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 مقدمه: 

سریع منابع اطالعاتی الکترونیکی نیاز به ابزارهایی با  با افزایش

شود، چرا که استفاده از چنین حساس میا قابلیت جستجوی آسان 

سازد ابزارهایی در مدیریت منابع یا استنادها محقق را متوجه این نکته می

های که در کمترین زمان ممکن به مدیریت، جستجو و نگهداری نسخه

ابع مورد استفاده در پژوهش و یا هر کار دیگر خالصه من کامل و یا

نهایت  جویی در وقت محقق و دربپردازد. این ابزارها امکان صرفه

 .کنندمدیریت منابع مورد مطالعه را تسهیل می

 تحقیق، همواره یک در استفاده مورد مراجع و هاپیشینه مدیریت

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

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

 تمام تمام متن، کتابشناختی، منابع اطالعاتی هایبانک نظیر اطالعاتی

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

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

. از این رو برای ]1[است  دشوار گیر ووقت کاری آنها دیبنجمع

افزارهای مدیریت میالدی اولین نسل نرم 1891بار در دهه نخستین 

سرعت رواج یافتند. نکته بسیار مهمی که مآخذ معرفی و از آن زمان به 

جویی در وقت محققان و افزارها قابل ذکر است، صرفهدر مورد این نرم

 .]2[ دانشجویان است

http://adat.crl.edu/
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ای از تحقیق، استناد به منبع، به عنوان بخشی از در هر مرحله

یافته در مورد الزم است. اگر پژوهشگر خیلی سازمانها پیشینهجستجوی 

گیر و پیچیده  تواند بسیار وقتمنابع عمل نکرده باشد، پیگیری منابع می

خی اغلب اوقات، امکان از دست دادن و یا حتی فراموش کردن بر .باشد

از منابعی که محقق بخش حیاتی از اطالعاتش را از آن به دست آورده 

افزارهای مدیریت منابع، برای کمک به وظیفه ثبت است، وجود دارد. نرم

 .]2[ اندو استفاده از منابع به شکلی بسیار ساده ایجاد شده

 الکترونیکی منابع چگونه ،که بدانند خواهندمی محققین امروزه

 بانک چگونه جستجو کنند؟ منابع این در چگونه یابند؟ب را مناسب

 از چگونه کنند؟ ایجاد آسان جستجوی قابلیت با شخصی اطالعاتی

 هافیش این چگونه کنند؟ تهیه فیش الکترونیک نیازشان مورد اطالعات

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

 به مراجع کنند. پاسخ یا منابع لیست یهته به اقدام کافی، و دقت کم

از ابزارهای مدیریت  استفاده در آن کاربردی هایروش و فوق سواالت

 .]3[ منابع نهفته است

های کاربردی اطالق افزارها یا برنامهابزارهای مدیریت منابع به نرم

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

اند. با این حال، این ابزارها به هیچ رای آنها طراحی شدهشناسی بکتاب

هایی نظیر مدل توزیع وجه مشابه هم نیستند و اغلب از لحاظ ویژگی

)مبتنی بر وب، قابل نصب بر روی رایانه و غیره(، رایگان یا انحصاری 

این ابزارها، بررسی  یک از متفاوت هستند. بنابراین، قبل از انتخاب هر

 افزارهای مدیریت استنادها ازنرم .یک بسیار ضروری است امکانات هر

دسته: قابل نصب بر روی رایانه )مبتنی بر  لحاظ مدل توزیع به چهار

شوند. دسک تاپ(، 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[اندتقسیم شده (Open Source)مدل منبع باز 

 مستلزم پرداخت هزینه هستند.

