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   92-73(: 2) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1398 تابستان، 2شماره   ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

ی بهشت  دی دانشگاه شه  یها نامه انیپا  ی صحت استناد  یبررس 

 

3منش عرفان ن ی، محمدام2یاصناف  ررضای ، ام*1یرحمان یمهد

   رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ی شناس علم اطالعات و دانش ی دکتر یدانشجو .1
  رانیتهران، ا ، ی بهشت دی دانشگاه شه  ، ی شناسعلم اطالعات و دانشگروه  ار یاستاد .2

 ران یدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا  ، ی شناسعلم اطالعات و دانشگروه  ار یاستاد .3
 

 اطالعات مقاله

 96/ 06/ 26 تاریخ پذیرش:    21/04/96 تاریخ دریافت:

 چکیده

 بود.   یبهشت دیدفاع شده دانشگاه شه یهانامه ان یپا یصحت استناد  زانیم ییهدف از پژوهش حاضر شناسا: هدف

به تعداد    یبهشت   دی دفاع شده دانشگاه شه  یهانامهانیشامل تمام پا   یو جامعه آمار  یشیمایپ  یلیروش پژوهش تحل  شناسی:روش

استناد بود که بر اساس فرمول کوکران با  287269برابر با  یمورد بررس  یهانامه انیپا ی کل استنادها زانیبود. م نامهانیپا 6251

انتخاب شد. روش نمونه   یبررس عنوان نمونه مورد  به   ناداست  2381درصد تعداد    98  نانیاطم  بی ضر  یریگ در پژوهش حاضر 

و زبان    ی نوع مدرک استناد ،یلیمقطع تحص تی دانشکده، سال دفاع، جنس یهابود. با توجه به مؤلفه  ی تصادف یاصورت طبقه به

  ی مورد استفاده، انتخاب شد. روش گردآور ی ناداست نامهوه یاز نظر مطابقت با ش نامهانیاستناد از هر پا 8تعداد  یمدرک استناد

ها داده   ی جستجو بود. ابزار گردآور  ی و موتورها  یاطالعات  یهاگاه یپا   ق یاستنادها از طر   یو جستجو  میها، مشاهده مستقداده 

 .  دی گرد هی( ته1388) بیمحقق ساخته بود که بر اساس پژوهش آزاده، واعظ و قر  یوارس  اههیس

استناد مورد    1951استناد، تعداد    2381را نداشتند از تعداد    یاز منابع استناد  یتعداد  هانامهانیاز پا  یبرخ   کهن یبا توجه به ا  :هایافته 

پژوهش نشان داد که   جی نشدند و استناد کور بودند. نتا  یابیاستناد باز  68  یمورد بررس  یقرار گرفت. از تعداد استنادها  یبررس 

تفاوت   نامهان یدانشکده و سال دفاع پا ،یلیمقطع تحص ، یزبان منبع استناد ،یادبر اساس نوع منبع استن عمناب  یاستناد  یخطا نیب

 ندارد.   یقابل توجه ریتأث هانامه ان یپا  یصحت استناد زانیبر م تیوجود دارد؛ اما مؤلفه جنس یمعنادار یآمار

از جمله    ییبرشمرد. اعمال راهکارها  هانامه ان یدر پا ینامطلوب استنادده  تیدر بروز وضع  توانی را م یعوامل مختلف    :گیرینتیجه 

  ت ی ر یمد  یافزارها استفاده از نرم   یآموزش  یهاکارگاه   یارائه شده، برگزار   یبه صحت استنادها  نامهان یاز نمره پا  یبخش  صیتخص

 . گرددی م شنهادیپ ها؛نامهان یپا  یاستنادها یبررسدر دانشگاه جهت  یواحد لیمنابع و تشک

 استناد کور   ،یاستناد یخطا ،یبهشت  دیدانشگاه شه نامه،ان یپا  ،یصحت استناد :هاکلیدواژه 
 نویسنده مسئول *

 : ایمیل

 استناد به این مقاله:  

امیررضا اصنافی،  مهدی،  عرفانرحمانی،  محمد ،  . بهشتی  شهید  دانشگاه  هاینامهپایان  استنادی   صحت  بررسی  .(1398)  امینمنش، 
 29-37(: 2) 11 ،اطالعاتمطالعات کتابداری و علم 
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 و بیان مسئله  مقدمه

  در عرصه   که  رسدمی  به نظرگردد.  ها و منابع علمی موجود آن جامعه ارائه میژوهشای متکی بر پعلمی هر جامعهدات  ی تول

معنای مدرک و مالک قـرار    به   بپردازد. استناد  اثر علمی  انتشار   به   خود   هایدانسته   اساس  بر   تواندنمی   پژوهشگری   هیچ   پژوهش،

یا گفته   پشـتوانه عمل  اس  خوددادن چـیزی و آن را  اهمیت    علمیهای  استنادها در پژوهش   .)  تکردن،  از 

یک اثر    تواندینمقبل از خود توجه نکند،    منتشرشده   به آثاریا پژوهشگری    سنده ینوتوان گفت اگر  خاصی برخوردارند و می

  پژوهشگرانشود، به  که موجب اعتباربخشی آثار منتشره می. استناد عالوه بر این ()معتبر منتشر کند    علمی

می به کمک  نامعتبر  از  معتبر  آثار  و  کنند  شناسایی  رشته  در  را  متخصص  پژوهشگران  و  نویسندگان  بتوانند  تا  آسانی کند 

