادي مقاالت به تفكيك نوع منبع اطالعاتي . 2جدول 

 تعداد خطاهاي كوچك تعداد خطاهاي بزرگ استنادي تعداد خطاهاي استنادي ع استنادينوع منب

 68 22 90 ها مقاله

 56 2 58 ها كتاب
      

براي سنجش صحت استنادي پردازش و مديريت اطالعات بر اساس مؤلفه نوع مدرك استنادي از آزمون من ويتني        
 . استفاده شد

 رسي خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه نوع منبع استنادي آزمون من ويتني در مورد بر. 3جدول 

 خطاهاي استنادي آزمون

 1534 من ويتني

 3019 ويلكاكسون

?????????  2- 

 0  .01 سطح معناداري
        

 اسـت؛ بنـابراين بـين      0  .05 مشخص است مقدار احتمال در خطاهـاي اسـتنادي كمتـر از              3طور كه از جدول       همان
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نادي مقاالت پردازش و مديريت اطالعات بر اساس مؤلفه نوع مدرك استنادي تفـاوت معنـاداري                ميانگين خطاهاي است  
اند ميانگين خطاهاي استنادي هر دو        كردن اينكه كدام دسته خطاي استنادي بيشتري داشته         لذا براي مشخص  . وجود دارد 

 .نوع مدرك استنادي مورد بررسي قرار گرفت

   استنادي منابع استنادي مختلفهاي توصيفي خطاهاي شاخص. 4جدول 
 ميانگين تعداد خطاي استنادي نوع منبع استنادي متغير

 خطاهاي استنادي بر اساس نوع منبع 66 69 مقاله
 55 54 كتاب

          
بـه     خطـاي اسـتنادي بيـشتري نـسبت        66هاي اسـتنادي بـا ميـانگين           مشخص است مقاله   4گونه كه از جدول       همان

  .اند ههاي استنادي داشت كتاب

هاي پردازش و مديريت اطالعات بـر اسـاس مؤلفـه زبـان               وضعيت صحت استنادي مقاله   : سؤال سوم 
  مدرك استنادي چگونه است؟

 خطـاي   70 منبع استنادي فارسي مورد بررسي قـرار گرفـت كـه داراي              197 منبع استنادي مورد بررسي      392از كل   
)  درصـد  77  .15( خطـاي ديگـر      54ادي، خطاي بزرگ بودنـد و       از خطاهاي استن  )  درصد 22  .85( عدد   16استنادي بود،   

 خطاي استنادي 78 منبع استنادي التين مورد بررسي قرار گرفت كه داراي          195همچنين  . خطاي كوچك استنادي بودند   
خطـاي  )  درصـد  89  .75( خطـاي ديگـر      70خطاي بزرگ استنادي بودند و      )  درصد 10  .25( عدد   8بود كه از اين تعداد      

  ).5جدول ( استنادي بودند كوچك
  ها به تفكيك زبان منبع تعداد كل خطاهاي استنادي مقاله. 5جدول 

 تعداد خطاي كوچك تعداد خطاي بزرگ استنادي تعداد خطاي استنادي زبان منبع اطالعاتي

 54 16 70 فارسي

 70 8 78 التين
            

اس مؤلفه زبان بهتـر اسـت از آزمـون مـن ويتنـي              كردن اينكه وضعيت استنادي كدام نوع منابع بر اس          براي مشخص 
  .استفاده شد

 آزمون من ويتني در مورد بررسي خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه زبان منبع استنادي. 6جدول 

 خطاهاي استنادي آزمون

 1729 من ويتني

 4007 ويلكاكسون

 -1 زد

 0  .0001 داري سطح معني
          

 اسـت، بنـابراين بـين    0  .0001 مقدار احتمال در خطاهاي استنادي برابر بـا      مشخص است  6طور كه از جدول       همان
كـردن اينكـه      لذا براي مـشخص   . ميانگين خطاهاي استنادي بر اساس زبان مدرك استنادي تفاوت معناداري وجود دارد           