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

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

جویی در های منبع باز شامل صرفهحلدالیل اصلی برای انتخاب راه

هزینه، آزادی از قید و بندهای فروشندگان، توانایی سفارشی سازی، 

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

های پنهان در ارتباط با اجرا، مشکالت استفاده از منبع باز عبارتند از هزینه

تیبانی بعد از به مشکالت مربوط به حصول اطمینان از سازگاری و پش

روزرسانی، عدم پشتیبانی مناسب، قابلیت استفاده ضعیف و عدم انتخاب 

 .است

 ,Bookends)افزارهای قابل نصب بر روی رایانه )نظیرنرم

Paper, JabRef  .به صورت انحصاری و رایگان موجود هستند

 افزارها آن را بر روی رایانه شخصی خودکاربران پس از تهیه اینگونه نرم

افزارشان پیش نیاید، کنند و با فرض اینکه مشکلی برای سختنصب می

مانند، تا زمانی که به شان بدون تغییر باقی میها در رایانهاین برنامه

ها بدین منوال بوده است و روزرسانی و یا حذف شوند. این مدل، سال

روی مزایا و معایبی دارد. اول اینکه کاربر محدود به برنامه موجود بر 

افزار اغلب رایانه خود است و متکی به اتصال به اینترنت نیست. این نرم

های انتخابی های متمایز، مانند امکان جستجو در پایگاه دادهدارای ویژگی

های تلفن همراه و یا از طریق رابط کاربری آن، هماهنگی با دستگاه

ممکن  اتصال به منابع از طریق سرورهای پروکسی است. با این حال،

ها وابسته به یک سیستم عامل خاص باشند، مثالً است این برنامه

Bookends  وPaper  فقط در سیستم عامل مک قابل اجرا هستند و

ها به صورت یا مجوز استفاده بر روی یک رایانه را داشته باشند. داده

مانند، اما ممکن است محلی ذخیره شده و تحت کنترل کاربر باقی می

افزاری حذف تصادفی و یا مشکالت سخت ر مواردی نظیرها دداده

 .]5،4[ پذیر باشندآسیب

 ,EasyBibابزارهای مدیریت استناد مبتنی بر وب نظیر

Connotea, BibMe, BibSonomy, CiteULike  و ISI 

Endnote افزارها کنند. این نرمبه طورکامل از طریق اینترنت عمل می

و از هر رایانه و یا دستگاه متصل به  شونددر یک مرورگر وب اجرا می

و   RefWorks اینترنت قابل دسترسی هستند. برخی، مانند

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

های رایانه شخصی شوند و از خرابیاستفاده از رایانش ابری ذخیره می

یانش ابری هم حسن و هم زیان در امان هستند. اما چند منظوره بودن را

شود. به عنوان مثال قطع شدن اینترنت به منزله خاتمه کار با محسوب می

 .]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،شمار می ( بهProquestکه واحد بازرگانی شرکت )

، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی س. رف ورک]6[ معرفی شده است

افزار و یا باالتر، جهت مدیریت منابع به وجود آمد. به روز نبودن نرم

های مختلف، ها و پایگاهجامعیت نداشتن آن از لحاظ اتصال با کتابخانه
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ولت نصب و استفاده از آید. راحتی و سهدو نقص این برنامه به شمار می

شود. با این حال در مجموع، در افزار نیز امتیاز آن محسوب میاین نرم

قرار دارد  افزارهای مدیریت استنادترین و قدرتمندترین نرمبین محبوب

]2[. 

ترین یکی از بهترین و جامع (EndNoteافزار اندنوت )نرم

که  پژوهش استافزارهای مدیریت اطالعات و استناد در روند نرم

جهت سهولت کار پژوهشگران، به Thomson Reuters شرکت 

کاربران خود عرضه کرده است. با توجه به اینکه امروزه مدیریت 

های مختلف یک دغدغه شده اطالعات علمی برای پژوهشگران حوزه

کمک بسیار مؤثر و چشمگیری به پژوهشگران و  Endnoteاست. 

