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 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و وم، ي د ، شمارهاولسال 
  
  

  »كتاب ماه كودك و نوجوان«و  »نامه پژوهش« استناد در وضعيت
  

   يفارس مسنن حسين                             عبدالحميد رضوي          
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  
  چكيده

 هاي و گفته نتايج  بايد،نقشي تأثيرگذار داشته باشد اينكه بتواند پژوهش براي هر

 هايپژوهش يپايهجهت و چه در جهت مخالف، بر هم صورته خود را چه ب
دانشگاهي، براي  نوپاي ادبيات كودك ايران نيز به عنوان يك علم. دكنپيشين بنا 

 ي است كه اصول علمي وهايي تحقيقي خود، نيازمند پژوهشي گسترهتوسعه

ذهني و فرهنگي و در عين  فرايندي استناد .شدها رعايت شده بامستندسازي در آن
ي ترين اجزاي همهمهم فهرست منابع مورد استناد نيز از. حال عملي اجتماعي است
استفاده از منابع، نوع   رفتار استنادي شامل چگونگي وآثار تحقيقي و تأليفي است

متوني كه به زباني خاص  ، تكرار كاربرد برخي منابع، گرايش بهويژهد تأكيد بر موار
ي توصيفي از وضعيت استناد در دو  حاضر، با ارائه ي مقاله.  است...منتشر شده و

  يه و ماهنام  و نوجوان  كودك  ادبيات يهپژوهشنام (صي ادبيات كودكي تخص مجلّه
 بررسي هاآن هايهها و مقال تناد را در نقدهاي اس شيوه  ) و نوجوان  كودك  ماه كتاب
نگارش  رعايت اصول ، با توجه به لزومهاي پژوهش نشان داديافته .ت اسكرده

  .اين دو نشريه، چندان مطلوب نيست در استنادوضعيت  علمي،
 . شناسي استنادرفتار استنادي، آسيب پژوهش، ،استناد كودك، ادبيات :ي كليديهاواژه

                                                            
  Abdolhamid.razavi@gmail.com فلسفه تعليم و تربيت استاديار* 

 farsihossein@hotmail.com .شناسي باليني كارشناس ارشد روان** 
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  مقدمه. 1
 موضوع مشخص  ي علمي و داراي اخير به عنوان يك رشته هاي يات كودك در دههادب

مركز مطالعات تأسيس .  معرفي كند  علمي و دانشگاهي هاي توانسته خود را به حوزه
ي كارشناسي  و به تبع آن تأسيس دوره1384 در پايان سال ادبيات كودك دانشگاه شيراز

در پيوند با همين   كوششي مطالعات ادبيات كودكي ارشد ادبيات كودك و انتشار مجله
اما . فراوان است هاي  هويت نوبنياد اين دانش، نيازمند انجام پژوهش. موضوع بوده است

مشكل امري . تواند در پي حل يك مسأله باشد نه حل يك مشكلگمان ميدانش بي
وش بررسي ، ذهني، مركب و مبهم، قابل ديدن از سوي عوام و بدون ر ، كلي سطحي

اما وقتي مشكل از سوي . رودرو ناگشودني به شمار ميشود و از هميندانسته مي
ژرف، متمايز، معين، عيني، بسيط،  ي فكري به موضوعي پژوهشگران يا يك حوزه

) 4: 1388رضوي،  (.گوييم مي 1»مسأله«مند و قابل حل تبديل شد، به آن روشن و روش
يك  شود، ويژگي  هشگران به يك دانش تبديل ميادبيات كودك به دست پژو وقتي 

بندي يك يا چند حل يك مسأله پژوهشگر به صورت براي. كندمسأله را پيدا مي
است و اين فرض بر آمده  3»فرض« فرضيه ذاتاً مستخرج از يك. زند دست مي2»فرضيه«

هاي  ژوهش بر پ نظريه نيز مبتني) 1327: 1383گال و همكاران،  (. است4»نظريه«از يك 
ادبيات كودك به عنوان دانش نوبنياد در ايران نيازمند انجام . انجام شده است 

» مستند بودن«شوند كه ها زماني قابل اطمينان ميهاي فراوان است و پژوهش پژوهش
  . ها باشدترين ويژگي آناصلي

ا، شعر، هي توليد آثار شفاهي، قصهدهنده      سير تحول تاريخي ادبيات كودك نشان
، آثار ابونصر فراهي، گاثاهاهاي  سروده. اي و تأليف كتاب كودكان استآثار ترجمه

، اثر تربيت اطفالي كتاب خان نصر، ترجمه ميرزا سيدآموزش بهداشتتأليف كتاب 

                                                            
1. Problem 
2. Hypothesis 
3. Assumption 
4. Theory 
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هاي اخير  ي آثار ژول ورن در دهه، ترجمه)خان اميرانتظام به سفارش حسنعلي(ژيوكس 
ي توجه به كودك از صد سالهتأليفي نشانگر قدمت بيش از يكاي و و ديگر آثار ترجمه

  .منظر ادبي است
هاي فراوان براي اثبات حقانيت علمي خود، نيازمند پژوهش علمي يهر رشته      اما 

نتايج خود را  بايد، اينكه بتواند نقشي تأثيرگذار داشته باشد يك پژوهش نيز براي. است
. كند پيشين بنا هايي پژوهشپايهجهت مخالف، بر جهت و چه در صورتي همه چه ب

 .شود، توسعه به دانش نياز دارد و دانش از تحقيق حاصل ميبه سخن ديگر
هاي   استنادها يكي از عناصر شاخص نگارش)2: 1379، دياني نقل از به ؛1371ي،اسد(

  كشفبراي . در توليد و نشر اطّالعات دارندآشكاريو نقش روند به شمار ميعلمي 

دانش از توان دانش جديد، استفاده از دانش قديمي ضرورت دارد و در صورتي مي
دياني، ( .مند و در دسترس باشد كه نظامبهره گرفتكشف دانش جديد  قديمي براي

 به سرعت قابل به همين دليلمدارك اطّالعاتي محدود بود و   در گذشته)24: 1379
 در همان دوران نيز استناد البته. گاري داشتساز  چون با دانش آن زمان؛دسترسي بود

ها را مباني نظري چنين امري ن كه بتوان آنبوده ولي ضوابطي مدو اي مرسوم به گونه
گيري از انبوه اطّالعات  امروزه براي بهره )11: 1362حري، ( .است نداشته، تلقي كرد
 ادبيات كودك. ضروري استها اسناد آن وجو وجستهاي   با شيوهآشناييتوليدي، 

ي تحقيقي خود،  ي گستره ايران نيز به عنوان يك علم نوپاي دانشگاهي، براي توسعه
. باشد ها رعايت شدههايي است كه اصول علمي و مستندسازي در آن نيازمند پژوهش

 : آمده استمركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازگاه در وب
منوط به رشد    در قلمروي ادبيات كودكجا كه رشد كيفي آثار منتشر شدهاز آن
جا كه رشد است و نيز از آن) چه نزد خود آفريننده اثر و چه نزد منتقد اثر(كيفي نقد 

مند هاي روش توليد نظريه نيز بدون تكيه بر پژوهش بر مبناي نظريه، شدني است و نقد
ن حال كه در هما مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازرسد،  به انجام نمي

ي ادبيات كودك و نيز با كمك به انجام  هاي بنيادين در حيطهكوشد با انجام پژوهش مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