 شود.ناد ارائه می باشند. در زیر برخی از تعاریف است تشخیصقابل

امر    به این ( اشاره کند که  مأخذای )نوشته   ای، قولی، یانویسنده هر اثر مکتوبی ممکن است بنا به علل متفاوت به تجربه 

چیزی؛ پناه به کسی   سویبه   نهادن  پشتپشت دادن؛    ()  . تعریف استناد در فرهنگ معین()گویند  می  1استناد

چیزی    است. اسـتناد کـردن نـیز، پشت به  شده تعریف  قرار دادن؛  سند  را  چیزیدادن؛ پناه به کسی بردن؛ نسبت کردن بر؛ و  

است. شده تعریفسند قرار دادن و بدان تمسک جستن؛  آن رایا سخنی و مانند  حدیث  یـایه دادن؛ تکیه به چیزی کردن؛ آ

دادن و پناه به کسی بردن، پشت به    کسی  به( پشت بـه چـیزی واگـذاشتن؛ پناه  دهخدا )   نامهتعریف استناد در لغت

  یـااستناد کردن به چیزی؛ آن را سند آوردن؛ استناد کردن به آیتی یا حـدیثی  چیزی؛ سوی  به چیزی بـازدادن؛ پشـت بازنهادن 

است. شده تعریفو غیره  ایگـفته 

  و   علم  اول  گاه ی جا  کسب  کشور  ساله  20  افق  نکات  ترینمهم  از  یکی  رانیا  یاسالم  ی مهورج  1404  اندازچشم  سند  در

  شده،   تعیین  اهداف  به   لین  یبرا  نک ر  نیترمهم  رویکرد  این  با.  تاس  غرب  جنوب  یایآس  منطقه  شورک   25  بین  در  یفناور

  ساز تمدن   دانشگاه   و  هستند   دانش   د یتول  یمعرفت  و   معنوی  ،یرکف  نظام   انک ار  نیتری اصل  از  یکی  هاهستند. دانشگاه   هادانشگاه 

انداز  شمداف خود و دستیابی به چدانشگاه جهت نیل به اه  .زنندمی   رقم  را   آینده   یهادهه   ی برا   ران یا  یهادانشگاه   تک حر  افق

ها  نامه، پایان انداهمیت دهند. یکی از منابعی که برای دستیابی به اهداف بسیار حائز  کشور به مباحث پژوهشی اهمیت فراوان می

ها  نامه. پایانرندیگیم دارند بسیار مورد توجه قرار    علمیکه در جامعه    به اهمیتیها نوشتارهایی هستند که با توجه  نامه هستند. پایان 

سقم  بنابراین صحت و    ؛ گیرندکه همیشه مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار می  یکی از مراجع مستند و قوی هستند 

 نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. اطالعات موجود در پایان 

 گیرند:ها به دو دلیل مورد توجه قرار مینامه کند که پایانمی  بیان()

 اعتبار متن تحقیقی  به دلیل. 1

ر موضوع مورد  های تخصصی دکتابشناسی همچونها  نامهپایان  مأخذاست که فهرست  مأخذ اعتبار فهرست   به دلیل. 2

 نظر هستند.

اشاره کرد. صحت استنادی به معنای مشابهت    2استنادی  صحت توان به  در حوزه بررسی استنادها از نکات مهم و محوری می

. ()اصلی مقاله از نظر درستی اطالعات و درستی در نگارش است    هایمؤلفه استنادی موجود با    هایلفه ؤم

باشد(  نادرستاستناد   اشتباه  دارای  نگارشی  و  ارائه شده، دستوری  اطالعات  نظر  از  مقاله  )استنادی که  منابع موجب  به  ها و 

()کند  را قطع می  رابطه سلسله استنادها  شود و و پژوهشگران می  سردرگمی خوانندگان 

نیز امر صحت استنادی    هانامه پایان و برای تمام آثار علمی از جمله    پژوهشی نیست -های علمیاین ضرورت فقط برای مقاله 

اصلی هر استناد )نام نویسنده،    هایمؤلفه ها را  نامه توان عوامل مهم در صحت استنادی پایانرسد. میمی  به نظرواجب و ضروری  
 

 

 



   1398 تابستان، 2، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

77 

 

ها  دیگر عوامل مهم در صحت استنادی کتاب سال نشر، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره، دوره و شماره صفحه( معرفی کرد. از  

  مؤلفه  .()توان نام نویسنده، عنوان، ناشر، محل نشر، سال نشر و شماره صفحه دانست  را می

انست.  د  مأخذ   به فهرستتوان انتقال دقیق استنادهای درون متنی  گیرد را میدیگری که در صحت استنادی مورد بررسی قرار می

های دانشگاهی وضعیت موجود در دانشگاه  نامهاستنادی پایان نگارش  پژوهش حاضر نیز در پی آن است تا با بررسی صحت  

 مشخص نماید. 1390-1393های شهید بهشتی را طی سال 

بنابراین دانشجویان    ؛ردیگیمدارد، بسیار مورد توجه قرار    علمیکه در جامعه    به اهمیتینوشتاری است که با توجه    نامهپایان

ها موارد کامل مربوط به نگارش، اخالق پژوهش و صحت استنادی را رعایت کرده و به بازیابی هرچه بهتر  باید در تدوین آن 

ش شدن مطالب  برخی خطاهای متداول در ذکر شواهد و استنادها موجب مخدواز پژوهشگران کمک کنند.  اطالعات مورد نی