  . اند ميانگين هر دو دسته مورد مقايسه قرار گرفت كدام دسته خطاي استنادي بيشتري داشته
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  هاي توصيفي خطاهاي استنادي منابع استنادي مختلف شاخص. 7 جدول
 ميانگين تعداد زبان متغير

 خطاهاي استنادي بر اساس زبان منبع استنادي 57  .75 56 فارسي
 65 67 التين

          
  .اند  خطاي استنادي بيشتري داشته65 مشخص است استنادهاي التين با ميانگين 7گونه كه از جدول  همان

  .وضعيت صحت استنادي پردازش و مديريت اطالعات بر اساس شماره فصلنامه:  چهارمسؤال
كردن اينكه كدام شـماره از    شماره از پردازش و مديريت اطالعات مورد بررسي قرار گرفت، براي مشخص          9تعداد  

تحليـل  كـردن وضـعيت از آزمـون       بـراي مـشخص   . پردازش و مديريت اطالعات داراي خطاي استنادي كمتـر هـستند          
  .واريانس استفاده شد

  هاي توصيفي خطاهاي استنادي منابع استنادي مختلف شاخص. 8جدول 
 سطح معناداري df مجموع مربعات متغير

 0  .0001 8 5 خطاهاي استنادي بر اساس شماره
              

نـابراين بـين     اسـت، ب   0  .001 مشخص است مقدار احتمال در خطاهاي استنادي برابـر بـا             8طور كه از جدول       همان
لذا براي تشخيص اينكه كدام شـماره خطـاي         . ميانگين خطاهاي استنادي بر اساس شماره تفاوت معناداري وجود دارد         

  .ها مورد مقايسه قرار گرفت استنادي بيشتري داشته است ميانگين همه شماره
 ها نامه جدول مقايسه خطاهاي استنادي پايان. 9جدول 

 ميانگين وزني ات مورد بررسيتعداد استناد شماره فصلنامه

75 43 09.  201 

76 44 215 

77 43 184 

78 42 186 

79 44 203 

80 43 08.  191 

81 44 196 

82 45 207 

83 44 181 

  392 مجموع
          

هاي   بيشتر از ميانگين وزني مابقي شماره      76 مشخص است ميانگين وزني فصلنامه شماره        9طور كه از جدول       همان
همچنـين  . هـاي فـصلنامه اسـت     بيـشتر از سـاير شـماره   76نامه است پس ميزان خطاهاي استنادي فصلنامه شماره     فصل

  . هاي فصلنامه دارد به ساير شماره   خطاي استنادي كمتري نسبت181 با ميانگين وزني 83فصلنامه شماره 

 گيري  بحث و نتيجه

ت استنادي، افزون بـر بحـث تبـادل اسـتناد مـورد             شود كه موضوع صح     هاي پژوهش مشخص مي     از بررسي پيشينه  
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اند كـه درصـد بـااليي از پژوهـشگران در             ها نشان داده    به اين معنا كه اكثر پژوهش     . توجه پژوهشگران قرار گرفته است    
هاي خود داراي خطاهاي مختلف اسـتنادي هـستند امـا گذشـت زمـان منجـر بـه بهبـود              نامه  ها يا پايان    استنادهاي مقاله 

  .ستنادي شده استوضعيت ا
نتايج پژوهش نشان داد كه استنادهاي پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات وضـعيت مطلـوبي دارنـد و نتيجـه                    

، عزيزي و همكاران؛ آزاده، واعظ و قريب؛ نگان كي؛ و تيلور بهتر بود و تقريباً با نتايج        پژوهشبه    پژوهش حاضر نسبت  
و همكـاران؛ زيولوسـكي و اورمـن؛ لوكيـك و همكـاران؛ و گوسـلينگ و                  رحماني؛ نيشنا و همكاران؛ فنتـون        پژوهش

. ؛ اما وضعيت پژوهش آسانو و همكاران؛ كونور؛ باچان؛ و ورن و واتسون، پژوهش حاضر بهتر بود                بودهمكاران مشابه   
آن هاي داخلي و خارجي بهتر بـود و علـت           به بسياري از پژوهش     گونه كه در فوق ذكر شد پژوهش حاضر نسبت          همان
ويژگي . نامه ايران در سايت فصلنامه و در بخش راهنماي نويسندگان باشد بودن شيوه تواند بيشتر به دليل در دسترس مي

بودن تعداد خطاهاي استنادي پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعـات شـده اسـت مربـوط بـه                 ديگري كه منجر به كم    
هشنامه پردازش و مديريت اطالعات از ابتدا يـك شـيوه مـستقل             براين، در پژو    عالوه. اي مقاالت است    داوري دومرحله 

هاي استناددهي به زبان فارسـي وجـود       استناددهي قرار داده شده است كه اين خود از بسياري از مشكالتي كه در شيوه              
  .دارد مبراست

بيـشترين  . ه التين بود  نتايج پژوهش همچنين نشان داد كه استنادهاي منابع استنادشده فارسي بهتر از منابع استنادشد             
تواند به دليل عدم  ها مربوط به ذكرنكردن دوره يا شماره انتشار مقاله بود كه اين مي شده در مقاله خطاي استنادي بازيابي

هاي اطالعـاتي باشـد، يعنـي      هاي مجالت داخلي در پايگاه      نشدن مقاله   هاي اطالعاتي خارجي و نمايه      دسترسي به پايگاه  
به اطالعات كامل منابع سخت شده است و به اين دليل در بخـش شـماره و دوره انتـشار برخـي از                       گونه دسترسي     اين

تـوان ذكـر      بودن خطاهاي استنادي منابع فارسـي را مـي          علت اصلي كم  . منابع ناقص بودند يا اطالعات اشتباهي داشتند      
ي زيادبودن خطاي استنادي منابع التـين       يكي از علل اصل   . قسمتي در مقاله تحت عنوان نحوه استناد به اين منبع دانست          

كردن اطالعات ممكن اسـت كـه فرمـت فهرسـت          هاي فارسي است كه در كپي       برداري از استنادهاي التين در مقاله       كپي
تواند عدم تسلط پژوهشگران ايراني به زبان انگليسي باشـد كـه بـه                منابع با فرمت مجله همخوان نباشد، دليل ديگر مي        

. توجـه هـستند   دهد كه پژوهـشگران بـه آن بـي    با زبان انگليسي برخي اشتباهات در استنادات رخ مي  دليل عدم آشنايي    
هاي پژوهشنامه پـردازش و مـديريت اطالعـات بـا             همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه وضعيت صحت استنادي مقاله         

  .گذشت زمان رو به بهبود است
داري، پرهيـز از   ند، اعتباربخشي بـه اثـر تـأليفي، رعايــت امانـت     با نظر به اينكه دستيابي به اهداف استناددهي همان      

هاي زماني و مالي براي دستيابي به استنادها، ممانعت از سرگرداني             جويي در هزينه    گسستگي در سلسله استنادها، صرفه    
ف علوم، تهيـه    هاي مختل   خوانندگان، معرفي آثاري بيشتر در حوزه مورد مطالعه، نماياندن كمبودهاي پژوهشي در حوزه            

–شده در كليه آثـار علمـي   هاي استنادي و تحليل استنادي منوط به صحت، درستي و يكدستي استنادهاي ارائه          نامه  نمايه

ها نيز به لزوم مراجعه نويسندگان به اصل منابع و ارائه استنادهاي دقيـق و         هاي ويراستاري مجله    پژوهشي است و هيئت   
نامه استنادي ايـران، پژوهـشنامه        تايج بررسي صحت استنادي و پيروي از قواعد شيوه        صحيح تأكيد داشته و با توجه به ن       

  .پردازش و مديريت اطالعات وضعيت مطلوبي دارد
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  منابع 
هاي   هاي دوره   نامه  هاي استنادي پايان    بررسي وضعيت صحت مقاله   ) 1388(آزاده، فريدون، واعظ، ريحانه و قريب، ميترا        

پيـاورد  . دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران        : اه علوم پزشكي تهران   دكتري تخصصي پزشكي دانشگ   
  .9-17، )2 و 1(3سالمت، 

هـاي تـأليفي منتـشرشده در فـصلنامه           بررسي ميزان درستي اسـتنادهاي مقالـه      ) 1389(بهزادي، حسن و سنجي، مجيده      
 25-223، )3(13رساني،  كتابداري و اطالع. 1387رساني در سال  كتابداري و اطالع

دانـشگاه فردوسـي    : مـشهد . اهللا فتـاحي    ترجمه اسداهللا آزاد و رحمت    . مفاهيم بازيابي اطالعات  ) 1379(پائو، ميراندا لي    
  .مشهد

 .11-17، )2(4نشر دانش، . الحديث هاي آن با علم تحليل استنادي و شباهت). 1362(حرّي، عباس 

دانشگاه : تهران. المللي هاي علمي رهنمودهاي بين تناد در نگارشهاي اس شيوه) 1385(حري، عباس و شاهبداغي، اعظم     
 .تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ

، )2 (32شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران،         مجله روان . هاي علمي   كاربرد استناد در نگارش   ) 1381(حقيقي، محمود   
232-215.  

پژوهـشي  -فـصلنامه علمـي   . شناسـي كـاربردي     نبررسـي صـحت اسـتنادي فـصلنامه روا        ) زودآينـد (رحماني، مهـدي    
  .شناسي كاربردي روان

هاي دانشكده    نامه  بررسي صحت استنادي پايان   ). زودآيند(منش، محمد امين      رحماني، مهدي، اصنافي، اميررضا و عرفان     
 .شناسي دانش. شناسي دانشگاه شهيد بهشتي علوم تربيتي و روان

. فارسي انگليسي و انگليسي بـه فارسـي       : رساني   دانشنامه كتابداري و اطالع    )1379(سلطاني، پوري و راستين، فروردين      
 .فرهنگ معاصر: تهران

بررسـي كيفيـت ذكـر      ). 1380(عزيزي، فريدون، رئيس زاده، فربد، زارعي، شبنم، طريقت صابر، گلبرگ، و گرزن، رضا              
مجلـه  (پـژوهش در پزشـكي   . پژوهـشي در جمهـوري اسـالمي ايـران    -هاي پژوهشي مجالت علمـي  منابع در مقاله 

 .249-255، )4(25، )پژوهشي دانشكده پزشكي

مرادي كيوي، محسن، سبحاني، عبدالرسول، صاحب اختياري، خشايار، هاشمي مطلق، كيوان، كاظم نژاد ليلـي، احـسان                 
 مجلـه دانـشگاه   . شده در مجله دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن          هاي چاپ   بررسي درستي نگارش منابع مقاله    ). 1392(

  .78-86، )86(22علوم پزشكي گيالن، 

Adhikari, p., & Acharya, A. (2010) accuracy of reference in different speciality medical journals 
of Nepal. Nepalese Journal of Net Head & Neck Surgery, 1(2), 23-25. 
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*** 

 سياهه وارسي مورد استفاده. 1پيوست 

  APAشناسي كابردي بر اساس روش  هاي فصلنامه روان فرم بررسي صحت استنادي مقاله
 :نامه عنوان پايان

 :دانشكده

  :رشته
  :سال دفاع

  :نام منبع يا منابع بررسي شده استنادها
 اي استنادي مقالهفرم مربوط به خطاه. 1جدول 

 شماره صفحه شماره و دوره عنوان مجله عنوان مقاله سال نشر پديد آور

      
            

***  
  فرم مربوط به خطاهاي استنادي كتاب. 2جدول 

 ترجمه- ويرايش ناشر محل نشر عنوان كتاب سال نشر پديد آور

      
              

***  
  ها امهن فرم مربوط به خطاهاي استنادي پايان. 3جدول 

 دانشگاه دانشكده گروه مقطع نامه عنوان پايان سال نشر پديد آور

       
              

***  
  فرم مربوط به خطاهاي استنادي منابع اينترنتي. 4جدول 

 آدرس سايت تاريخ بازيابي عنوان سايت عنوان مطلب سال نشر پديد آور

      
              

*** 
  يفرم مربوط به جستجوي استنادها. 5جدول 

 خطاهاي كوچك خطاهاي بزرگ استنادهاي كور استنادهاي بازيابي شده

    
       

*** 