74 

 پژوهش و به تبع آن به نظريه و نقد ادبيات كودك موضوعها به گونه پژوهشاين
.  دانشگاهي شدن اين ادبيات نيز هستموضوعگسترش و ژرفا بخشد، در پي تحقق 

مند شدن پژوهش در قلمرو ق روشقّنين رويدادي تح چدونر مركز آن است كه بتصو
  )ي مركزگاه مركز مطالعات، ص دربارهوب (.ممكن استمورد بحث نا

ادبيات كودك ايران هم اكنون در      به باور برخي پژوهشگران، همچون خسرونژاد، 
د ده ر انتزاعي تمايل نشان مي به تفكّ، روهمين از ؛خويش است  نوجواني رشديمرحله

 ياد شده پژوهشگر. ترين اهداف خود قرار داده استمهم و پرداختن به نظريه را از
كودك موكول به رشد نقد و رشد نقد مبتني بر  رشد ادبيات«چنين بر آن است كه  هم

مند به سامان هاي روش اتكا بر پژوهش نيز بي  اما نظريه»توليد نظريه در اين قلمرو است
 نخستين گام در ي حاضرنويسندگان مقاله  باوربه )10-3 :1389خسرونژاد،  (.رسد نمي

توليد و منتشرشده در  هاي علمي مندي، رعايت قواعد استناد در نوشتهرسيدن به روش
  .قلمرو ادبيات كودك است

  

 چيست؟ استناد. 2

 1،نيكوليسن( .فرايندي ذهني و فرهنگي و در عين حال عملي اجتماعي است استناد
ترين اجزاي  فهرست منابع مورد استناد نيز از مهم) 7: 1385حري  زا به نقل؛ 2003
استناد در ) 7: 1385از حري  به نقل ؛2001ريز، (. تأليفي است ي آثار تحقيقي و همه

استناد به عنوان پناه به كسي دادن،  ديگر  در جاياست وتكيه كردن لغت به معناي 
ردن، آيه يا سخني را مورد سند قرار چيزي ك دادن، تكيه به  چيزي را مورد سند قرار

واژهذيل : 1371معين،( .است ك جستن، تعريف شدهدادن و بدان تمس(  
  

  استناد ي تاريخچه. 1- 2
ي علم همواره از   زيرا توسعه؛ي علم نيست ارتباط با تاريخچهاستناد بي ي تاريخچه

ت كه هيچ كس  بوده است و بديهي اسمكنهاي علمي و مبتني بر شواهد م طريق تحليل
                                                            
1. Nicolaisen 
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ي ديگران مبادرت به توليد دانش  مستقل و بي نياز از دانش توليد شده تواند به طور نمي
 ،حري (.گيري از آثار، هم عمر تأليف استتوان گفت كه بهره مي بنابراين. جديدي كند

1385 :9(  
 

 اسنادي چيست؟ رفتار. 2- 2

در ) 14: 1385 ،از حري قلبه ن؛ 11989،گارفيلد( .معاني بسيار دارد رفتار اسنادي
 به كند كه اصطالحاً بروز مي رفتارهايي ها، معموالً استفاده از منابع براي نگارش مقاله

استفاده از منابع، نوع تأكيد بر  گردد و شامل چگونگي ها رفتار استنادي اطالق ميآن
شر شده متوني كه به زباني خاص منت موارد خاص، تكرار كاربرد برخي منابع، گرايش به

  )14: 1385 ،حري( .و مواردي از اين نوع است
  
 اسنادي چيست؟ تحليل. 3- 2

ي هر  ي اسناد مورد استفاده  از طريق مطالعه،تحليل اسنادي مشهور است روشي كه به
 آثار علمي به ديگرچگونگي ربط موضوعي، زباني و وجوه ديگر آن با  ي علمي و نوشته

ها هاي آن  ميان دانشمندان از طريق آثار و نوشتهپيوندها و روابط نوع و ميزان اين
  )9: 1376حري، ( .پردازد مي
  
 كنيم ؟ استناد مي چرا. 4- 2

حضور در مجموع مĤخذ (هاي بعدي  ها و نوشته ك مقاله بر مبناي تأثير در مقالهارزش ي
 اردعقيده د 2رساني، سانديسون علوم كتابداري و اطّالع ي در حوزه .شود تعيين مي) هاآن

ي ميان مدركي  خواهد رابطه ي تصميم نويسنده است كه مي دهندهكه استناد كردن نشان
  به ديگران)9: 1385حري،  (.اي ديگر نشان دهد كه در دست تهيه دارد با نوشته را

 را كار ديگرانكنيم، مقايسه كنيم، با كار ديگران ييد أت را كار خودكنيم تا   مياستناد
                                                            
1. Garfield 
2. Sandison 
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از كار  دهيم و يا شرح را كار ديگران دهيم، ادامهرا ار ديگران ك كنيم، اريذگارزش
ها شده در آن  چاپيها دهي به نشريات و مقالهامروزه براي ارزش.  كنيمديگران انتقاد

هاي متعارف به سنجي در مؤسسات معتبر جهاني با استفاده از روش متخصصان علم
كي ي 1ضريب تأثير. پردازند پ شده ميي چاگيري تأثير يك مجلّه و يا يك مقاله اندازه

 يهر مجلّه. دهي به ارجاعات مستندات علمي است  در ارزشعاملي ها و از اين روش
 با توجه به ميزان ارجاعات به ،كند هاي جديد پژوهشي را منتشر مي علمي كه يافته

 ضريب تأثيري خواهد داشت كه اين ضريب تأثير ،مقطع زماني  در يك آنيها مقاله
 ، ديگرسخنبه  .است آن در توليد علم ت مجلّه و ميزان تأثيرگذاري مقاله اهميشانگرن

 ي پايهبر. شودهاي بعدي تعيين مي  تأثير آن در نوشتهيمبنا  بريارزش يك اثر علم
بيشتر ارجاع ، ثرتر هستندؤ خود مي كه در حوزههاييهمقالبه  گرفتههاي صورتپژوهش
رو،  از همين. علمي دارندي معرفتي آن حوزهيشتري در بدنه و تأثير بيشودداده مي

كند خوانندگان  اي منتشر مي ، مقاله برجستهكند كه هرگاه دانشمند ايجاب مي سنت علمي
بر اين است كه اين  تصور. ارجاع دهدپيشين مرتبط با كار خود  هايهخود را به مقال
يا وسايلي كه به  هاكه مفاهيم، روشني است اي آن دسته از محقق دهندهارجاعات نشان

هايي،  ارجاع چنين. آوردن مقاله بوده است  بخش ايشان در پديداند، الهام كار برده
در اختيار  شناختي الزم را هاي پيشين يك فعاليت را نشان داده و اطّالعات كتاب رويداد
دست  به بيشتريي خاصي از موضوع، اطّالعات  ي جنبه اي كه مايل است درباره خواننده

 به گوناگون در آثار )136: 1996 ،گارفيلد به نقل از؛ 1970گارفيلد،( .دهد مي آورد، قرار
 استناد بيش از هر چيز پايبندي اخالقي به اصول تحقيق و تأليف ده كهشاين نكته اشاره 

 برشمردهبراي استناد كردن  ، پانزده دليل1996 گارفيلد به نقل از 1977 گارفيلد .است

 از كه عبارتند ؛ )احترام به همكاران(  آثارهبخشيدن ب  اعتبار؛كسوتان پيش احترام به:
 اصالح ؛فرد خود  اصالح اثر؛هاي تكميلي خواندني ي  تهيه؛ ابزار و غيره،شناسايي روش