  ؛شودموجب سردرگمی پژوهشگر در بازیابی اطالعات می  که  ؛گرددمی  آن کیفیت نازل    و نهایتا    علمی  نوشته پذیری  و آسیب 

ارائه شده در فهر بازیابی اطالعات  به   مأخذست  یعنی زمانی که پژوهشگری در پی  اگر اطالعات ارائه شده  صورت  هست، 

رسد و حتی ممکن است که نتایجی غیر از نتیجه مدنظر پژوهشگر  به نتیجه درست نمیصحیح وارد نشده باشد جستجوهای او  

می  پژوهشی  نتایج  نگرفتن  قرار  دسترس  در  موجب  اطالعاتی  منابع  نشدن  بازیابی  شود.  استنادی    کهدرصورتیشود.  حاصل 

اثر علمی را کاهش می  تصوربه  به دنبال دارددهد که خود آسیب اشتباه آورده شود امکان روئیت پذیری    ؛ های زیادی را 

استنادی در فهرست   اهمیت است.  نامه پایان  مأخذبنابراین صحت ورود اطالعات  بسیار مهم و حائز    با   حاضر  پژوهش  درها 

پایان استنادی،  از روش تحلیل  بهشتی در سال های  نامهاستفاده  منظور  به  1390-1393های تحصیلی  دفاع شده دانشگاه شهید 

 پژوهش به شرح زیر است.  هایسؤال شناسایی میزان صحت استنادی مورد بررسی قرار گرفتند. 

 ادی چگونه است؟ صحت استن  ازلحاظهای دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی نامه وضعیت پایان .1

پایان  .2 استنادی  بهانامهوضعیت صحت  بهشتی  دانشگاه شهید  استنادی چگونه  ی دفاع شده  نوع مدرک  اساس  ر 

 است؟ 

پایان  .3 استنادی  استنادی چگونه  نامهوضعیت صحت  بر اساس زبان مدرک  بهشتی  های دفاع شده دانشگاه شهید 

است؟ 

 گاه شهید بهشتی بر اساس جنسیت چگونه است؟ های دفاع شده دانشنامهوضعیت صحت استنادی پایان  .4

 مقطع تحصیلی چگونه است؟  بر اساسهای دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی نامهتنادی پایان صحت اسوضعیت   .5

دانشکده چگونه است؟  بر اساسهای دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی نامهوضعیت صحت استنادی پایان  .6

است؟ ع چگونه  سال دفا مؤلفه  بر اساسع شده دانشگاه شهید بهشتی های دفانامهوضعیت صحت استنادی پایان  .7

 پیشینه پژوهش
 منابع  نگارش  درستی  و  استنادی  صحت  عناوین  با  مختلفی  هایپژوهشدر مورد صحت استنادی در ایران و زبان فارسی  

 گردد: می اشاره  هاآن   به  زیر در که است  گرفته  انجام

بررسی کیفیت ذکر منابع    "در پژوهشی تحت عنوان  ()  

های مختلف  موجود در قسمت  هایفراوانی اشتباه   "پژوهشی در جمهوری اسالمی ایران  -های علمیهای پژوهشی مجله در مقاله 

پژوهشی بودند را مورد بررسی قرار   -ه علمیهای علوم پزشکی ایران که دارای رتب در مجله  منتشرشده   هایمقاله ذکر منابع  

نتایج نش درصد    59و    خطای بزرگها  آن   درصد  41منابع مورد بررسی اشتباه وجود داشت.    درصد  76در  ان داد که  دادند. 

استنادی  بررسی وضعیت صحت مقاله "در پژوهشی تحت عنوان  ()بود.  کوچک های 

ها  ستنادی و میزان مطابقت آن های امقاله وضعیت صحت    به بررسی  "های دکترای تخصصی پزشکی تهراندوره   هاینامهپایان
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تهران پرداخت.  دوره   1386ی سال  ها نامهپایان نامه ونکوور در  با شیوه  های دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

ی  استناد فاقد هر نوع خطا درصد 9/38 یعنمورد ی 136مورد مطالعه فقط  مقاله استنادی  357نتایج پژوهش نشان داد که از کل 

 استنادی است. 

در فصلنامه    منتشرشده های تألیفی  بررسی میزان درستی استنادهای مقاله در پژوهشی تحت عنوان    

  ی فیتـأل یهامقاله   مأخذفته در فـهرست منابع و  ار رک به   یاستنادها   یزان درستیمبه بررسی    1387رسانی سال  کتابداری و اطالع 

  یهامقاله   یاز استنادها   درصد   8/51در    پرداختند. نتایج نشان داد که   ی آستان قدس رضو  یرسانو اطالع   یتابدارک فـصلنامه  

  ی درصد از استنادها  48ن و  ی الت  یهاتابک از استنادها به    درصد  5/28،  یفارس  یهامجله   یهامقاله   یاز استنادها  درصد  39ن،  یالت

  منابع  به  سندگان ینو  توسط  گرفته  صورت ی استنادها  ازدرصد  8/41 ن، در یانگ یطور م، اشـتباه وجـود دارد. به فارسی هایکتاب

  ی ، اختالف معنادارینظر آمار  از ،  همچنینهستند.    یاساس  هایدرصد اشتباه   4/21ن  زایم  نی ا  از  هک   دارد  وجود   اشتباه   مختلف

نشان  ج پژوهش  ینتا  در کل  . شتندا  مورد استناد وجود  ک اشتباهات صورت گرفته در استنادها بر حـسب نـوع مدارزان  ین میب