های ینه مدیریت مستندات، نوشتن مقالهنویسندگان مقاالت علمی در زم

 ،المللیاساس استانداردهای مختلف ناشرین بین بر علمی، نشر مقاله

 .]3[ کندمی

افزارهای مدیریت منابع که در مؤسسه اطالعات علمی از دیگر نرم

 Referenceمنیجر)افزار رفرنستولید و عرضه شده است، نرم

Managerد، مدیریت و نگهداری پایگاه( است. این ابزار برای تولی 

برداری منابع دلخواه ها است که کاربر را در حفظ سوابق و خالصهداده

شده  منیجر، اطالعات منابع استفادهرساند. با استفاده از رفرنسیاری می

توان ذخیره کرد و در غیره را می نامه، کتاب ودر نگارش مقاالت، پایان

( از دیگر ProCiteپرو سایت ) .]2[صورت نیاز بازیابی کرد 

شناختی است که های کتابافزارهای ابزارهای مدیریت ارجاعنرم

 .]6[ شرکت تامسون عرضه کرده است

( ضمن معرفی 1381های مورد بررسی، صحرایی )در پیشینه

افزارهای مدیریت استناددهی اشاره کرد، با توجه به اهمیت بسیار نرم

شوند، های علمی ارائه میطالعاتی که در نوشتهباالی معتبر و موثق بودن ا

یند آمؤلفان و پژوهشگران، نیازمند ابزارهایی هستند که آنها را در فر

گیری از اطالعات خود یاری رسانند، در  گردآوری، سازماندهی و بهره

حقیقت، با توجه به افزایش روزافزون منابع چاپی و الکترونیکی 

توانند مدیریت منابع علمی را که برای پژوهشگران در عصر حاضر نمی

تنهایی به عهده گیرند. بسیاری انجام تحقیقات مورد استفاده قرار دادند، به 

های فارسی، به حتی مقاله از منابع اطالعاتی مورد نیاز پژوهشگران،

های این مقاالت و صورت الکترونیکی قابل دسترسی هستند و فایل

افزارهای مدیریت ان غیرقابل کنترل هستند. نرمهای مؤلفها در رایانهکتاب

 .]2[ کننداستناددهی، در این راستا پژوهشگران را یاری می

ضمن معرفی ابزارهای مدیریت استناددهی و  (1381) علیمرادی

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

ت، پژوهشگر باید برای پژوهش و نگارش کتب و مقاالت علمی اس

مستند کردن نوشتار خود و نیز حفظ مالکیت معنوی آثار مطالعه شده، به 

آن منابع استناد کند. استناد به منابع از گذشته تا روزگار کنونی، به 

های بسیار صورت گرفته است. با ظهور رایانه و اینترنت، در گونه

دگی بشر دگرگونی های زنهای علمی، نیز در کنار دیگر جنبهپژوهش

 های مورد بررسی خارج کشور،. همچنین در پیشینه]6[بزرگی ایجاد شد 

Brahmi   و Gall(2116در ) 7ای قالب استناددهی نسخه مطالعه 

را  Reference Managerافزار نرم 11و نسخه  EndNoteافزار نرم

 با راهنمای نویسندگان مجالت منتخب و مهم پزشکی مقایسه کردند. در

 و  Brandon/Hillمجله برتر از لیست مجالت  53 ،این مطالعه

Abridged Index Medicusثیرشان انتخاب أو با توجه به ضریب ت

عنصر مهم سبک استناددهی انتخاب شدند،  11شدند. برای انجام مقایسه، 

گذاری، سال نشر، این عناصر شامل: نام نویسنده، عنوان مقاله، عالیم نقطه

ز نشر، شماره صفحه، دوره، شماره مجله، استناددهی در ماه نشر، رو

داخل متن )شماره، پرانتز( و عنوان مجله بودند. نتایج نشان داد که فقط 

افزار مجله کامالَ با فرمت استناددهی دو نرم 5راهنمای نویسندگان 

EndNote  وReference Manager  عنوان  53مطابقت داشتند. از

درصد( در لیست شیوه استناددهی  34عنوان ) 14مجله مورد مطالعه، 

 21موجود نبودند، در حالی که  Reference Managerافزارنرم

لحاظ نشده  EndNoteدرصد در لیست شیوه استناددهی  57عنوان؛ 

افزار ای که در هر یک از دو نرممجله 21بودند. نتایج نشان داد که از 