ي تحقيق براي خلق آثاري   ايجاد انگيزه؛ثبات مستدل ادعاها؛ اقبلي  نقد آثار؛ديگران آثار

                                                            
1. Impact factor 
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سازي  هدايت خواننده به آثاري كه توزيع و نمايه؛آمد ه وجود خواهندكه در آينده ب
؛ ها ها و واقعيت اصالت دادن به داده؛ استناد نشده است هاها ضعيف بوده و به آن آن

 ؛شده است ها مطرح در آن نخستين بارشناساندن انتشاراتي كه ايده يا مفهومي براي
؛ است ها توصيف شدها مفاهيمي در آنشناساندن انتشاراتي اصلي كه اصطالحات ي

در واقع، .  ادعاي ديگرانيبارهبحث و مناقشه در و يا عقايد ديگران انكار و تكذيب آثار
 به ايجاد اند انجام دادهچه ديگران  آنبه تأكيد و توجهاي نو بدون  ادعاي طرح انديشه

داليل  )8: 1376: حري( .نداردچنداني  انجامد و ارزش علمي موزون مي نا اي واره اندام
از  ديگران افزوده شده و فهرست حاصل از سويبندي استنادها،  ديگري نيز به اين دسته

ي  البته نقطه. است تشريح شده »فرايند استناد« عنوان زيربلزكرونين در اثري سوي 
نشريات به عنوان  يباره دربراي نمونه. مقابل استناد كردن، مورد استناد واقع شدن است

 ه ب»تأثير ضريب«از  ،زند ن پيوند مياي تالقي فكري كه پژوهشگر را به مخاطب نقطه
  )87: 2004اسميت، ( .شود عنوان يك شاخص استفاده مي

ده است اما چون استناد امري ذهني و ش مطرح هايينيز پرسشاستناد   زمانيبارهدر    
 .ندارد ن استناد وجود قاطعي مبني بر زماكارراهگفت كه  توان فرهنگي است، مي

 دين فكري اداي ،چيز در استناد اهميت دارد از هر چه بيشآن) 127: 1996گارفيلد، (
 و رودبه شمار مي 1يا سرقت علميسرقت ادبي  ادا نكردن اين دين، به نوعي. است

  .است انجام نادرست آن كوتاهي در انجام اين دين
  : اند ه عريف كردسرقت علمي را به يكي از سه روش زير ت     

يعني (هاي نقل قول  استفاده از بيش از چهار واژه از يك منبع بدون به كارگيري نشانه. 1
 ؛)""عاليم 

گرفتن  ؛ي آن به عنوان كار خودها و زباني ديگر و ارائه گيري مطالب، ايده به كار. 2
ع، با القاي عقيده، پيشنهاد يا حتي عبارتي خاص از فردي ديگر بدون پذيرش و ذكر منب

                                                            
1. Plagiarism 
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: 1388ميردهقان،  (. اصلي از آن نگارنده استي اين پندار باطل به خواننده كه عقيده
10( 

 ازبايد گيرد، بهره مياستناد   و در متن خود ازباور داردكسي كه به مستندسازي 
  كههاييهتوان به مقال  با سرقت ادبي ميپيونددر . هاي درست آن هم آگاه باشد روش

كرد   مراجعه،اند ي اخالق اطّالعات به چاپ رسانده نه و ديگران در مجلّهمارسل الفو
براي بررسي سطح يكي از معيارهاي مهم ) 1996 ،از گارفيلد به نقل؛ 1994 1،هاپتمان(

 ميزان روزآمدي منابع است كه در ادبيات كودك نيز به عنوان يك ،و نقدهاها هكيفي مقال
له در علوم أالبته اين مس. شود ه خوبي احساس ميعلم نوپا، لزوم روزآمدي منابع ب

مقايسه  در اي  علوم رايانهمانندعلومي براي  دارد؛ براي نمونه،، جايگاه متفاوتي گوناگون
 آگاهيميزان ي دهندهنشانهايي مانند تاريخ و يا علوم اجتماعي، روزآمدي  با رشته

  .استمؤلف از دانش روز 
  

  ؟يستچ )1(شناسي اسناديآسيب. 5- 2
حركت  ها و ها يا دانشگاه  سازمانشده از سوي ارائههاي اسنادي سبكتنوع با وجود 

در  هاييكاستيمند، هنوز هاي نظام روشسوي سبك استناد از يك رفتار اكتسابي به 
به  موارد، براي نمونه در برخي. شودديده مين امنتقد  وگران هاي استناد پژوهششيوه
گارفيلد، ( .شودداده مي، استناد ي صفحهون ذكر دقيق شمارهها بدها و مقالهكتاب
 كه رودبه كار ميهاي بسياري براي اين پديده  نام )1996گارفيلد  به نقل از؛ 1985

 از ...شناختي، استناد ناقص و ناصحيح، خطاي كتاب ارجاعات ناصحيح، استناد بد، استناد
 رايج در هاي كاستياي از  به پارهود  هاي خ گران در پژوهش برخي پژوهش. اند آن جمله

هاي نامربوط و   استنادفراواني ازتعداد   آوردن:ندا هاي استناد آثار اشاره كرده نظام
تأليف مقاله، دعوي تأثيرگذار و بنيادي در  منابعتكراري، حذف يا از قلم انداختن 

 ،از حري به نقل؛ 2001 نپدرسو(مشاهده،  دهي يكنادرست پيشگام بودن در گزارش

                                                            
1. Haumptman 
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 در شهمكاران عزيزي و) 12: 1385 از حري،  به نقل؛2001 1ريز(و ) 20: 1385
ايران  پژوهشي در  علميهاي  مجلّهيها مقاله ت ذكر منابع درپژوهشي به بررسي كيفي

ديده  اتي درصد منابع مورد بررسي، اشتباه76اند كه در  پرداخته و به اين نتيجه رسيده
   )20: 1385 به نقل از حري ؛1380ران، عزيزي و همكا(. شودمي

 :كند  تقسيم مي  به دو دستهبه طور كلياسنادي را  خطاهاي حري      
 مانند ذكر نكردن منبع به قصد سرقت ادبي، ذكر نكردن منبع ؛محتوايي خطاهاي.  الف

اي به آن صورت گرفته باشد، استناد  منبع اصلي بدون اينكه مراجعه  و استناد بهميانجي
 اشراف به موضع مورد نداشتنها و استنادات يك سند،  ق، جعل دادهكذب به افراد موثّ

به منبعي كه  سند، استناد ها و اطّالعات يك پنهان كردن داده استناد، ناديده گرفتن و
 ... .وجود خارجي ندارد و

 اطّالعات خطاهايي كه خواسته يا ناخواسته در دسته از مانند آن ،خطاهاي صوري .ب 
  گونهاين. دهند ها رخ مي شناختي سند يا در متن يا در فهرست مĤخذ و پانويس كتاب

، شودمي  استفاده  پديدآورندهاز سويي استنادي كه  خطاها بر اساس نوع و قواعد شيوه
ها يا مĤخذ، خطاهاي   مانند خطاهاي سجاوندي در پانويس؛ممكن است متفاوت باشد