  عنوان به ها  مقاله   یاز استنادها  یبرخ  یو بررس  یابین ارزی راسـتاران و داوران و همچنیسندگان، وین نـوی ب  یمساع  ک ه اشتراک   داد

ند. ک  یادیز کمک مشکلن یه رفع اتواند ب یها مرش مقاله یند پذیفرا از بخشی

تحت عنوان  پژوهشی  در  (. )

به بررسی صحت نگارش منابع کلیه    "های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالنبررسی درستی نگارش منابع مقاله "

صورت تصادفی سه  قاله بهاز هر مند و  مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن پرداخت  1390-1380های  در سال  منتشرشده   هایه مقال

نتایج نشان داد که با گذشت    درصد از منابع دارای خطا بودند. همچنین  2/60نتایج نشان داد که    .دنمنبع را مورد بررسی قرار دا

بررسی صحت استنادی فصلنامه  "در پژوهشی تحت عنوان    ()  .زمان وضعیت صحت استنادی رو به بهبود بود

بردی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد  شناسی کارشماره از فصلنامه روان   19به بررسی صحت استنادی    "بردیشناسی کارروان 

 خطای استنادی بودند.  هرگونهدرصد از استنادها مورد بررسی فاقد  12/71که 

زیر   واردم  بهتوان  است که از آن جمله می   شده انجامهای متعددی در حوزه صحت استنادی  در خارج از ایران پژوهش 

 اشاره کرد: 

  (؛  )  (؛  )  

؛ () (؛ ) (؛ ) 

اشاره کرد. از بررسی   ()  ،  ()    (؛ و)  ؛  ()  

استناد مورد توجه پژوهشگران قراهای پژوهش مشخص می پیشینه  ر  شود که موضوع صحت استنادی، افزون بر بحث تبادل 

های  نامهها یا پایاناند که درصد باالیی از پژوهشگران در استنادها مقاله ها نشان داده ا که اکثر پژوهش گرفته است. به این معن

خود دارای خطاهای مختلف استنادی هستند. 

پیشینه  بررسی  میاز  مشخص  پژوهش  توجه های  مورد  استناد  تبادل  بحث  بر  افزون  استنادی،  صحت  موضوع  که    شود 

ا گرفته  قرار  پژوهش پژوهشگران  دامنه  از سال  ست.  استنادی  مورد صحت  در  گرفته  انجام  بیشتر    2017-1990های  و  است 

اند. این نشان از اهمیت موضوع صحت استنادی است.  ها و منابع اطالعاتی پرداختهها به بررسی صحت استنادی مجله پژوهش 

  به دلیل تواند  د خطای استنادی دارند که این امر میدرص  90تا    20ها از  مجله دهد که بیشتر  های انجام گرفته نشان میپژوهش 

تنوع شیوه  استرس، زیادی کار،  بر  مبنی  نظریات هم  برخی  باشد.  یا مجله  نویسنده  انگاری  نیز  سهل  غیره  و  استناددهی  های 

های دانشگاه شهید بهشتی  نامه دی پایانتواند از علل افزایش خطای استنادی باشند. در پژوهش حاضر به بررسی صحت استنامی

در جامعه پژوهش و استنادهای مرتبط است. جامعه    شده انجام های  وهش با سایر پژوهش پرداخته شده است. نقطه تمایز این پژ

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133316302294#!
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های دانشگاهی بودند و در پژوهش حاضر سعی شده است که همه  نامه پایان  شده انجام های  پژوهش حاضر برخالف پژوهش 

 ای مورد بررسی صحت استنادی قرار گیرد. بع استناد شده نوع من

 

 پژوهش شناسیشرو
  جامعه   . پیمایشی بود-های تحلیلیها از نوع پژوهش شیوه گردآوری داده   ازلحاظ هدف کاربردی و    ازلحاظ   پژوهش حاضر

 6251  تعداد   به   بهشتی  شهید  دانشگاه   1393-1390  تحصیلی  هایسال   در  شده   دفاع  های نامهپایان   تمام  شامل  پژوهش  آماری

  و  مرکزی  کتابخانه  از  مربوطه  آمار  شد.  محاسبه  نامهپایان  362  با  برابر  پژوهش  نمونه   مورگان  جدول  بر اساس  که  است  نامهپایان

  شد،   استفاده   استنادی  شمارش  روش   از  پژوهش  جامعه  استنادهای  تعداد  سنجش  برای   .شد  تهیه  بهشتی  شهید   دانشگاه   اسناد  مرکز

  ها نامهپایان  انتخاب در .شد شمارش بود  شده  انتخاب فوق هایمؤلفه  بر اساس که نامهپایان 362 تعداد  تنادهایسا کار این برای

  و   گرفتند   قرار  هم  کنار  در   هانامهپایان   تحصیلی  مقطع  و  جنسیت   هایمؤلفه   اعمال  از   بعد  نیز  دانشکده   هر  های نامهپایان   میان  از

  پژوهش   مورد  نامهپایان  362  کلیه   استنادهای   هانامه پایان  انتخاب  از  بعد   شدند،   انتخاب   میان  در  یک  هانامهپایان   تصادفی  صورتبه 

  تعداد   تخمین   جهت  بنابراین  ؛ داشت  استناد  95/45  نامهپایان  هر  میانگین   صورتبه   یعنی  ،بود  استناد  16636  با  برابر  که   شد  محاسبه

  . بود   استناد 287269 با برابر  شد که  ضرب 95/49 در  (6251) پژوهش  جامعه های نامهپایان  کل تعداد   ها،نامهپایان  ل ک  استنادات