های علمی هستند که منشان انجمجله ناشرین 11 لیست نشده بودند،

 .]7[ شوندعنوان آنها توسط انجمن پزشکی آمریکا منتشر می چهار

Ahmed  و Al Dhubaib(2111 )افزار نرم معرفی بهZotero 

کید کردند که منابع، ستون فقرات مقاالت علمی هستند أاند. آنها تپرداخته

ذیرش آنها و پشتیبانی محتوای یک مقاله با منابع مناسب نقش مهمی در پ

های مطالعه اتخاذ دارد. منابع همچنین در ردیابی منشأ مطالعه و روش

دقت و صحت منابع در مقاالتی که به  ،کنند. از این روشده، کمک می

شوند، مسئله مهمی است و در کیفیت مقاله نقش مهمی مجالت ارائه می

ود افزارهای متعددی برای مدیریت منابع وجخواهد داشت. اگرچه نرم

دارد، اما تهیه اکثر آنها به لحاظ مالی خصوصاَ برای دانشجویان امری 

افزارهای مدیریت منابع با دسترسی وجود نرم ،دشوار است. از این رو

به صورت افزونه رایگان   Zoteroآزاد یکی از نیازهای ضروری است.
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 شود و از هرگیرد و برای مدیریت منابع توصیه میدر فایرفاکس قرار می

رایگان مدیریت منابع نظیر اندنوت  های غیرلحاظ شبیه به سایر برنامه

 . ]9[ است

Marino (2112 )های ارزیابی ابزارهای به بررسی تاکتیک

افزارهای کید کرد که با ظهور انواع نرمأمدیریت مراجع پرداخت، او ت

تنها  افزار برتر است؟ نهمدیریت منابع طی دهه اخیر، تعیین اینکه کدام نرم

اش با ادغام حدودی ناممکن است.  لذا، در مقاله امری دشوار بلکه تا

عالوه بر  سازی،افزار و اصول مربوط به مجموعهاصول انتخاب نرم

کننده سسات دریافتؤها و مافزار، عواملی نظیر کاربران، کتابخانهنرم

ای افزارهخدمات آنان را نیز در نظر گرفت. همچنین برای انتخاب نرم

کلی را تشریح کرد؛ این هشت  مدیریت منابع، هشت فاکتور اساسی و

افزار، افزار، نوع کاربران، اهداف نرمفاکتور عبارتند از: مدل ارائه نرم

افزار، حصول اطمینان از سیستم و مرورگرهای الزم برای هر نرم

ز افزار متناسب با نیاهای مهم نرمافزار، تعیین ویژگیپذیری نرمدسترس

های واقعی ناشی از افزار و هزینهکاربران، پشتیبانی فروشندگان نرم

 .]8[ افزارمالکیت نرم

افزار ( چهار نرم2112)Cobus-Kuo و  Gilmour همچنین

، CiteULike ،RefWorksمدیریت منابع مهم و مطرح 

Mendeley  وZoteroهایشان و صحت ، را از لحاظ ویژگی

های مربوط به ورود ند. جهت بررسی ویژگیها، مقایسه کردشناسیکتاب

شناختی به هریک پایگاه اطالعاتی کتاب 7منبع از  15ها، و مدیریت داده

افزارها وارد کردند. جهت بررسی صحت استنادها، فهرست از این نرم

منابع این مراجع به پنج سبک مختلف ایجاد شد. نتایج نشان داد که 

RefWorks افزارها، هرسایر نرم کند.ا تولید میترین استنادها ردقیق 

از  CiteULikeهای متفاوت نقاط قوت داشتند، مثالً یک در زمینه

در سهولت ورود خودکار  Zoteroهای اجتماعی، لحاظ سادگی و شبکه

برتری  های پی دی افاز لحاظ مدیریت فایل Mendeleyها و داده

افزارهای انتخاب نرم داشتند. در نهایت، نویسندگان نتیجه گرفتند که

مدیریت منابع باید منطبق بر نیازهای کاربران و عادات کاری آنان باشد 

]11[. 

شود این است که آیا ای که در این مطالعه مطرح میبنابراین مسئله

های کتاب الکترونیکی ابزارهای مدیریت استناددهی وجود در پایگاه

دهی، پرکاربردترین و کم ؟ کدام یک از ابزارهای مدیریت استناددارند

تعیین وضعیت آیند. لذا این مطالعه با هدف کاربردترین به شمار می

های کتاب الکترونیکی از لحاظ کاربرد ابزارهای مدیریت منابع پایگاه

 انجام شده است.

 

 روش کار:

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

میزان کاربرد ابزارهای مدیریت استناددهی در شده است، چون به بررسی 

ها پرداخته شده است، بنابراین روش پیمایشی گزینه مناسبی برای پایگاه

پژوهش بود. از آنجا که تکامل عصر الکترونیک منجر به توسعه 

های الکترونیکی کتاب در موضوعات مختلف شده است و این پایگاه

های سان و سریع به کتابسزایی در دسترسی آه ها نقش بپایگاه

جهت انجام کارهای  الکترونیک مختلف را بدون مراجعه به کتابخانه

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

ها به عنوان جامعه پژوهش برگزیده شوند. بنابراین جامعه آماری پایگاه

های الکترونیکی غیررایگان بودند که به پایگاه اطالعاتی کتاب 8شامل 

  اند.دار انتخاب شدهروش، هدف

-Gale Virtual Reference Library، EBL:ها شاملپایگاه

Ebook Library ،Credo Reference، 

MyiLibrary،Palgrave Connect ،NetLibrary ،Ebrary ،

Dawsonera،Taylor & Francis eBookstore .بودند 

ستفاده از روش مشاهده مستقیم و با استفاده از وب سایت ها با اداده

(، http://adat.crl.eduهااای اطالعاااتی علماای )ابزارارزیااابی بانااک

های اطالعاتی اند. این سایت برای تحلیل و مقایسه پایگاهگردآوری شده

کشور انگلستان اساتفاده   "های اطالعاتیکمیته مشترک نظام"های از داده

(، ISIلزویر، تامسون رویترز ) کند و توسط ناشرین معتبری از جمله امی

 8. در ایان وب ساایت   ]11[شود غیره پشتیبانی می گیل، پروکوئست و

افزارهاای مادیریت   لکترونیاک باه هماراه نارم     پایگاه اطالعاتی کتاب ا

نمایش داده شدند، استناددهی به کار برده شده در آن، به صورت جدول 

توان نتایج مقایسه را مشاهده کارد و کااربرد اناواع    ها میبا انتخاب پایگاه

افزارهای مدیریت استناددهی در آنها را با هم مقایساه کارد. چنانچاه    نرم

صورت با  ( و در غیراین√ابزاری در پایگاه وجود داشته باشد، با عالمت )

ت. در واقع متغیرهای ماورد  ( در سایت، نمایش داده شده اس-عالمت )

 ,  Email, RefWork, Endnote ابزارهاای  بررسی در این مطالعاه 

Reference Manager وProCite های به دست آماده  بودند، داده

تحلیال قارار    ( ماورد تجزیاه و   Excelافزار آماری )بعد از ورود به نرم

 اند. گرفته

http://adat.crl.edu/
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 :هایافته
ها بر اساس ابزارهای پایگاه ، نشانگر توزیع فراوانی1 شماره جدول

 مدیریت استناددهی مورد استفاده بود.

  Email ,، حاکی از آن است که ابزارهای 1شماره جدول 

RefWorks و  Endnoteرا در بیشترین کاربرددر صد،  79سه با  هر 

 35با  Reference Managerهای مورد نظر داشتند، سپسپایگاه

های بعدی قرار گرفتند. رتبه ربرد، دردرصد کا 23با  ProCiteو  درصد 

درصد، ابزارهای  Gale 111و   Credoهای مورد نظردر پایگاه

اند، در واقع گرفته مدیریت منابع را استفاده کردند و در جایگاه اول قرار

توانند مطابق با نیاز افزارها، میهای فوق، از لحاظ کاربرد انواع نرمپایگاه

در وقت پژوهشگران جهت استناددهی منابع  کاربران انتخاب شوند و

درصد ابزارها در جایگاه  91با کاربرد  Palgraveجویی کنند، صرفه

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

درصد جایگاه چهارم و  51کاربرد  باDawsonera سوم، 

NetLibrary  در نهایت درصد جایگاه پنجم قرار گرفت.  21با کاربرد

هیچکدام از ابزارها به   Taylor & Francis eBookstore در پایگاه

کار برده نشده بود و کاربران در استفاده از این پایگاه برای کارهای علمی 

 شناختی رضایتی نخواهند داشت.و دنبال کردن استنادهای کتاب

 

 کتاب الکترونیکیهای مورد بررسی در پایگاههای فراوانی ابرداده -1جدول شماره 

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

111 4 √ √ √ √ √ Credo Reference 1 

61 3 √ ─ ─ √ √ EBL - Ebook Library 2 

111 4 √ √ √ √ √ 
GaleVirtual 

Reference Library 
3 

6 3 √ ─ ─ √ √ MyiLibrary 4 

21 1 √ ─ ─ ─ ─ NetLibrary 5 

91 5 √ ─ √ √ √ Palgrave Connect 6 

1 1 ─ ─ ─ ─ ─ 
Taylor & Francis 

eBookstore 
7 

51 2 ─ ─ ─ √ √ Dawsonera 8 

61 3 √ ─ ─ √ √ Ebrary 9 

  جمع امتیازها 7 7 3 2 7 - -

  درصد امتیازها 79 79 35 23 79 - -

 

 گیری:بحث و نتیجه

های مرتبط با مطالعه حاضر به این ا بررسی پیشینهبپژوهشگران 

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

هایی که تا لذا پیشینه .حاضر، مورد مقایسه قرار داد، وجود ندارد

انتخاب گردیدند و مرور و  ،حدودی با مطالعه حاضر نزدیک بودند

 شده است.نها هایی پیرامون آبحث

شود که، های پژوهش چنین استنباط میدر یک نگاه کلی از یافته

  Email ,های مورد نظر به ترتیب ابزارهای مورد استفاده در پایگاه

RefWorksو Endnoteدرصد بیشترین کاربرد، سپس 79سه با  هر  

Reference Manager  درصد و 35با ProCite در درصد  23با

  رار گرفتند.های بعدی قرتبه

درصد ابزارهای  Credo, Gale111  های موردنظردر پایگاه

( اذعان 1381) طور که علیمرادی هماناند، مدیریت منابع را به کار برده

کرد، استفاده از این ابزارها سبب آسانی تحقیق، در دسترس بودن منابع 

 91باPalgrave  های( و پایگاه6) شودو سهولت جستجو می

درصد ابزارهای مدیریت  Ebrary EBL MyiLibrary 61درصد،

ها بنابراین کاربران در استفاده از این پایگاهاند، استناددهی را به کار برده

 در انجام کارهای پژوهشی رضایت بیشتری خواهند داشت.

ه است که با استفاده از این کرد( اشاره 1381همچنین صحرایی )

مورد نیاز را با یک کلیک در کتابخانه  توان تمامی منابعافزارها مینرم

. ]2[دیجیتال شخصی ذخیره کرد و در هر زمان به آنها دسترسی داشت 

 & Taylorاین در حالی است که در مطالعه حاضر در پایگاه 

Francis eBookstore کدام از ابزارها به کار برده نشده بود و  هیچ

اربرد درصد ک NetLibrary21درصد و  Dawsonera51 در 

ها جهت انجام داشته است، بنابراین پژوهشگران در استفاده از این پایگاه

 رضایتی نخواهند شد. ،استنادهای علمی
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نشان دادند Cobus-Kuo(2112 ) و   Gilmourایدر مطالعه

کند. در مطالعه حاضر ترین استنادها را تولید میدقیق RefWorksکه 

تواند است و بنابراین می درصد کاربرد داشته RefWorks79 نیز 

استنادهای دقیق در اختیار کاربران قرار دهد و رضایت کاربران را جلب 

ضمن مقایسه فرمت Brahmi   Gall (2116 ). همچنین]11[کند

 Reference 11و نسخه  EndNoteافزار نرم 7استناددهی نسخه 

Manager  ،با راهنمای نویسندگان مجالت منتخب و مهم پزشکی

مجله کامالً با فرمت  5دادند که فقط راهنمای نویسندگان نشان 

 Reference Managerو  EndNoteافزار استناددهی دو نرم

درصد  34عنوان، 14عنوان مجله مورد مطالعه؛  53. از مطابقت داشتند

موجود  Reference Managerافزار در لیست شیوه استناددهی نرم

 رصد در لیست شیوه استناددهید 57عنوان،  21نبودند، در حالی که 

EndNoteو در نهایت  لحاظ نشده بودندReference Manager 

که در مطالعه حاضر از لحاظ  برتری یافت، در حالی EndNoteبر 

های کتاب الکترونیک، افزارهای مدیریت منابع، در پایگاهفراوانی نرم

EndNote  درصد بیشتر از  79باReference Manager  35که 

 Ahmed طور که . همان]7[ د کاربرد داشته است، برتری یافتدرص

افزارهای مدیریت تهیه اکثر نرم ،کید کردندأتAl Dhubaib (2111 ) و

منابع به لحاظ مالی به خصوص برای دانشجویان دشوار است؛ از این 

 [افزارهای مدیریت منابع با دسترسی آزاد ضرورت داردوجود نرم ،رو

9[.Gilmour   و Cobus-Kuo نیز اذعان کردند که انتخاب

عادات  افزارهای مدیریت منابع باید منطبق بر نیازهای کاربران ونرم

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

افزار و اصول مربوط به ( با اذعان اصول انتخاب نرم2112)

د، بلکه عواملی افزار را مدنظر قرار داسازی، نه تنها خود نرممجموعه

کننده خدمات آنان را نیز سسات دریافتؤها و منظیر کاربران، کتابخانه

 .]8[ در نظر گرفت

ابزارهای مدیریت منابع یا استنادهای علمی، جهت تسهیل در امر 

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

ها محققان رضایت بیشتری از پایگاه شوند. برای اینکهغیره استفاده می

افزارهای جهت استفاده در تحقیقات علمی داشته باشند، کاربرد نرم

 ،Manager Referenceمدیریت استنادها چون 
Procite,EndNote ,RefWorks BiblioExpress, 

BiblioScape های علمی امری الزم به غیره در طراحی پایگاه و

 "های علمیابزار ارزیابی پایگاه " ی چونیرهاآیند و وجود ابزاشمار می

(http://adat.crl.eduکه پایگاه ) ،ها را از لحاظ مختلف از جمله

دهد، افزارهای مدیریت منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار میکاربرد نرم

وصاً آن دسته از خص 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

شان در بردن کارایی پایگاه سایت جهت باالپیشنهادهایی به طراحان وب

باید اشاره افزارهای مدیریت منابع داشته باشند. به کارگیری چنین نرم

ها را مورد تجزیه و تحلیل کرد، ابزاری که بتواند به زبان فارسی، پایگاه

 قرار دهد، مشاهده نشده است.

های ژه در بخشهای مهمی که کتابداران به وییکی از چالش

های انتخاب بسته ،رسانی با آن مواجه هستندسازی و اطالعمجموعه

های رونیکی است. هر سال بستههای الکتها 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 تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت و تصمیممی "علمی

علت اصلی این چالش،  و ]11[رار گیرد با انتخاب منابع مورد استفاده ق

توانند در هایی است که میهای شناختی کتابداران با پایگاهمحدودیت

یند مدیریت منابع الکترونیکی آنها باشد، از این آاین زمینه یاری رسان فر

رو استفاده از ابزارهایی جهت بهبود مدیریت منابع الکترونیکی همواره 

واقع، هدف از این ابزارهای رایگان کمک در  .]12[مورد توجه است 

های آینده گیری در مورد انتخاب و اشتراکبه کتابداران برای تصمیم

توانند اطالعات مفصلی از منابع الکترونیکی است، چنین ابزارهایی می

های الکترونیکی در اختیار کاربران قرار دهند ها، مجالت و کتابپایگاه

توسعه  توانند درهای مختلف میان سرویسکنندگو کتابداران و فراهم

ساز تصمیمات بهتر در مجموعه این ابزار نقش داشته باشند، تا زمینه

 .]13[سازی آنها باشند 

ها در طراحان پایگاه رسانی وگردد متخصصان اطالعپیشنهاد می

های علمی، ابزارهای مدیریت استناددهی را جهت تسهیل ایجاد پایگاه

 پایان مقاله، کتاب، به استناد و  اطالعاتی منابع و مدیریتدر امر پژوهش 

ها تا محققان رضایت بیشتری از پایگاه ،نامه و سایر منابع در نظر گیرند

جهت استفاده در تحقیقات علمی داشته باشند و همچنین توصیه 

افرارهای مدیریت گردد ابزارهای فارسی که بتوانند کاربرد چنین نرممی

های فارسی ایجاد شود.برای پایگاه ،هم مقایسه کنند ا بااستناددهی ر

http://adat.crl.edu/
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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 was carried 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 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. 
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