 و خطاهاي مربوط به استناد در متن كه  فهرستمربوط به ترتيب حضور منابع در

ا خطاي صوري رايج در ام. ي مؤلف است و غيره مربوط به نظام استنادي مورد استفاده
  )22 : 1385حري،  (.تاسي سند  يا شماره جايگاه عبارت ها مربوط به ي اين نظام همه

  
 پژوهش هدف. 3

 ادبيات كودك به عنوان  دانشا بودنشناسي استناد و نوپ آسيبيبارهدر چهبر اساس آن
 حاضر بررسي وضعيت صوري پژوهشدانشگاهي ارائه شد، هدف از  ي يك رشته

 صي ادبيات كودك و نوجوان ايراني تخص دو مجلّه در) تحليل اسنادي(استناد 

                                                            
1. Reyes 
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ي ادبيات كودك و  پژوهشنامه ي فصلنامهو   )2(كتاب ماه كودك و نوجواني ماهنامه(
  . تاس) )3(نوجوان

  
   پژوهشروش. 4

كتاب ماه ي ها   )تأليفي و ترجمه( و نقد) ترجمه تأليفي و(ها هدر اين تحقيق، تمام مقال
 ي پژوهشنامهو ) 96 تا 1هاي  شماره( انتشار  از سال اول تا هشتمكودك و نوجوان

 بررسي و) 36 تا 1هاي  شماره( انتشار ل تا نهم از سال اوادبيات كودك و نوجوان
 هاه فراواني مقال:اند از عبارتاين اطّالعات .  خالصه شده استهاات حاصل از آناطّالع
 ارجاعات  فراوانيشود؛ ديده مي ها استنادهايي كه در آن ها و نقد  فراواني مقاله؛ها و نقد

هايي كه   فراواني نوشته؛)ي منابع تكراري بدون محاسبه( دارارجاعات تاريخ  تعداد؛هاآن
 فراواني متوني ؛ست اMLA1 APA2 هاي شيكاگو، روش ها بر اساس آنمنابع فهرست

اين  هايي كه التين نوشتها به كار رفته است و آنين در آنكه كلمات خاص الت
 ي زير ها بدون ارائهكلمات را دارند و فراواني متوني كه كلمات غير فارسي در آن

هاي آماري توصيفي  ها نيز از روش براي تحليل كمي داده. به كار رفته استنوشت، 
 .شداستفاده ) ي ميانگينصدگيري و محاسبه  فراواني، در(
   

 هاي پژوهش يافته .5

به كتاب ماه،  تأليفي هايه توصيف كلي از فراواني تعداد كل مقال1يشماره در جدول
رعايت اصول ارجاع و . شود  ميشاهدهميزان استنادات موجود در هر كدام م همراه

ه آمد براي كلمات التين نيز از جمله اطّالعاتي است كه در اين جدول فراهم زيرنويس
 ، به صورت ساليانه محاسبه شده وشود كه در اين بخش مالحظه مي هايي ميانگين. است

 ،خاص وجود داشته باشد در يك سال ممكن است كههايي همقال به تعداد نقدها و

                                                            
1. Modern Language Association 
2. American Psychology Association 
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 به عنوان يك كتاب ماه كودك و نوجواني   مجلّهانتشارهاي در سال. ارتباطي ندارد
  كههاييهمقال درصد بودن بر كمافزون  كودك،  ادبياتيزمينه صي دري تخص مجلّه

 تأليفي يهامقاله در موجود ارجاعات تعداد و )هاه كل مقالصد از   در61( اند استناد داشته
.  صحيح ارجاع نيز هستيم سبك نقصانشاهد) ارجاع 6/9 ميانگين هر مقاله به طور(

. متغير بوده استشده در هشت سال مورد بررسي نيز  روند تغييرات در ارجاعات داده 
ترين وضعيت و مناسب ) درصد51با  (1381ترين وضعيت در ارجاع در سال نامناسب
  . شود مشاهده مي)  درصد100( با 1377در سال 

 سال، سبك صحيح در يك  چاپ شدهيها درصد از مقاله50بهترين حالت، فقط در     

 31ميانگين به طور(بود قاله  م2 تنها ژه ويدر اين مورد  و اند ارجاع را رعايت كرده
اين تأليفات،  ميان در .  بودند  اصول استناد را رعايت كردهكه) ها مقاله از كلدرصد 

دارند، در   را)  اسامي نويسندگانمثالً( نوشت كلمات خاص  كه التينيهايتعداد مقاله
 ميانگين  طوره ب( شوند را شامل مي يك سالي ها از مقالهدرصد  72 بهترين حالت، تنها

دهد كه از ميان  نتايج نيز نشان مي).  استنادات صورت گرفتهيميان همهاز درصد  24
نوشت  چاپ رسيده و داراي اين نوع التين سال مورد بررسي به 8اي كه در   مقاله114
   بوده77و كمترين مربوط به سال )  مورد37 (82اند، بيشترين تعداد مربوط به سال بوده
از سوي . اي با اين ويژگي يافت نشد  مقاله78الي است كه در سال اين در ح. است
ها بدون ي آن  و بقيهدهدار بو تاريخ هااز آن درصد 75/33 طور ميانگين، تنهاه  بديگر

تغييرات در اين باره نيز روند خاصي را دنبال نكرده . اند اشاره به تاريخ، استناد كرده
-شود و در سال دار ديده نمي اي با ارجاع تاريخ الهگونه مق هيچ78اگر چه در سال . است

 به 84 و 82، 81، 80، 83، 77، 79هاي در سال. است هاي بعد نيز روند طبيعي نبوده 
  . دار هستيمترتيب شاهد كمترين تا بيشترين ارجاع تاريخ

 كه معادل فارسي هستندكلماتي  منظور از كلمات غير فارسي، 1شمارهدر جدول      
 ها در متن ذكرنوشت آن ها استفاده شده و نه التينهاي فارسي آن معادل  د اما نه ازدارن
 نيز به  باره در اين....؛ كلماتي مانند اگزيستانسياليزم، اومانيسم، فاكشناليسم و )است شده
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با توجه به اين . اند  را رعايت كردهوضوعاين م،  هااز مقاله درصد 21 طور ميانگين، تنها
با توجه . بايد بدترين وضعيت در پيوند با استناد را مربوط به همين موضوع دانستآمار 

توان هاي مورد مطالعه هستند، ميهايي كه داراي اين ويژگي در سالبه درصد مقاله
در ) نويسينويسي و التينفارسي(ها نويسي واژه معادل84 تا 77گفت كه از سال 

 و 77 درصد و در سال 3 تنها 84اي كه مثالً در سال ونهشود، به گ ها كمتر ديده مي مقاله
 موارد شاهد رشد ي همه اگر چه در. ها اين ويژگي را دارند بيش از نيمي از مقاله78

  .مورد ترديد استها چنان سطح كيفي آنهماما  ، هستيمها كمي مقالهروزافزون
 شدهبود، اشاره   ررسي شده ب1 نيز به همان مواردي كه در جدول2ي شماره در جدول   

ي هامقاله  نيز درصدكودك و نوجوان كتاب ماهشده در ي چاپ ها  نقددر. است
ترين وضعيت را در سال  آيد و نامطلوب پايين مي)نقدها از كل درصد  31(رد داناستا
بينيم؛ به سخن مي)  درصد39 (82ترين وضعيت را در سال  و مطلوب)  درصد10 (77

 درصد از نقدها 21متوسط  و به طور ارجاع  75/1 داراي طور ميانگين به ديگر، هر نقد
و )  درصد33 (82بهترين وضعيت را در سال . اند را رعايت كردهاستناد صحيح ي  شيوه

 درصد مشاهده 11 را با 80و سال ) با صفر درصد (79تر را در سال  وضعيت نامطلوب

 نيز نوشت كلمات خاص خود را التين و ددارن كلمات التين كه نقدهايي در .كنيم مي
 از كلدرصد  13.25 به طور ميانگين؛ شود ده نميدي  نيز وضعيت مناسبي،اند  كردهذكر
در . اند ارائه كرده نيز  نوشت كلمات راالتين و شتهدا  كلمات التين شدهي چاپ ها نقد
ژگي ياد شده را ها وي درصد مقاله67 درصد و حداكثر 37هاي مورد بررسي حداقل سال
كه در سال شود، در حالي مربوط مي)  درصد67 (1381بهترين وضعيت به سال . دارند

  . اند ها اين ويژگي را رعايت كرده درصد مقاله20 تنها 77
 توجه  و نويسندگانشودديده مي وضعيت همين تقريباًفارسي  كلمات غيري بارهدر    

هاي فارسي كلمات و  معادل  اين نقدهابيشتر كه اي گونه هب. چنداني به رعايت آن ندارند
 16در بهترين وضعيت، تنها . )نقدها صداز كل در25/88(را ندارند ها آن نوشت التينيا 

سال (اند  نوشت را رعايت كرده هاي فارسي كلمات و يا التين ها معادلدرصد از مقاله
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 )83سال  (.اند  كرده درصد اين اصل را رعايت6ترين وضعيت  و در نامطلوب) 79
  رعايتاستناد ودر رعايت  ضعف گرننشا يكلبه طور اطّالعات موجود در اين جدول

  .است به چاپ رسيده كودك كتاب ماه است كه در هايي نقد اصول نگارش علمي
كتاب ماه   شده در ترجمهيها مقالهآمده مربوط به 3در جدول شماره  اطّالعاتي كه    

 57 طور متوسطه بها  در اين سال.  است1384 تا 1377هاي  سال در كودك و نوجوان
اند و در سال  كردهذكر خود را اصلي  ي  ترجمه شده، منبع مقالهيهامقاله از كل درصد

مانده  سال باقي7در بين . شوداي ديده نمي  ترجمه شدهي  مقاله در اين نشريه هيچ77
 در اين ميان 80و سال )  درصد100(است    بهترين وضعيت را داشته79سال 

 منبع ي رعايت اصول استناد در ارائه) درصد57 (.است  ترين وضعيت را داشته نامطلوب
خاص  ها كلمات التين مقالهدرصد 97و ) ها از مقاله درصد 57/10( ي اصلي مقاله

داشتن . اندبوده درصد 70،اند كرده را ذكر كلمات اين نوشت التين هايي كه  و آناند شتهدا
ها از مواردي بوده كه در طول هشت سال نوشت آن كلمات التين خاص و رعايت التين

  .داشته است) 82به جز در سال (انتشار اين نشريه رشد صعودي 
ها را ها و مقاله استفاده در نقد منابع مورد روزآمدي ، ميزان5 و 4هاي شماره ولجد     

دست ه  انبوه متوني بميانشده، از آوري جمع اطّالعات كه گفتبايد . دهند نشان مي
تواند منبع ، اطّالعات نميبنابراين. تاريخ نداردها آن ارجاعات از بسياري آمده كه

ي  هاي تأليف شده ها و نقدمقاله  ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده دريبارهمعتبري در
ها ذكر آن كه تاريخ هستند  منابعيدر هر حال تنها مرجع بررسي،. ادبيات كودك باشد

 نوع منبع ارجاعي و ميزان ها لو اين جدذكر شده درهاي  ديگر داده .است شده
بندي اين منابع شامل منابع كتابي و غير دسته.  استآمدهتفكيك  ها بهروزآمدي آن

) كتابها و هر گونه منابع اطّالعاتي غير از  ها، مصاحبه ها، سخنرانيمقاله شامل(كتابي 
متغيري  وضعيت ،گوناگونهاي منابع در سال كل  روزآمديكه شود مالحظه مي. است
در  بررسي ن موردوي زماني منابع مورد استناد از مت اما به صورت ميانگين فاصله. دارد
ي نقدها بهترين درباره. آمد دسته ب سال 7/9  تأليفييهامقاله در و سال 13/8 نقدها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

84 

باره  در اين )84سال ( بود اما در عين حال به جز سال پاياني 83 وضعيت مربوط به سال
هاي تأليفي نيز تقريباً شاهد رشد صعودي، در پيوند با مقاله. ايم شاهد رشد صعودي بوده

ترين  نامطلوب77ترين وضعيت و سال  مطلوب82سال . البته با نظم كمتري هستيم
كتاب و  (زان روزآمدي منابع به تفكيك، ميها لوجد در همين.  است وضعيت را داشته

 شدهمنبعي استناد به به اين نكته اشاره كرد كه اگر  البته بايد. شود مي  مشاهده)كتاب غير
ي زماني زيادي از متن  حال فاصله و در عينداشته محتوايي و غناي بااليي  بود، اهميت

   .دش گرفته نمي ي ميانگين روزآمدي، در نظر اصلي داشت، در محاسبه
 ي فصلنامهچاپ شده در  تأليفي يها اطّالعات مربوط به مقاله6شماره  در جدول     

آوري شده جمع 1385 تا 1377هاي   بين سالي ادبيات كودك و نوجوان پژوهشنامه
ها استناد و از كل مقاله درصد 68 ميانگينطور به   اين مجلّهانتشارهاي در سال. است

رعايت اصول  يباره در.ه استارجاع داشت درصد 51/11به طور متوسط هر مقاله 
هاي كه  درصد مقاله49 از بين هستيم  شاهدرا  ينامناسبتقريباً  صحيح استناد وضعيت

 از بين اين  وداراي تاريخ هستنددرصدشان  66/37ارجاعات انجام شده ها در آن
ها به ز آنا درصد 55  كه تنهادارند كلمات التين خاص درصد 63/11ها  مقاله
از كل درصد  5/8). ها از كل مقالهدرصد  11/34(اند  كلمات اشاره كرده نوشت اين التين
نوشت استفاده  ها نه از التينو در آن التين بوده اند كه استفاده كرده ها، از كلماتيمقاله

توان نتيجه گرفت كه اين چنين ميهم. است رفته ها به كارشده و نه معادل فارسي آن
هاي مورد اشاره را با روند ناموزوني طي كرده است؛    سال انتشار ويژگي9فصلنامه در 

 MLAو APAنويسي هاي رعايت اصول استاندارد مقاله صد  توان به در براي نمونه مي

هاي است كه بين صد مقاله  در اين مورد تغيير ناموزون مربوط به در.شيكاگو اشاره كرد 
دار افزون بر اين كاهش ارجاعات تاريخ. اند ول را رعايت نكرده اين اص83 تا80هايسال

  .كند  جلب توجه مي82در سال 
 ي هاي به چاپ رسيده در فصلنامه  شاهد اطّالعات توصيفي نقد7ي شماره در جدول     

 سال انتشار 9 در نقدها از كلدرصد  50.هستيمي ادبيات كودك و نوجوان  پژوهشنامه
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مورد  95/7  به طور متوسط، هر كدامشدهنقدهاي چاپ  و اند اشته استناد داين نشريه
 درصد 5/37ميان  از اين. تر است ها تأليفي، پايينمقاله اند كه در مقايسه با ارجاع داشته

هايي  و نكته قابل توجه در اين باره روند نزولي در مقالهاز كل منابع داراي تاريخ بوده
 در .دار كمتري دارنداند و ارجاعات تاريخ  رسيده به چاپ85 تا 81است كه از سال 

 و APA ،MLA  اصول ارجاعي، نقدها از درصد 7 تنها ميان تمام ارجاعات انجام شده
اين  ز درصد ا47/88. اند رعايت كرده به عنوان خط مشي اصلي استناد علمي را شيكاگو

نوشت اين كلمات  تينال هااز آندرصد  51  دراند كه نقدها، كلمات التين خاص داشته
  .شده استذكر 

 ي شده در فصلنامه ترجمهيها، اطّالعات مربوط به مقاله8ي  شماره در جدول    
 58ها، اين مقاله از بين كل.  ارائه شده استنوجوان ادبيات كودك و ي پژوهشنامه

 32اند،  ذكر كرده منبع خود را ي كهيهااند و از بين مقاله منابع خود را ذكر كردهدرصد، 
 ها، كلماتاز مقاله درصد 11/63در . اند رعايت كرده ها اصول استناد راآن ازدرصد 

نوشت اين كلمات را ذكر  ها التيناز آندرصد  55/51 كه شودديده ميالتين خاص 
ي معادل  ها، كلمات غير فارسي بدون ارائهاز كل مقالهدرصد  5/8 و فقط دراند  كرده

  .شده استها ذكر نوشت آن ينها يا التفارسي آن
روزآمدي منابع  ميزان يبارهشود، اطّالعاتي در  مالحظه مي10 و 9چه در جدول آن    

 ي ادبيات كودك و نوجوان پژوهشنامه ي ها و نقدهاي فصلنامهمورد استفاده در مقاله

تاريخ بسياري از استنادات  ت اينكهعلّ گفته شد، به كتاب ماه يبارهه درك چنان.است
  فقط در حد يك تخمين،شود مي ، آنچه به عنوان ميانگين روزآمدي مطرحندارند

استناد در نقدهاي  منابع مورد. است به دست آمدهدار از منابع تاريخ سطحي است كه
اين فاصله . ي زماني دارد صلي فاصلها سال از متن 47/8 به طور متوسطنامه  پژوهش

  .تسال اس 47/7 ها  مقالهيبارهدر
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  بررسيبحث و  .6
سابقه در با  از جمله نشريات نسبتاًي ادبيات كودك و نوجوان نامه پژوهش كتاب ماه و

شده  ها و نقدهاي چاپبررسي سير توليدي و كيفي مقاله. ادبيات كودك است ي زمينه
 داشته ها در بهبود سطح كمي و كيفيت آنگيري چشمتواند تأثير   ميو مجلّه دينآدر

مورد بررسي، از  ي نشريه ها، در هر دو و نقد هاي مقاله توليد ساالنه ز نظر ميزانا. دباش
  يك ماهنامهكتاب ماهكه به اين ا با توجهام. شودديده مينظر كلي، سير رو به رشدي را 

ي مقاله يا نقد   يك فصلنامه است در مورد ميزان توليد ساالنهنامه هشپژو است و
  .عمل آورده ببايست دقت الزم را  مي

ي مربوط به ادبيات هنشري دوحاضر، بررسي وضعيت استناد در  هدف از تحقيق      
ي  مقاله 6/20به طور ميانگين سال  ، دركودك و نوجوان كتاب ماه؛ است بودهكودك 
 يبارهرسانده و اين تعداد در را به چاپ ي ترجمه شده  مقاله16 ونقد  62/97تأليفي 
به سخن  .است ي ترجمه شده  مقاله4/6و   نقد3/15ي تأليفي،  الهمق 8/8 نامه پژوهش

كتاب ماه و ي هر سه فعاليت تأليفي و نقد و ترجمه توان گفت درباره ديگر مي
هاي  البتّه بايد توجه داشت كه مقايسه. اند  به لحاظ كمي متفاوت عمل كردهنامه پژوهش

ر صورت گيرد كه هدف اين مقاله هاي ديگ تواند در بررسي كيفي آثار چاپ شده مي
 مقاله به چاپ رسانده و 7/1ي خود به طور متوسط  هر شماره  دركتاب ماه. نبوده است

به  هر شماره  دركتاب ماهدر حالي كه  . است مقاله2/2 نامه پژوهش يبارهاين تعداد در
  ي يانهعملكرد ماه.  استنقد به چاپ رسانيده 8/3 نامه پژوهش نقد و 1/8طور متوسط 

هر   دركتاب ماهاي نيز قابل توجه است؛  هاي ترجمهاين دو نشريه در چاپ مقاله
 6/1  در هر ماهنامه پژوهش  اما اي،ي ترجمه  مقاله3/1ي خود به طور متوسط  شماره

 ها در مقالهطور متوسط  بهكتاب ماه در ارجاع .به چاپ رسانيده است را اي مقاله ترجمه
 در نقدها  و5/11 نامه هاي پژوهشدر مقالهدر آمار اين . است 75/1 و در نقدها 6/9

توان گفت در هر دو نشريه، ميزان متوسط ارجاعات در  به طور خالصه مي .ست ا95/7
  . بوده است ها بيشتر از نقدها مقاله
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ها در مقالهو  سال 7/9 كتاب ماه نقدهاي دري زماني منابع مورد استفاده  ميزان فاصله   
 7 و 8.4 آن يهادر مقالهو سال  47/7 نامه پژوهشهاي  نقددر   است، ولي سال13/8

ي مورد نظر، منابع اين  موضوع نشانگر آن است  كه در دو نشريه. بوده استسال 
اما . اند  سال پيش از تأليف و يا نقد به چاپ رسيده7استفاده شده تقريباً به طور متوسط 

 31 دركتاب ماهدر . ع، وضعيت متفاوت بوده استي رعايت سبك صحيح ارجادرباره
 و شده است سبك صحيح ارجاع رعايت  آناز نقدهايدرصد  21ها واز مقالهدرصد 

. بوده استدرصد  7 هاي آن  در نقدودرصد  49 نامه پژوهش هايمقاله در نسبتاين 
يا ( سردبيران كثرت انتشار بر دقّت نظر نويسندگان و نيزتوان گفت احتماالً  بنابراين مي

 ياما درباره.  تأثيري نداشته استكتاب ماهنويسي در رعايت كردن سبك ارجاع) سردبير
در رعايت سبك ) هر فصل يك شماره(» فرصت تهيه و توليد« عامل نامه پژوهش

در صورتي كه در قسمت ترجمه اين موضوع . صحيح ارجاع تأثير معكوس داشته است
از درصد  58 و كتاب ماه ي ترجمه شدهيهامقاله ازد درص 57/10متفاوت بوده است؛ 

را در منابع خود رعايت   سبك صحيح ارجاعنامه  پژوهشي  ترجمه شدهيهامقاله
  .اند ه كرد

ي مورد بررسي از نظر توان گفت دو نشريهگيري كلي مي      بنابراين در يك نتيجه
 در نامه پژوهشيفي چاپ شده در آثار تأل. اندهايي داشته گفته تفاوتهاي پيش شاخص

 و» يا شيكاگو  وMLA و APAنويسي بر اساس رعايت اصول ارجاع«، »نويسي تاريخ«
كتاب ماه تر عمل كرده است اما موفقكتاب ماه از » نويسي التين«و » نويسي التينارجاع«

و هاي چاپ شده در اين د امادر نقد. موفّقيت بيشتري داشته است» نويسيمعادل«در 
در بقيه موارد استنادنويسي » نويسي غيرفارسيمعادل«و » نوشت التين«نشريه به جز 

رعايت «و » ذكر منابع« در نامه پژوهشاي نيز در آثار ترجمه. بهتر بوده استكتاب ماه 
و » نوشتن اسامي خاص«و » نويسي و يا شيكاگو در ارجاعMLAو APAاصول 

به سخن . كرد بهتري داشته است عملب ماهكتانسبت به » نوشت اسامي خاص التين«
 بيشتر اصول كتاب ماه نسبت به نامه پژوهششده در  هاي منتشر ديگر در ترجمه
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آمدي منابع مورد استفاده نيز در هر دو راز نظر رو. استنادنويسي رعايت شده است
در . دشوها و در آثار تأليفي چاپ شده، ديده مي نشريه تقريباً وضعيت همانندي در نقد

توان گفت هر دو نشريه نيازمند ارتقاي سطح خود از نظر توجه به اصول نتيجه مي
در هيأت تحريريه » ويراستاري ادبي و فني«هايي مانند  شايد تقويت بخش. استناد هستند

شوند، بهبود  هايي را كه چاپ مي ها و ترجمه ها، نقدبتواند كيفيت تدوين نهايي مقاله
 اصول استناد در ابتداي هر شماره از اين دو نشريه راه ديگري تدوين و چاپ. بخشد

هاي علمي مرسوم اين روند امروزه در بيشتر مجلّه. براي حاصل شدن اين مقصود است
ي آن يك گونه نشريات هيأت تحريريه ضمن اعالم قواعدي كه بر پايهدر اين. است

سازد، آثار خود را چگونه يفرستد، براي نويسندگان  روشن م مقاله را به داوري مي
  .تدوين كنند

ي ادبيات كودك نامه پژوهش و كتاب ماه كودك و نوجوان«بنا بر اظهار خسرونژاد       
گران، منتقدان  اند كه در آن نسلي تازه از پژوهش زميني بارور را فراهم آوردهو نوجوان
اميد ) 1097 ؛2004ژاد، خسرون(» .اندنظران مستقل ادبيات كودك ايران باليدهو صاحب

 اين ،بيشتر از اصول علمي پژوهش، نگارش و ترجمههرچه گيري رود كه با بهرهمي
  . تأثير بيش از پيش افزون گردد
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   1جدول 
  1384  تا1377هاي  بررسي مقاالت تأليفي كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

 

دار ارجاعات تاريخ

نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 لصو ااساس
MLA و APA و 

يا شيكاگو است

مقاالتي كه اسامي 
خاص التين 

دارند

مقاالتي كه التين
  نوشت

 اسامي خاص را
دارند

مقاالتي كه كلمات
، بدون غيرفارسي

 ي معادل ارائه
فارسي دارند

 سال
تعداد كل 
  مقاالت

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
دارند

   دتعدا
كل 
ها ارجاع

دادتعدرصد تعداددرصدتعداد درصدتعداددرصدتعداددرصد

(1377)2  2 40  26 %65 0  %0 1 %50 0 %0 1  %50  

(1378) 4 0 0 0 %0 0  %0 0 %0 0 %0 2 %50 

 (1379) 4  4 110 2 %1 2 %50 2 %50 0 %0 1 %25 

(1380)26  19 280 77 %27 3 %15  17  %65  9  %52  2  %7  

 (1381) 21 14  263 88  %33 5 %35 15 %71 9 %60 2 %9 

(1382) 49 25 453 91 %20 11 %44 37 %7518 %486 %12 

(1383) 24 15 139  39 %28 5 %33 13 %545 %383 %12 

(1384) 35 23 313 106 %33 9 %39 29 %8221 %721 %3 

  18  62  114  32  429 1598 101 165جمع
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   2جدول 
  1384  تا1377هاي  نقدهاي كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

 

ارجاعات تاريخ  
دار بدون 

ي منابع  محاسبه
 تكراري

 نقدهايي كه
ارجاعات آن بر

 لصو ااساس
MLA 

APA ويا شيكاگو
است

نقدهايي كه  
اسامي خاص 
 التين دارند

نقدهايي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

دهايي كه كلماتنق 
غيرفارسي، بدون 
ارائه ي معادل 
 فارسي دارند

 

  سال

تعداد 
كل 
نقدها

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
 دارند

 تعداد كل
ارجاعات

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 50 5 7 1 %14 1 %20 10 %20 2 %20 4 %8 

(1378) 81 16 49 5 %10 4 %25 30 %37 4 %13 6 %7 

(1379) 80 19 145 44 %30 0 %0 33 %41 10 %30 13 %16 

(1380) 113 35 223 53 %23 4 %11 53 %46 15 %28 18 %15 

(1381) 74 27 126 33 %26 6 %22 50 %67 19 %38 9 %12 

(1382) 138 54 313 60 %19 18 %33 71 %51 17 %23 21 %15 

(1383) 135 48 355 107 %30 10 %20 83 %61 30 %36 9 %6 

(1384) 110 35 155 19 %10 9 %25 59 %53 16 %27 13 %11 

  93  113 389  29  322 1373 239 781 جمع

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  »كتاب ماه كودك و نوجوان«و » نامه پژوهش«وضعيت استناد در 

 

91 

   3جدول 
  1384 تا 1377هاي  مقاالت ترجمه شده در كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

  

 سال
  تعداد 

 كل مقاالت

مقاالتي كه منابع خود  
 اند ه را ذكر كرد

 

ارجاعات آن بر  نقدهايي كه
 MLA لصو ااساس

گو استويا شيكاAPAو

مقاالتي كه اسامي  
 خاص التين دارند

 

 

مقاالتي كه التين نوشت 
  اسامي خاص را دارند

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

(1377)  - - - - - - - - - 

 (1378)  4 0 %0 0 %0 4 %100 1 %25 

 (1379)  7 7 %100 0 %0 7 %100 1 %14 

 (1380)  16 7 %43 0 %0 16 %100 14 %87 

 (1381)  21 12 %57 4 %21 21 %100 20 %95 

(1382)  23 16 %69 2 %8 23 %100 16 %69 

 (1383)  45 27 %60 9 %20 42 %93 41 %97 

(1384)  12 9 %75 3 %25 11 %91 11 %100 

  104  124  18  78 128 جمع
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4جدول   
1384 تا 1377هاي  روزآمدي نقدهاي كتاب ماه بين سال  

 
 ان روزآمدي منابع مورد استفاده در نقدهاميز 

 غيركتاب كتاب سال

تعداد ميانگين تعداد ميانگين 

 

نگين كل روزآمدي منابع امي
 مورد استفاده در نقدها

 

 

تعداد كل منابع تاريخ دار 
 مورد استفاده در نقدها

(1377)  1  1 - - 1 1 

 (1378)  5.4 5 - - 5.4 5 

 (1379)  5.72 43 24 1 6.14 44 

 (1380)  7.79 48 2.8 5 7.32 53 

(1381)  7.53 30 3.66 3  7.18 33 

 (1382)  8.56 56 0.25 4 8.01 60 

 (1383) 11.17 87 5.32 20 10.07 107 

(1384)  8.53 15 2.25 4 7.21 19 

 322  37  285  جمع
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    5جدول 
  1384 تا 1377روزآمدي مقاالت تأليفي كتاب ماه بين سال هاي 

  

ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در مقاالت

  سال غيركتاب كتاب

 تعداد ميانگين تعداد ميانگين

نگين كل روزآمدي منابع امي
 مورد استفاده در مقاالت

 

منابع تاريخ  تعداد كل
دار مورد استفاده 

 درمقاالت

(1377)  2.93 26  - - 2.93  26 

 (1378)  - - - - - 0 

 (1379)  8.5 2 - - 8.5 2 

 (1380)  11.12 68 4.1 9 10.3 77 

 (1381)  9.7 69 7.31 19 9.19 88 

 (1382)  12.36 81 10 10 12.10 91 

 (1383)  7.93 35 2.5 4 7.37 39 

(1384)  10.46 94 8 12 10.18 106 

 429  54  375  جمع
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   6جدول 
  1385 تا 1377هاي  بين سال  كودك و نوجواني مقاالت تأليفي پژوهشنامه

 

  ارجاعات

 تاريخ دار 

نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 و APA اساس
MLA يا 

 شيكاگو است

  

مقاالتي كه  
اسامي خاص 
 التين دارند

  

مقاالتي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

   

مقاالتي كه 
كلمات 

سي، بدونغيرفار
ي معادل  ارائه

 فارسي دارند

 سال

تعداد كل

مقاالت 

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
 دارند

 تعداد

  كل

 ارجاعات 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 7 3 85 34 %40 2 %66 3 %42 0 %0 2 %14 

(1378) 5 4 51 20 %39 2 %50 4 %80 4 %100 0 %0 

(1379)6 6 95 34 %35 3 %50 6 %100 3 %50 0 %0 

(1380) 10 6 51 19 %37 1 %16 5 %50 4 %80 2 %20 

(1381)10 7 117 28 %232 %28 7 %70 3 %42 0 %0 

(1382)9 7 148 13 %8 2 %28  5 %55 1 %20 1 %11 

(1383) 10 6 79 36 %45 1 %16 5 %50 4 %80 2 %20 

(1384)15 9  165 115 %69 6 %66  7 %46 2 %26 0 %0 

)1385( 8 7 130 57 %43 7 %100  6 %75 4 %66 1 %12 

  8  25  48  27  356 921 55 80جمع
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 7جدول

1385 تا 1377هاي   كودك و نوجوان بين سالي نقدهاي پژوهشنامه  
  

ارجاعات تاريخ 
 دار

 نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 و APA اساس
MLA يا شيكاگو 

است

هايي كه نقد 
اسامي خاص 
 التين دارند

نقدهايي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

كه نقدهايي 
 كلمات
 بدون، غيرفارسي

ارائه ي معادل 
  فارسي

دارند

  

  

تعداد كل سال
 نقدها

 تعداد

  نقدهايي

كه ارجاع 
 دارند

  تعداد كل

 رجاعاتا

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 10 0 0 0 %0 0 %0  3 %33 0 %0 2 %20 

(1378) 14 3 92 6 %6.50 %0 5 %35 2 %40 1 %7 

(1379) 7 1 9  0 %0 1 %100 1 %14 1 %1002 %28

(1380)  19 8 22 11 %500 %0 10 %52 3 %30 4 %21 

(1381)  15 5 45 15 %33 0 %0 6 %40 3 %50 3 %23

(1382) 15 11 129 26 %20 0 %0 9 %60 2 %222 %13 

(1383) 19 13 323 42 %13 0 %0 13 %68 7 %531 %5 

(1384)26 19  302 48 %15 2 %10 14 %53 7 %50 1 %3 

)1385( 13 9 176 17 %9 2 %22 10 %76 10 %1000 %0 

  16  35  71  5  165 1098 69 138 جمع
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   8 جدول
  1385تا1377هاي   كودك و نوجوان بين سالي در پژوهشنامه  شده بررسي مقاالت ترجمه

  

 منابع مقاالتي كه 
اند ه خود را ذكر كرد



نقدهايي كه ارجاعات 

و  APA آن بر اساس
MLA يا شيكاگو است

مقاالتي كه اسامي  
 خاص التين دارند





مقاالتي كه التين  
نوشت اسامي خاص

  را دارند



سال



تعداد كل 
 مقاالت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 8 5 %62  0 %0 8 %100 8 %100 

(1378) 3 2 %66 1 %50 3 %100 3 %100 

(1379) 4 2 %50 2 %100 4 %100 4 %100 

(1380) 4 2 %50 1 %50 4 %100 4 %100 

(1381) 3 3 %100 1 %33 3 %100 2 %100 

(1382) 7 3 %42 0 %0 7 %100 4 %57 

(1383) 10 5 %50 1 %20 10 %100 10 %100 

(1384) 11 5 %45 0 %0 9 %81 7 %77 

)1385(  8 5 %62 3 %60 8 %100 7 %87 

  49  56  9  32 58 جمع
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   9جدول 
  1385 تا 1377هاي  بين سال ي روزآمدي نقدهاي پژوهشنامه

  
ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در نقدها

غيركتابكتاب سال

تعدادميانگينتعدادميانگين

ميانگين كل روزآمدي 
منابع مورد استفاده در 

 نقدها



نابع متعداد كل 
تاريخ دار مورد 
 استفاده در نقدها



(1377)  - 0 - 0 - 0 

(1378)  10 5 0 1  8.33 6 

(1379) - 0 - 0 - 0 

(1380) 4.49 8 2 3 4.99 11 

(1381) 7.62 15 - 0 7.62 15 

(1382) 6.73 24 6 2 6.68 26 

(1383) 8.93 40 6.5 2 8.82 42 

(1384) 10.95 43 2.8 5 11.54 48 

)1385( 5.74 16 0 1 4.81 17 

 165  14  151   جمع
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   10جدول
  1385 تا 1377هاي  بين سال ي پژوهشنامه تأليفي مقاالتي روزآمد

  
ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در 

  مقاالت

غيركتابكتاب

لسا

تعدادميانگين  تعدادميانگين

ميانگين كل روزآمدي 
منابع مورد استفاده در 

  مقاالت

تعداد كل منابع تاريخ دار 
  تمورد استفاده در مقاال

(1377) 9.74 31 11.3 3 9.88 34 

(1378) 7.17 15 3.76 5 6.32 20 

(1379) 9.26 30 4.45 4 8.7 34 

(1380) 6.52 14 6 5 6.38 19 

(1381) 11.16 23 2.6 5 9.63 28 

(1382) 6.77 9 14.5 4 9.15 13 

(1383) 8.38 34 2 2 8.02 36 

(1384) 7.73 109 7 6 7.69 115 

)1385( 5.08  54 3.66 20 4.7 74  

 373  54  319   جمع

  ها يادداشت
  )1385 (به نقل از حري(برد به كار) 1381(محمود حقيقي  اين اصطالح را نخست آقاي. 1
 ي ي خانـه  موسـسه «رساني و نقد و بررسي كتـاب، صـاحب امتيـاز          ماهنامه تخصصي، اطالع  . 2

  .، محل انتشار تهران»كتاب
  .پژوهشي، تحليلي، أموزشي، صاحب امتياز مهدي حجواني، محل انتشار تهران ي فصلنامه. 3
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