  پژوهش   در  بررسی  مورد   نمونه  عنوان به   استناد  2381  تعداد  درصد   98  اطمینان   ضریب   با   کوکران  فرمول  اساس  بر  بعد   گام   در

  استنادی   مدرک نوع هایمؤلفه  به  جه وت  با که  گونهاین  .بود تصادفی ایطبقه  صورتبه  گیرینمونه   روش .شدند  انتخاب حاضر

 : گرفتند قرار بررسی  مورد زیر استنادهای نامهپایان هر  در ،شد بررسی  نامهپایان  هر از استناد 8 تعداد  استنادی  مدرک زبان  و

 .التین استنادی  مقاله  اولین  و فارسی استنادی  مقاله  اولین  .1

 . نالتی  استنادی کتاب اولین  و فارسی استنادی  کتاب اولین  .2

 . التین استنادی  نامهپایان  اولین و فارسی استنادی  نامهپایان  اولین  .3

 . التین استنادی اینترنتی  منبع اولین  و فارسی استنادی  اینترنتی  منبع اولین  .4

  ی هاگاه یپا  از  منتخب،  استنادهای   تمامی  نخست،   مرحله  در   .بود  مستقیم   مشاهده   بررسی،  این   در   هاداده   گردآوری   روش

 قرار  بررسی  و  جستجو  مورد  منبعی  چنین  وجود  عدم  یا  وجود  نظر  از  عمومی  جستجوی  موتورهای  و  التین  سی،فار  اطالعاتی

  بعد،   گام  در  گرفت،  انجام  شده   بازیابی  اطالعات  با  مطابق  استنادها  از  یک  هر  صحت  بررسی  مطالعه،  دوم  مرحله  در  گرفت.

  بر اساس  استنادها   از  کدام  هر  اشتباهات   و   مشکالتی   سپس  شدند.   ثبت   شده   تهیه   وارسی  سیاهه   در  ، به تفکیک  استناد   هر   خطاهای

 نظر  از  منتخب،  استنادهای  از   یک  هر  مذکور،  تحقیقی  مراحل  طی  با  همزمان  شد.   وارد  وارسی  سیاهه   در  شده   بازیابی  نتایج

  چک   در  خطاها  عنو  این  به  اختصاصی  بخش  در  عناصر  از  یک  هر  خطاهای  و  بررسی  دانشکده،  در  موجود  نامهشیوه   با   پیروی

 شد.  ضبط لیست 

به دو گروه خطاهای بزرگ و خطاهای کوچک (. )بندی کار انواع خطاهای استنادی بر اساس تقسیم

عنوان  . به شودیمیا باعث عدم بازیابی مدرک    کندیمتقسیم شد. خطاهای بزرگ یا مشکل جدی در بازیابی مدرک ایجاد  

غازه اشتباه نویسندگان، حذف نام نویسندگان، غلط امالیی بزرگ در عنوان مقاله، اشتباه امالیی در  آ  و   توان به نام نمونه می

و جز آن اشاره کرد. شایان ذکر است که در    آن، حذف دوره یا ذکر اشتباه دوره   حذفنشریه، سال نشر اشتباه یا   نوشتکوته 

زرگ در نظر گرفته خواهد شد، برای نمونه، در عنوان  ی بخطامیزان کل خطاها، در هر عنصر، فقط یک خطای کوچک و یک  

یک خطای کوچک   تنها،  "اشتباه بودن عالئم استفاده شده   "و    "غلط امالیی در عنوان مقاله    "وجود همزمان دو خطای    ایمقاله 

تباه بودن اطالعات  اش  ان،/پدیدآورو خطاهایی چون اشتباه وارد کردن نام  ها اشتباه محاسبه شد. خطاهای بزرگ استنادی شامل 

مجله، اشتباه بودن    عنوانبه مقاله یا کتاب، اشتباه بودن اطالعات مربوط    عنوان به مربوط به سال نشر، اشتباه بودن اطالعات مربوط  
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ی  اهاو خط  اطالعات مربوط به شماره و دوره نشر، اشتباه بودن اطالعات مربوط به ناشر، اشتباه بودن اطالعات مربوط به محل نشر

 است.  ی استفاده شده در استنادهاعالمت وچک استنادی شامل خطاهای امالیی در فیلدهای مختلف استناد، اشتباه بودن ک 

  سیاهه   پژوهش،  هایسؤال   و  اهداف  با  هاآن   تطبیق  همچنین  ،التین  و  فارسی  به زبان  موجود  سیوار  هایسیاهه   مطالعه  با

.  شد  آماده   ایساخته  محقق  وارسی  سیاهه  آن  بر اساس  و  شد انتخاب  الگو   انعنوبه   (. )  توسط  شده   استفاده 

  شناسی   دانش   و  اطالعات  علم  حوزه   متخصصان   از  تعدادی  و   مشاور  استاد  راهنما،  استاد  اختیار  در   سیاهه  روایی  سنجش   جهت

 شد. ثابت   آن  روایی و گرفت قرار

 د: گردمی  ارائه زیر در  که است بخش  چهار شامل وارسی  سیاهه
 مقاله  خود به مربوط اطالعات .1

 دانشکده  در استنادی دستورالعمل با استنادها مطابقت .2

استنادها شده بررسی  منابع یا منبع نام .3

. است بزرگ خطاهای و  کوچک خطاهای  شامل خود که استنادی خطاهای انواع .4

  تحلیل   و  ویتنی  من   آزمون  از  استفاده   با  استنباطی،  آمار  و درصد  فراوانی،  شامل  توصیفی،  آمار  یهاروش  از  مطالعه  این  در

  تحلیل   و  تجزیه  جهت  استفاده   مورد  برنامه  .شد  استفاده   پژوهش  هایسؤال   به  مربوط  یهاداده   تحلیل  و  تجزیه  در  واریانس

.است  و  آماری افزارنرم  آماری،
 

 ی پژوهشهایافته
طالعاتی فارسی و التین جستجو شد و در صورت بازیابی  های اجهت بررسی صحت استنادها ابتدا استناد مورد نظر در پایگاه 

آن خطاهای بزرگ استنادی محاسبه شد. همچنین    بر اساسشد و  نامه مطابقت داده میاستناد وارد شده در پایانبا اطالعات  

ب استنادی عالوه  شناسایی خطای کوچک  داشت،  جهت  وجود  استناد صحیح  با  مطابقت  در  که  اساسر خطاهایی  ه  شیو  بر 

استنادی    های مؤلفه از    کدامهیچ اما اگر منبع استنادی با    ؛ها خطاهای استنادی کوچک محاسبه شدندتنادی موجود در دانشکده اس

ها تعدادی از  نامهشود. از تعداد استناد انتخاب شده جهت بررسی برخی از پایاناستناد کور شناخته می  عنوان به قابل بازیابی نبود  

هایی که  نامه در پایان  مثال نامه استنادی و منبع اینترنتی استنادی( را نداشتند،  اله استنادی، کتاب استنادی، پایان منابع استنادی )مق

ها  نامههای زبان خارجی استناد فارسی نداشتند، یا در دانشکده الهیات پایان های رشته نامهپایاندر دانشکده ادبیات دفاع شده بود،  

استناد را نداشتند    430ها تعداد  نامهاستناد انتخاب شده جهت بررسی پایان  2381داشتند، بنابراین از مجموع    بسیار کم استناد التین 

استناد کو  استناد   68و   نشدند و  بازیابی  بودندنیز  بررسی ص  1883کلی    صورتبه بنابراین    ؛ ر  قرار  استناد مورد  استنادی  حت 

ام از منابع اطالعاتی ذکر شده است. نادهای کور مربوط به هرکدصورت تفصیلی تعداد استبه ، 1گرفتند. در جدول 

استنادی  منبع نوع تفکیک  به  کور  استنادهای تعداد .1  جدول 
 

 اطالعاتی  منبع نوع
 

 کور استناد  تعداد 
 

   استنادی مقاله
   استنادی  کتاب

   استنادی  نامهپایان

   استنادی  اینترنتی منبع
 



   1398 تابستان، 2، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

81 

 

د و اطالعاتی در مورد  ها به این صورت بود که در فهرست منابع فقط اسم نشریه ذکر شده بواستنادهای کور بیشتر در مقاله 

بو نشده  ذکر  انتشار  دوره  و  فصلنامه  شماره  نویسندگان،  اسامی  مقاله،  دانش عنوان  )نشریه  مانند  کتابد  در  نیز  شناسی(.  ها 

شد، مانند )علی حسینی،  شد و عنوان دقیق کتاب بیان نمیکه فقط محل نشر یا ناشر ذکر میگونه بود  استنادهای کور بیشتر این 

نیز به دلیل درست رعایت نکردن موارد نگارشی و غلط بودن ک نامهصدر، تهران.( در برخی پایان  انتشارات  لمات عنوان،  ها 

د و استناد کور شناخته شدند. عالوه بر مواردی که در فوق  نامه قابل بازیابی نبوهمچنین ذکر نکردن اسم دانشگاه اطالعات پایان 

فقط نوشته شده بود لیزنا و    مثال  ی نیز وجود داشتند که فقط عنوان سایت ذکر شده بود،  منبع اینترنتی استناد  38ذکر شد تعداد  

تفصیلی کلیه استنادها   صورتبه   2ای نداشتند. در جدول مطلب، لینک دسترسی و غیره اشاره  عنوانبه به سایر اطالعات مربوط 

مورد بررسی به تفکیک نوع منبع استنادی ارائه شده است. 

اطالعاتی  منبع نوع تفکیک  به  شده  بررسی استنادهای  کل دداتع  .2  جدول 
 

نوع منبع اطالعاتی 
 

تعداد استناد فارسی بررسی شده
 

ررسی شده تعداد استناد التین ب

 
مقاله استنادی 

 
  

کتاب استنادی 
 

  

نامه استنادی پایان
 

  

منبع اینترنتی استنادی 
 

  

  166  تعداد  و  زن  دانشجویان  توسط  نامهپایان  196  تعداد  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  امهنپایان   362  تعداد  حاضر  پژوهش  در

  دانشجویان   توسط   نامهپایان  331  نیز  تحصیلی  مقطع  اساس  بر  هانامهپایان  تراکم  .بود  شده   دفاع  مرد  دانشجویان  توسط   نامهپایان

 . بود شده  دفاع دکتری عمقط انشجویاند توسط  نامهپایان 31 تعداد  و  ارشد کارشناسی مقطع

 است؟  چگونه  استنادی صحت ازلحاظ بهشتی شهید   دانشگاه  شده  دفاع  هاینامه پایان وضعیت اول. سؤال

  استناد  1951  تعداد  1393-1390  تحصیلی  های سال  طی  بهشتی  شهید   دانشگاه   های نامهپایان   استنادی  خطاهای  بررسی  در

  1883  تعداد  بنابراین  بودند،  کور  استناد  و  نشدند   بازیابی  استناد  68  تعداد  این  از  که  گرفتند  قرار  استنادی  صحت  بررسی  مورد

 34/2  میانگین   صورتبه   استناد هر)  خطا  4414  با برابر  استناد  1883  استنادی خطاهای  مجموع  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  استناد

  استنادی   بزرگ  خطای  درصد(  91/40)  خطا  1806  رسیده   ثبت   به  استنادی  خطای  4414  مجموع  از  شد.   محاسبه   استنادی(  خطای

  استنادی   خطاهای  میزان  3  شماره   جدول  در  بودند.  استنادی  کوچک  یهاخطا  به  مربوط  درصد(  09/59)  خطا  2608  و  بودند 

است. شده  ارائه بررسی مورد  هاینامهپایان
 بررسی  مورد هاینامهپایان استنادی خطاهای  کل تعداد .3  جدول 

 

استنادی  خطای تعداد  

 

استنادی  بزرگ خطای تعداد 

 

کوچک  خطای تعداد 

 

ها نامهپایان مجموع
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  48/3) استناد 68  و بودند استنادی خطای هرگونه فاقد درصد( 68/7) ادتناس 150 شده،  بررسی منتخب استناد 1951 کل از

 . بودند استنادی  خطاهای انواع  ایدار درصد( 82/88) استناد 1733 کل در بنابراین   ؛بودند کور استناد  و  نشدند بازیابی درصد( 

است؟  چگونه   استنادی  مدرک  نوع  اساس  بر  شهید   دانشگاه   شده   دفاع  هاینامه پایان  استنادی  صحت  وضعیت  پژوهش.  دوم  سؤال

  ادی استن  خطای  1600  تعداد  1393-1390  هایسال  طی  بهشتی  شهید  دانشگاه   هاینامه نپایا   استنادی  خطای  4414  مجموع  از

  استنادی  خطای  768  استنادی،   هایکتاب   به  مربوط   درصد(   53/24)  خطا  1038  استناد،مورد    های مقاله   به   مربوط  درصد(  24/34)

  )جدول  بود.  اینترنتی  منابع  به مربوط  درصد(  83/22)  استنادی  خطای  1008  و استنادی  هاینامهپایان   به  مربوط  صد(رد  39/17)

 605  از   همچنین   بودند،   استنادی   خطای  هرگونه   فاقد  درصد(   92/9)  مورد  39  بررسی  مورد  استنادی   نامهپایان   393  کل  از  (10

  مورد   استنادی   مقاله   594  از  بودند.  استنادی  خطای  هرگونه   فاقد   درصد(  57/11)  استناد  70  تعداد   بررسی  مورد   استنادی  کتاب

  استناد   17  بررسی  مورد  استنادی   اینترنتی   منبع   291  از   و  بودند  استنادی  خطای  هرگونه   فاقد  درصد(  04/4)  استناد  24  بررسی

 بودند.  استنادی  خطای هرگونه  فاقد درصد( 84/5)

 
اطالعاتی   منبع نوع تفکیک  به  1393-1390 بازه  طی  شهید بهشتی  دانشگاه  شده  دفاع هاینامهپایان استنادی خطاهای  کل تعداد .4  جدول 

 
اطالعاتی  منبع نوع

 
استنادی  خطاهای تعداد 

 
استنادی  بزرگ خطاهای تعداد 

 

کوچک  خطاهای تعداد 

 
ها نامهپایان

 
   

ها مقاله
 

   

ها کتاب 
 

   

اینترنتی  منابع
 

   

  آزمون   از   استنادی  مدرک   نوع  مؤلفه   بر اساس  بهشتی شهید  دانشگاه   شده   دفاع   هاینامهپایان   استنادی   صحت   سنجش   برای

 شد.  استفاده   والیس -کروسکال

استنادی  مدرک  نوع مؤلفه بر اساس استنادی خطای میانگین مقایسه .5  جدول 

مربعات  مجموعمتغیر  آماری آزمون

 

آزادی درجه
احتمال  مقدار

 

استنادی  خطای

 
   

 

  میانگین   بین  بنابراین  است،  0001/0  با   برابر  استنادی  خطاهای   در   احتمال  مقدار   است   مشخص  5  جدول   از   که   طورهمان

  استنادی   مدرک   نوع  مؤلفه   اساس  بر  1393-1390  هایسال  طی  بهشتی   شهید  دانشگاه   شده   دفاع  هاینامه پایان  استنادی   خطاهای

  خطاهای   میانگین  دارند  بیشتری  خطای  استنادی   منابع  از  دسته   کدام  کهاین  کردن  مشخص  برای  لذا  دارد.  وجود   معناداری  تفاوت

 گرفت. قرار بررسی مورد استنادی مدرک  نوع چهار هر استنادی



   1398 تابستان، 2، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

83 

 

  منابع   و  اند داشته   استنادی  خطای  تعداد  ترینکم  727  میانگین  با  استنادی   هایکتاب  است  مشخص  6  جدول  از  که  گونه همان

 داشتند.   استنادی خطای ترینبیش 1250 میانگین با  استنادی  اینترنتی
 

مختلف  استنادی منابع  استنادی خطاهای توصیفی های شاخص .6  جدول 
 

استنادی منبع نوعمتغیر
 

تعداد 
 

میانگین
 

منبع  نوع  اساس بر  استنادی  خطاهای
 

اینترنتی  منبع
 

مقاله
 

 

نامهپایان
 

کتاب
 

  چگونه  استنادی  مدرک  زبان  اساس  بر  بهشتی  شهید   دانشگاه   شده   دفاع  هاینامه پایان  استنادی  صحت  وضعیت  پژوهش.  سوم  سؤال

 است؟ 

 بررسی  مورد  فارسی  استنادی   منبع  898  تعداد  بهشتی  شهید   دانشگاه   هاینامهپایان   از  بررسی  مورد  استنادی   منبع  1883  کل  از

 1337  و  استنادی  بزرگ  خطای  صد(در  2/43)  مورد  1017  تعداد  این  از  ،ندبود   استنادی  خطای  2354  دارای  که  گرفت  قرار

  دارای   که   گرفت  قرار  بررسی  مورد   التین   استنادی  منبع  985  تعداد   همچنین   . بودند  استنادی   کوچک  خطای  درصد(   8/56)  مورد

 مورد   1271  و  بزرگ  استنادی  خطای  درصد(   3/38)  مورد  789  استنادی   خطای  تعداد   این  از  و  بودند   استنادی  خطای  2060

  فاقد   درصد(   79/5)  استنادی  منبع   52  فارسی  استنادی  منبع  898  کل  از  ( 7  )جدول   بودند.  استنادی  کوچک  خطای  درصد(   7/61)

  خطای   هرگونه  فاقد  درصد(  94/9)  استنادی  منبع  98  تعداد  التین  استنادی  منبع  985  کل  از   و  بودند  استنادی  خطای  هرگونه

بودند.  استنادی

استنادی منبع زبان به تفکیک  هاهنامپایان استنادی خطاهای  کل تعداد .7  جدول 
 

اطالعاتی  منبع زبان

 

استنادی  خطای تعداد 

 

استنادی  بزرگ خطای تعداد 

 

کوچک  خطای تعداد 

 

فارسی

 
   

التین 

 
   

 

  از   است   بهتر مدرک استنادی    زبان   مؤلفه   بر اساساستنادی    منابع   نوع   کدام   استنادی   وضعیت  اینکه   کردن  مشخص   برای

است،   001/0دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  مشخص است مق  8طور که از جدول  همان شد.  استفاده   ویتنی  من  آزمون

بر اساس زبان   1393-1390های  های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی طی سالنامه بنابراین بین میانگین خطاهای استنادی پایان

مدرک استنادی تفاوت معناداری وجود دارد.



 های دانشگاه شهید بهشتینامه صحت استنادی پایان  ی بررس: و همکاران رحمانی 

84 

 

استنادی  منبع زبان مؤلفه بر اساس  استنادی خطاهای  بررسی  مورد در ویتنی من آزمون .8  جدول 

  استنادی خطاهای  آزمون

   ویتنی من

   ویلکاکسون

   زد

   داریمعنی سطح 

 

گرفت.  قرار مقایسه مورد دسته دو هر میانگین ، اندداشته بیشتری استنادی  خطای دسته  کدام کهاین  کردن مشخص  برای  لذا

زبان منبع استنادی  بر اساس منابع  استنادی خطاهای توصیفی های شاخص .9  جدول 
 

    میانگین   تعداد    زبان متغیر

 استنادی   منبع زبان  اساس بر  استنادی  خطاهای

 

فارسی
 

التین 
 

 

 1042با میانگین خطای استنادی    فارسی  منابع  از  850  میانگین   با   انگلیسی  استنادهای   ستا   مشخص  9  جدول  از  که  گونه همان

 ها کمتر است.وضعیت بهتری دارند و خطای استنادی آن 

 است؟  چگونه  جنسیت اساس بر بهشتی  شهید  دانشگاه  شده  دفاع  هاینامه پایان استنادی صحت وضعیت پژوهش. چهارم سؤال

هایی که توسط دانشجویان پسر دفاع شده بود و  نامهمنبع استنادی مربوط به پایان   848ررسی شده  استناد ب  1883از مجموع  

پایان  1035 به  بود، بودند.  نامه استناد مربوط    توسط   که  استنادی  848از مجموع  هایی که توسط دانشجویان دختر دفاع شده 

  استنادی   خطای  هرگونه   فاقد  استناد  60  فقط   تعداد   این  از  و   بود   استنادی   خطای  2033  دارای  بود   شده   تنظیم   پسر  دانشجویان 

  استناد   90  تنها  و   بود  خطا  2381  با  برابر  دختر  دانشجویان   توسط   شده   تنظیم  استنادی  منبع  1035  استنادی   خطاهای   مجموع   بودند. 

این مجموعه   شده   دفاع  هایمه ناپایان  استنادی  صحت  وضعیت  کهاین  سنجش  برای  بودند.  استنادی  خطای  هرگونه  فاقد  از 

شد.  استفاده  ویتنی  من آزمون  از است  چگونه جنسیت مؤلفه بر اساس 1393-1390  هایسال  طی بهشتی شهید  دانشگاه 

جنسیت مؤلفه بر اساس  استنادی خطاهای  بررسی مورد در ویتنی من  آزمون .10  جدول 
 

   خطاهای استنادی   آزمون

   من ویتنی

   ویلکاکسون

   زد

   داری سطح معنی
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است، بنابراین بین میانگین    087/0مشخص است سطح معناداری در خطاهای استنادی برابر با    10که از جدول    طورهمان

که کدام دسته  جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. با این وجود برای مشخص کردن این   مