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 استنادکاربرد ابزارهای مدیریت  ازلحاظهای کتاب الکترونیکی تعیین وضعیت پایگاه
 

 *2الهه امتی     1 مینا توسلی فرحی
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75-46 صفحات ؛4931 و تابستان بهار ؛اولشماره  ؛اول دوره ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله   

 دهيچک

 و نامهیانپا ،مقاله کتاب، به استناد و اطالعاتی استناد پژوهش و مدیریت امر تنادهای علمی جهت تسهیل دریا اس منابعابزارهای مدیریت  :مقدمه

 .است شدهانجام استنادکاربرد ابزارهای مدیریت  ازلحاظ های کتاب الکترونیکیوضعیت پایگاه تعیین باهدفاین مطالعه  شوند.غیره استفاده می

پایگاه اطالعاتی علمی است که به  3است. جامعه آماری شامل  شدهانجام 2931 در سال اربردی و به روش پیمایشیاین مطالعه از نوع ک :هاروش

های اطالعاتی علمی ابزار ارزیابی بانک یتساوببا استفاده از  ها با استفاده از روش مشاهده مستقیم و. دادهاندشدهانتخابدار روش هدف
(http://adat.crl.edu )یآمارافزار بعد از ورود به نرم آمدهدستبههای . دادهاندشدهیگردآور Excel  اندقرارگرفتهمورد تحلیل. 

سه با  هر ,Email, RefWorks, Endnote، به ترتیب موردنظرهای در پایگاه شدهگرفتهکه ابزارهای به کار  ها حاکی از آن بودیافته :هایافته

 های بعدی قرار گرفتند.در رتبه ،کاربرد درصد ProCite، 19 درصد و Reference Manager، 93اند، سپس داشتهرا درصد بیشترین کاربرد  87

افزارهای ها جهت استفاده در تحقیقات علمی داشته باشند، کاربرد نرمبرای اینکه محققان رضایت بیشتری از پایگاه :گيریتيجهنبحث و 

در طراحی  Reference Manager, Procite, EndNote RefWorks,BiblioExpress,BiblioScapeچون  هادیریت استنادم
 آیند.های فارسی امری الزم به شمار میپایگاه باألخصهای علمی و پایگاه

 .مدیریت مرجع ،EndNote، ProCite ،Reference Manager، RefWorks :هاکليدواژه

 

 یوهشپژ نوع مقاله:

 99/99/13پذیرش مقاله:  99/95/13 اصالح نهایی: 91/95/19دریافت مقاله: 

 .75-64(: 9)9؛ 9314پزشکی نوین  یرساناطالعکاربرد ابزارهای مدیریت استناد.  ازلحاظهای کتاب الکترونیکی توسلی فرحی مینا، امتی الهه. تعیین وضعیت پایگاه ارجاع:

 

 

 مقدمه:

 یتباقابلاطالعاتی الکترونیکی نیاز به ابزارهایی  منابعبا افزایش سریع 

استفاده از چنین ابزارهایی در  چراکهشود، حساس میاجستجوی آسان 

سازد که در یا استنادها محقق را متوجه این نکته می منابعمدیریت 

های کامل و کمترین زمان ممکن به مدیریت، جستجو و نگهداری نسخه

در پژوهش و یا هر کار دیگر بپردازد. این  مورداستفاده منابعخالصه  یا

 منابعمدیریت  یتدرنهاجویی در وقت محقق و ابزارها امکان صرفه

 .سازندرا تسهیل می موردمطالعه

 تحقیق، همواره یک در مورداستفاده مراجع و هاپیشینه مدیریت

 یک محقق است، زیرا بوده گیریوقت و امر مشکل پژوهشگران برای

 منابع از در طیف وسیعی نیازمند جستجو مراجع، ینا یافتن برای

 تمام تمام متن، منابعکتابشناختی،  اطالعاتی هایبانک نظیر اطالعاتی

 تنوع علت به و بوده باالخره اینترنت و الکترونیک نشریات تصویر،

 و یدهسازمان، منابع قبیل این اطالعات در بازیابی و ذخیره فرمت

برای  روینازا. ]1[است  دشوار گیر ووقت کاری هاآن بندیجمع

افزارهای مدیریت میالدی اولین نسل نرم 1891بار در دهه نخستین 

 رواج یافتند. سرعتبهز آن زمان مآخذ معرفی و ا
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است،  ذکرقابلافزارها نکته بسیار مهمی که در مورد این نرم

ز ای ار هر مرحله. دجویی در وقت محققان و دانشجویان استصرفه

الزم است. ها پیشینهبخشی از جستجوی  عنوانبهتحقیق، استناد به منبع، 

باشد، پیگیری  نکردهعمل منابعیافته در مورد اگر پژوهشگر خیلی سازمان

اغلب اوقات، امکان از  .و پیچیده باشد یرگوقتتواند بسیار می منابع

ش که محقق بخ منابعیدست دادن و یا حتی فراموش کردن برخی از 

حیاتی از اطالعاتش را از آن به دست آورده است، وجود دارد. 

 منابع، برای کمک به وظیفه ثبت و استفاده از استنادافزارهای مدیریت نرم

 .]2[ اندیجادشدهابه شکلی بسیار ساده 

 الکترونیکی بعنام چگونه که بدانند خواهندمی محققین امروزه

 بانک چگونه جستجو کنند؟ عمناب این در چگونه بیابند؟ را مناسب

 از چگونه کنند؟ ایجاد آسان جستجوی یتباقابل شخصی اطالعاتی

 را هافیش این چگونه کنند؟ تهیه فیش الکترونیک یازشانموردن اطالعات

 زمان صرف با چگونه و کنند؟ ذخیره شخصی اطالعاتی هایبانک در

 به د. پاسخمراجع کنن یا منابع لیست تهیه به اقدام کافی، و دقت کم

از ابزارهای مدیریت  استفاده در آن کاربردی هایروش و فوق سؤاالت

 .]3[ نهفته است استناد

های کاربردی اطالق افزارها یا برنامهبه نرم استنادابزارهای مدیریت 

شود که برای ذخیره و مدیریت استنادهای کاربران و یا ایجاد می

 وجهیچهبه، این ابزارها حالینباا .اندشدهیطراح هاآنشناسی برای کتاب

هایی نظیر مدل توزیع )مبتنی بر ویژگی ازلحاظمشابه هم نیستند و اغلب 

بر روی رایانه و غیره(، رایگان یا انحصاری متفاوت  نصبقابلوب، 

این ابزارها، بررسی امکانات  یک از بنابراین، قبل از انتخاب هر؛ هستند

 ازلحاظافزارهای مدیریت استنادها نرم .هر یک بسیار ضروری است

بر روی رایانه )مبتنی بر  نصبقابل شامل دسته مدل توزیع به چهار

desktopشوند. (، مبتنی بر وب، مبتنی بر مرورگر، یا ترکیبی تقسیم می

( و یا proprietaryهای توزیع به مدل انحصاری )هر یک از این مدل

که رایگان یا  ]5،4[اندشدهیمتقس (Open Source)مدل منبع باز 

 مستلزم پرداخت هزینه هستند.

اختیار  افزارها، کد منبع را درمنبع باز بدین معنا است که صاحبان نرم

نویسان قرار دهند تا مطابق نیازهای خود آن را سفارشی سازند. برنامه

جویی در های منبع باز شامل صرفهحلدالیل اصلی برای انتخاب راه

سازی، فروشندگان، توانایی سفارشی یدوبندهایقز هزینه، آزادی ا

افزار است. برخورداری از پشتیبانی استاندارد و کارایی ناشی از توسعه نرم

های پنهان در ارتباط با از هزینه اندعبارتمشکالت استفاده از منبع باز 

اجرا، مشکالت مربوط به حصول اطمینان از سازگاری و پشتیبانی بعد از 

، عدم پشتیبانی مناسب، قابلیت استفاده ضعیف و عدم یانروزرسبه

 .انتخاب است

 ,Bookends, Paper بر روی رایانه نظیر نصبقابلافزارهای نرم

JabRef انحصاری و رایگان موجود هستند. کاربران پس از  صورتبه

کنند افزارها آن را بر روی رایانه شخصی خود نصب میگونه نرمتهیه این

ها در افزارشان پیش نیاید، این برنامهاینکه مشکلی برای سختو با فرض 

و یا حذف  یروزرسانبهتا زمانی که  مانندشان بدون تغییر باقی میرایانه

اول : بوده است و مزایا و معایبی دارد شکلها بدین شوند. این مدل، سال

به  اینکه کاربر محدود به برنامه موجود بر روی رایانه خود است و متکی

های متمایز، افزار اغلب دارای ویژگیاتصال به اینترنت نیست. این نرم

های انتخابی از طریق رابط کاربری آن، مانند امکان جستجو در پایگاه داده

از طریق  منابعهای تلفن همراه و یا اتصال به دستگاههماهنگی با 

سته به ها واب، ممکن است این برنامهحالینباااست.  proxyسرورهای 

فقط در ، Paperو  Bookendsخاص باشند، مثالً  عاملیستمسیک 

ر روی یک رایانه هستند و یا مجوز استفاده ب اجراقابل Mac عاملیستمس

و تحت کنترل کاربر  شدهیرهذخمحلی  صورتبهها را داشته باشند. داده

و حذف تصادفی  ها در مواردی نظیرمانند، اما ممکن است دادهباقی می

 .]5،4[ پذیر باشندافزاری آسیبیا مشکالت سخت

 ,EasyBibیرنظابزارهای مدیریت استناد مبتنی بر وب 

Connotea, BibMe, BibSonomy, CiteULike و ISI 

EndNote افزارها کنند. این نرماز طریق اینترنت عمل می طور کاملبه

اه متصل به شوند و از هر رایانه و یا دستگدر یک مرورگر وب اجرا می

 EasyBibو  RefWorksمانند هستند. برخی  یدسترسقابلاینترنت 

ها با استفاده از داده دهند.را هم ارائه می های تلفن همراه پیشرفتهنسخه

های رایانه شخصی در امان شوند و از خرابیرایانش ابری ذخیره می

بودن رایانش ابری هم حسن و هم زیان  چندمنظورهاما  ،هستند

خاتمه کار با  منزلهبهقطع شدن اینترنت  مثالعنوانبهشود. حسوب میم

 .]5،4[است  افزارنرم

 RefWorks، های تجاری مبتنی بر وب افزار مدیریت ارجاعنرم

 C.O.S RefWorksمیالدی توسط شرکت  2111است که در سال 

طراحی و  رود،( به شمار میProquestکه واحد بازرگانی شرکت )

، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی RefWorks .]6[ است شدهیمعرف

افزار و نبودن نرم روزبهبه وجود آمد.  استنادیا باالتر، جهت مدیریت 

های مختلف، دو ها و پایگاهاتصال با کتابخانه ازلحاظجامعیت نداشتن آن 

آید. راحتی و سهولت نصب و استفاده از نقص این برنامه به شمار می
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، در بین درمجموع حالینبااشود. افزار نیز امتیاز آن محسوب میماین نر

 .]2[قرار دارد  افزارهای مدیریت استنادترین و قدرتمندترین نرممحبوب

افزارهای ترین نرمیکی از بهترین و جامع EndNoteافزار نرم

 که شرکت پژوهش است درروندمدیریت اطالعات و استناد 

Thomson Reuters هولت کار پژوهشگران، به کاربران جهت س

خود عرضه کرده است. با توجه به اینکه امروزه مدیریت اطالعات علمی 

 ؛های مختلف یک دغدغه شده استبرای پژوهشگران حوزه

EndNote  کمک بسیار مؤثر و چشمگیری به پژوهشگران و

های مدیریت مستندات، نوشتن مقاله ٔ  ینهدرزمنویسندگان مقاالت علمی 

 ،المللیاستانداردهای مختلف ناشرین بین بر اساس ی، نشر مقالهعلم

 .]3[ کندمی

که در مؤسسه اطالعات علمی  استنادافزارهای مدیریت از دیگر نرم

است. این  Reference Managerافزار است، نرم شدهعرضهتولید و 

در  ها است که کاربر راداده ابزار برای تولید، مدیریت و نگهداری پایگاه

رساند. با استفاده از دلخواه یاری می استنادبرداری حفظ سوابق و خالصه

Reference Manager در نگارش  شدهاستفاده استناد، اطالعات

توان ذخیره کرد و در صورت نیاز غیره را می نامه، کتاب ومقاالت، پایان

ت افزارهای ابزارهای مدیریاز دیگر نرم ProCite .]2[بازیابی کرد 

 شناختی است که شرکت تامسون عرضه کرده استهای کتابارجاع

]6[. 

افزارهای ضمن معرفی نرم ، صحرایییموردبررسهای در پیشینه

اشاره کرد، با توجه به اهمیت بسیار باالی معتبر و  ،یاستناددهمدیریت 

شوند، مؤلفان و های علمی ارائه میموثق بودن اطالعاتی که در نوشته

یند گردآوری، آرا در فر هاآن، نیازمند ابزارهایی هستند که پژوهشگران

رسانند، در حقیقت، با  یاریخودگیری از اطالعات و بهره یدهسازمان

چاپی و الکترونیکی پژوهشگران در  منابعتوجه به افزایش روزافزون 

علمی را که برای انجام تحقیقات  منابعتوانند مدیریت عصر حاضر نمی

اطالعاتی  منابعبه عهده گیرند. بسیاری از  ییتنهابه، قراردادند همورداستفاد

الکترونیکی  صورتبههای فارسی، حتی مقاله پژوهشگران، یازموردن

های ها در رایانههای این مقاالت و کتابهستند و فایل یدسترسقابل

افزارهای مدیریت استناددهی، در این هستند. نرم کنترلیرقابلغمؤلفان 

 .]2[ کنندتا پژوهشگران را یاری میراس

، هاآنو کاربرد  یاستناددهضمن معرفی ابزارهای مدیریت  علیمرادی

های پژوهش و اشاره کرد، استناد و ارجاع به متون از لوازم و بایسته

نگارش کتب و مقاالت علمی است، پژوهشگر باید برای مستند کردن 

 منابعمطالعه شده، به آن نوشتار خود و نیز حفظ مالکیت معنوی آثار 

های بسیار صورت روزگار کنونی، به گونه از گذشته تا استنادکند. استناد 

های علمی، نیز در کنار گرفته است. با ظهور رایانه و اینترنت، در پژوهش

. همچنین در ]6[های زندگی بشر دگرگونی بزرگی ایجاد شد دیگر جنبه

ای مطالعه در Gall و Brahmi خارج کشور، یموردبررسهای پیشینه

افزار نرم 11و نسخه  EndNoteافزار نرم 7قالب استناددهی نسخه 

Reference Manager  را با راهنمای نویسندگان مجالت منتخب و

مجله برتر از لیست  53 ،این مطالعه مهم پزشکی مقایسه کردند. در

و با  Abridged Index Medicus و Brandon/Hillمجالت 

عنصر  11ثیرشان انتخاب شدند. برای انجام مقایسه، أه ضریب تتوجه ب

مهم سبک استناددهی انتخاب شدند، این عناصر شامل نام نویسنده، عنوان 

گذاری، سال نشر، ماه نشر، روز نشر، شماره صفحه، نقطه عالئممقاله، 

دوره، شماره مجله، استناددهی در داخل متن )شماره، پرانتز( و عنوان 

 مجله کامالً چهاردند. نتایج نشان داد که فقط راهنمای نویسندگان مجله بو

 Referenceو  EndNoteافزار با فرمت استناددهی دو نرم

Manager  عنوان  14، موردمطالعهعنوان مجله  53مطابقت داشتند. از

 Referenceافزار درصد( در لیست شیوه استناددهی نرم 34)

Manager  ،درصد در لیست  57 ،عنوان 21 کهیدرحالموجود نبودند

 21لحاظ نشده بودند. نتایج نشان داد که از  EndNoteشیوه استناددهی 

مجله  11 افزار لیست نشده بودند،ای که در هر یک از دو نرممجله

توسط انجمن  هاآنعنوان  های علمی هستند که چهارناشرینشان انجمن

 .]7[ شوندپزشکی آمریکا منتشر می

Ahmed و Al Dhubaib افزار نرم معرفی بهZotero 

، ستون فقرات مقاالت علمی منابعکید کردند که أت هاآناند. پرداخته

مناسب نقش مهمی در  منابعهستند و پشتیبانی محتوای یک مقاله با 

های همچنین در ردیابی منشأ مطالعه و روش منابعدارد.  هاآنپذیرش 

در  منابعدقت و صحت  ،رویناازکنند. ، کمک میاتخاذشدهمطالعه 

شوند، مسئله مهمی است و در کیفیت مقاالتی که به مجالت ارائه می

افزارهای متعددی برای مقاله نقش مهمی خواهد داشت. اگرچه نرم

 به لحاظ مالی خصوصاً هاآنکثر وجود دارد، اما تهیه ا استنادمدیریت 

افزارهای نرم وجود ،روینازابرای دانشجویان امری دشوار است. 

 .]9[ با دسترسی آزاد یکی از نیازهای ضروری است استنادمدیریت 

Zotero صورتبه ( افزونهplugin)  رایگان درFireFox  قرار

لحاظ شبیه به  شود و از هرتوصیه می منابعگیرد و برای مدیریت می

 .]9[ تاس EndNoteنظیر  استنادرایگان مدیریت  های غیرسایر برنامه

Marino استنادهای ارزیابی ابزارهای مدیریت به بررسی تاکتیک 

طی  استنادافزارهای مدیریت کید کرد که با ظهور انواع نرمأپرداخت، او ت
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 امری دشوار بلکه تا تنهانه ،افزار برتر استدهه اخیر، تعیین اینکه کدام نرم

افزار و اش با ادغام اصول انتخاب نرملذا، در مقاله حدودی ناممکن است.

افزار، عواملی نظیر کاربران، عالوه بر نرم سازی،اصول مربوط به مجموعه

کننده خدمات آنان را نیز در نظر گرفت. سسات دریافتؤها و مکتابخانه

، هشت فاکتور اساسی استنادافزارهای مدیریت همچنین برای انتخاب نرم

افزار، ارائه نرم از مدل اندعبارتکلی را تشریح کرد؛ این هشت فاکتور  و

افزار، سیستم و مرورگرهای الزم برای هر نوع کاربران، اهداف نرم

های افزار، تعیین ویژگیپذیری نرمافزار، حصول اطمینان از دسترسنرم

افزار و افزار متناسب با نیاز کاربران، پشتیبانی فروشندگان نرممهم نرم

 .]8[ افزارهای واقعی ناشی از مالکیت نرمهزینه

افزار مدیریت نرم چهار Cobus-Kuo و Gilmour همچنین

و  CiteULike ،RefWorks ،Mendeleyمهم و مطرح  منابع

Zotero  ها، مقایسه شناسیهایشان و صحت کتابویژگی ازلحاظرا

 15ها، های مربوط به ورود و مدیریت دادهکردند. جهت بررسی ویژگی

افزارها ناختی به هریک از این نرمشپایگاه اطالعاتی کتاب هفتمنبع از 

این مراجع به  منابعوارد کردند. جهت بررسی صحت استنادها، فهرست 

ترین دقیق RefWorksپنج سبک مختلف ایجاد شد. نتایج نشان داد که 

های متفاوت یک در زمینه افزارها، هرسایر نرم کند.استنادها را تولید می

های سادگی و شبکه ازلحاظ CiteULikeنقاط قوت داشتند، مثالً 

 Mendeleyها و در سهولت ورود خودکار داده Zoteroاجتماعی، 

، نویسندگان یتدرنهابرتری داشتند.  PDFهای مدیریت فایل ازلحاظ

باید منطبق بر  استنادافزارهای مدیریت نتیجه گرفتند که انتخاب نرم

 .]11[نیازهای کاربران و عادات کاری آنان باشد 

شود این است که آیا ای که در این مطالعه مطرح میاین مسئلهبنابر

های کتاب الکترونیکی ابزارهای مدیریت استناددهی وجود در پایگاه

از ابزارهای مدیریت استناددهی، پرکاربردترین و  یککدام؟ دارند

تعیین وضعیت  باهدفآیند. لذا این مطالعه به شمار می ینکاربردترکم

 استنادکاربرد ابزارهای مدیریت  ازلحاظب الکترونیکی های کتاپایگاه

 است. شدهانجام

 

 :هاروش

 1382در سال این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی 

است، چون به بررسی میزان کاربرد ابزارهای مدیریت  شدهانجام

است، بنابراین روش پیمایشی گزینه  شدهپرداختهها استناددهی در پایگاه

تکامل عصر الکترونیک منجر به  ازآنجاکهسبی برای پژوهش بود. منا

های الکترونیکی کتاب در موضوعات مختلف شده است و توسعه پایگاه

های سزایی در دسترسی آسان و سریع به کتابه ها نقش باین پایگاه

جهت انجام کارهای  الکترونیک مختلف را بدون مراجعه به کتابخانه

. لذا در این مطالعه سعی شده است این دسته از کندپژوهشی ایفا می

بنابراین جامعه آماری ؛ جامعه پژوهش برگزیده شوند عنوانبهها پایگاه

بودند که به  یگانرا یرغهای الکترونیکی پایگاه اطالعاتی کتاب نهشامل 

 .اندشدهانتخابدار روش هدف

 -Gale Virtual Reference Library، EBL:ها شاملپایگاه

Ebook Library،Credo Reference،MyiLibrary، 

Palgrave Connect ،NetLibrary ،Ebrary ،

Dawsonera،Taylor & Francis eBookstore .بودند 

 یتساا وبها با استفاده از روش مشاهده مستقیم و با استفاده از داده

(، http://adat.crl.eduهاای اطالعااتی علمای )   باناک  یاابی ابزار ارز

های اطالعااتی  پایگاه. این سایت برای تحلیل و مقایسه اندشدهیگردآور

کشور انگلساتان اساتفاده    «های اطالعاتیکمیته مشترک نظام»های از داده

، تامساون رویتارز   Elsevier ازجملاه کند و توسط ناشرین معتبری می

Thomson Reuters ،ProQuest 11[شاود  تیبانی مای غیره پش و[ .

باه هماراه    یاک الکترون پایگااه اطالعااتی کتااب    ناه  یتساا وبدر این 

جدول  صورتبهشده در آن،  کاربردهبهافزارهای مدیریت استناددهی نرم

توان نتایج مقایساه را مشااهده   ها مینمایش داده شدند، با انتخاب پایگاه

 بااهم را  هاا آندهی در افزارهای مادیریت اساتناد  کرد و کاربرد انواع نرم

( و √مقایسه کرد. چنانچه ابزاری در پایگاه وجود داشته باشد، با عالمت )

اسات.   شاده داده( در سایت، نماایش  -صورت با عالمت ) ینا یرغدر 

 ,Email یابزارهااا در ایاان مطالعااه یموردبررساامتغیرهااای  درواقااع

RefWork, Endnote, Reference Manager  وProCite 

مورد  Excelافزار آماری بعد از ورود به نرم آمدهدستبههای دادهبودند، 

 .اندقرارگرفتهتحلیل 

 

 :هایافته

 بر اساسها ، نشانگر توزیع فراوانی پایگاهیک شماره جدول

 بود. مورداستفادهابزارهای مدیریت استناددهی 

 Email ,، حاکی از آن است که ابزارهاییکشماره جدول 

RefWorks و EndNote را در بیشترین کاربرددر صد،  79سه با  هر 

 35با  Reference Managerسپس داشتند،  موردنظرهای پایگاه

های بعدی قرار گرفتند. رتبه درصد کاربرد، در 23با  ProCite ودرصد 

درصد، ابزارهای مدیریت  Gale 111و  Credoموردنظر های در پایگاه

های پایگاه درواقع، اندقرارگرفتهایگاه اول را استفاده کردند و در ج استناد
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توانند مطابق با نیاز کاربران افزارها، میکاربرد انواع نرم ازلحاظفوق، 

 استنادانتخاب شوند و در وقت پژوهشگران جهت استناددهی 

درصد ابزارها در جایگاه  91با کاربرد  Palgraveجویی کنند، صرفه

درصد در جایگاه  61کاربرد  با Ebrary, EBL،MyiLibrary دوم،

درصد جایگاه چهارم و  51کاربرد  با Dawsonera سوم،

NetLibrary  جایگاه پنجم قرار گرفت. در درصد  21با کاربرد

از  کدامیچه Taylor & Francis eBookstore در پایگاه یتدرنها

ارهای نشده بود و کاربران در استفاده از این پایگاه برای ک کاربردهبهابزارها 

 شناختی رضایتی نخواهند داشت.علمی و دنبال کردن استنادهای کتاب

 
 کتاب الکترونیکی هاییگاهپادر  یموردبررس ابزارهای مدیریت استنادفراوانی  -1جدول شماره 

 درصد امتیازها جمع امتیازها Email ProCite Redrence Manager Endnote RefWorks نام سایت

Credo Reference √ √ √ √ √ 4 111 

EBL-Ebook Library √ ─ ─ √ √ 3 61 

Gale Virtual Reference Library √ √ √ √ √ 4 111 

MyiLibrary √ ─ ─ √ √ 3 6 

NetLibrary √ ─ ─ ─ ─ 1 21 

Palgrave Connect √ ─ √ √ √ 5 91 

Taylor & Francis eBookstore ─ ─ ─ ─ ─ 1 1 

Dawsonera ─ ─ ─ √ √ 2 51 

Ebrary √ ─ ─ √ √ 3 61 

 - - 7 7 3 2 7 جمع امتیازها

 - - 79 79 35 23 79 درصد امتیازها

 

 گیری:بحث و نتیجه

حاضر به این  بامطالعههای مرتبط ا بررسی پیشینهپژوهشگران ب

های مطالعه های آن را با دادهای که بتوان یافتهنتیجه رسیدند که پیشینه

هایی که تا لذا پیشینه .وجود ندارد، قراردادحاضر، مورد مقایسه 

انتخاب گردیدند و مرور و  ،حاضر نزدیک بودند بامطالعهحدودی 

 شده است. هاآنهایی پیرامون بحث

 هشود کهای پژوهش چنین استنباط میدر یک نگاه کلی از یافته

 Email,به ترتیب موردنظرهای در پایگاه مورداستفادهابزارهای 

RefWorks و EndNote درصد بیشترین کاربرد،  79سه با  هر

 23 با ProCite درصد و 35با  Reference Manager سپس

 ,Credo های موردنظردر پایگاه های بعدی قرار گرفتند.در رتبهدرصد 

Gale111  طورهمان، اندکاربردهبهرا  استناددرصد ابزارهای مدیریت 

سبب آسانی تحقیق، در  که علیمرادی اذعان کرد، استفاده از این ابزارها

 های( و پایگاه6) شودو سهولت جستجو می استناددسترس بودن 

Palgrave  درصد، 91باEbrary EBL MyiLibrary 61  درصد

بنابراین کاربران در استفاده ، اندکاربردهبهابزارهای مدیریت استناددهی را 

هند ها در انجام کارهای پژوهشی رضایت بیشتری خوااز این پایگاه

است که با استفاده از این  کردهاشارههمچنین صحرایی  داشت.

را با یک کلیک در کتابخانه  یازموردن استنادتوان تمامی افزارها مینرم

دسترسی داشت  هاآندیجیتال شخصی ذخیره کرد و در هر زمان به 

 & Taylor. این در حالی است که در مطالعه حاضر در پایگاه ]2[

Francis eBookstore نشده بود و در کاربردهبهاز ابزارها  کدامیچه 

Dawsonera51 درصد و NetLibrary21  درصد کاربرد داشته

ها جهت انجام این پایگاهاست، بنابراین پژوهشگران در استفاده از 

 ناراضی خواهند بود. ،استنادهای علمی

دادند که  نشان Cobus-Kuo و Gilmour یادر مطالعه

RefWorks کند. در مطالعه حاضر نیزترین استنادها را تولید میقیقد 

RefWorks 79 تواند استنادهای درصد کاربرد داشته است و بنابراین می

 .]11[ دقیق در اختیار کاربران قرار دهد و رضایت کاربران را جلب کند

ضمن مقایسه فرمت استناددهی نسخه  Brahmi Gal ینهمچن 

 Reference یازده ازنسخه  و EndNoteافزار نرم هفت

Manager نویسندگان مجالت منتخب و مهم پزشکی،  یباراهنما

مجله کامالً با فرمت  چهارنشان دادند که فقط راهنمای نویسندگان 

 Reference Managerو  EndNoteافزار استناددهی دو نرم

 (درصد 34) عنوان 14 ،موردمطالعهعنوان مجله  53. از مطابقت داشتند

موجود  Reference Managerافزار لیست شیوه استناددهی نرمدر 

 درصد در لیست شیوه استناددهی 57عنوان،  21 کهیدرحالنبودند، 

EndNote یتدرنهاو  لحاظ نشده بودند Reference Manager 
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 ازلحاظدر مطالعه حاضر  کهیدرحالبرتری یافت،  EndNoteبر 

های کتاب الکترونیک، در پایگاه، استنادافزارهای مدیریت فراوانی نرم

EndNote  درصد بیشتر از  79باReference Manager  35که 

 و Ahmed که طورهمان. ]7[ درصد کاربرد داشته است، برتری یافت

Al Dhubaib به  استنادافزارهای مدیریت تهیه اکثر نرم ،کردند یدتأک

وجود  ،ورینازابرای دانشجویان دشوار است؛  خصوصبهلحاظ مالی 

 .]9 [با دسترسی آزاد ضرورت دارد استنادافزارهای مدیریت نرم

Gilmour و Cobus-Kuo  نیز اذعان کردند که انتخاب

عادات  باید منطبق بر نیازهای کاربران و استنادافزارهای مدیریت نرم

با  Marino چون. همچنین پژوهشگر دیگری ]11[ کاری آنان باشد

سازی، افزار و اصول مربوط به مجموعهماصول انتخاب نر به اذعان

، بلکه عواملی نظیر کاربران، قراردادافزار را مدنظر خود نرم تنهانه

 کننده خدمات آنان را نیز در نظر گرفتسسات دریافتؤها و مکتابخانه

]8[. 

یا استنادهای علمی، جهت تسهیل در امر  منابعابزارهای مدیریت 

 نامه وپایان مقاله، کتاب، به استناد و اتیاطالع منابع پژوهش و مدیریت

ها شوند. برای اینکه محققان رضایت بیشتری از پایگاهغیره استفاده می

افزارهای جهت استفاده در تحقیقات علمی داشته باشند، کاربرد نرم

 Manager Reference، Prociteمدیریت استنادها چون 

EndNote, RefWorks BiblioExpress, BiblioScape و 

آیند و وجود های علمی امری الزم به شمار میغیره در طراحی پایگاه

 «های علمیابزار ارزیابی پایگاه» ی چونیابزارها

(http://adat.crl.eduکه پایگاه ) ازجملهمختلف  ازلحاظها را ،

دهد، قرار می وتحلیلیهتجزمورد  استنادافزارهای مدیریت کاربرد نرم

خصوصاً آن دسته از  های الکترونیکی،یند انتخاب پایگاهآتواند در فرمی

ها صرف ای جهت خرید آنهایی که غیر رایگان هستند و هزینهپایگاه

جویی در هزینه و انتخاب بهتر شود، همچنین شود، باعث صرفهمی

 یگاهشانپای بردن کارای سایت جهت باالپیشنهادهایی به طراحان وب

داشته باشند. باید اشاره  استنادافزارهای مدیریت چنین نرم یریکارگبهدر 

 وتحلیلیهتجزها را مورد کرد، ابزاری که بتواند به زبان فارسی، پایگاه

 قرار دهد، مشاهده نشده است.

های در بخش یژهوبههای مهمی که کتابداران یکی از چالش

های انتخاب بسته ،با آن مواجه هستندرسانی سازی و اطالعمجموعه

های بسته هرسالهای الکترونیکی است. ها و کتابالکترونیکی مجله

های قبلی برای شود و بستهها پیشنهاد میجدید اطالعاتی به کتابخانه

های ابزار ارزیابی پایگاه»تجدید اشتراک باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

گیری در رابطه اری برای مدیریت و تصمیمابز عنوانبهتواند می «علمی

علت اصلی این چالش،  و ]11[قرار گیرد  مورداستفاده منابعبا انتخاب 

توانند در هایی است که میهای شناختی کتابداران با پایگاهمحدودیت

باشد،  هاآنالکترونیکی  منابعیند مدیریت آرسان فراین زمینه یاری

الکترونیکی  منابعیی جهت بهبود مدیریت استفاده از ابزارها روینازا

 ،، هدف از این ابزارهای رایگاندرواقع .]12[است  موردتوجههمواره 

های گیری در مورد انتخاب و اشتراککمک به کتابداران برای تصمیم

توانند اطالعات الکترونیکی است، چنین ابزارهایی می منابعآینده 

ی الکترونیکی در اختیار کاربران هاها، مجالت و کتابمفصلی از پایگاه

توانند های مختلف میکنندگان سرویسقرار دهند و کتابداران و فراهم

ساز تصمیمات بهتر در تا زمینه توسعه این ابزار نقش داشته باشند در

 .]13[باشند  هاآنسازی مجموعه

ها در طراحان پایگاه رسانی وگردد متخصصان اطالعپیشنهاد می

های علمی، ابزارهای مدیریت استناددهی را جهت تسهیل گاهایجاد پای

 مقاله، کتاب، به استنادو  اطالعاتی منابع در امر پژوهش و مدیریت

تا محققان رضایت بیشتری از  یرندنظرگدر  منابعو سایر  نامهیانپا

ها جهت استفاده در تحقیقات علمی داشته باشند و همچنین پایگاه

 یافزارهانرمای فارسی که بتوانند کاربرد چنین گردد ابزارهتوصیه می

های فارسی ایجاد برای پایگاه ،مقایسه کنند باهممدیریت استناددهی را 

شود.
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ABSTRACT 
 

Introduction: Citation/Bibliographic management tools are used to facilitate research; 

management of information resources; citations to books, articles, and dissertations. Hence, 

the aim of this study was to determine ebook databases status in terms of citation management 

tools application. 

Methods: This study is an applied one performed in 2013, and carried out through survey 

methods...Nine scientific databases have been selected using the targeted/intentional sampling 

method. Data was collected from the relevant websites using Academic Database Assessment 

Tool (ADAT) (http://adat.crl.edu) and through direct observation. The obtained data was 

analyzed using ‘Excel’ software. 

Results: Results revealed that Email, RefWorks, and Endnote are the most widely used tools 

in scientific databases with 78 per cent each. This is followed by Reference Manager, and 

ProCite, representing 34 per cent and 23 per cent, respectively. 

Conclusion: In order to enhance researchers’ satisfaction with scientific databases in 

performing research, the application of citation managers, such as Reference Manager, 

ProCite, EndNote, RefWorks, BiblioExpress, and BiblioScape, should be seriously considered 

when designing scientific databases, specifically Persian ones. 

Key words: EndNote, ProCite, RefWorks, Reference Manager, Reference Management. 
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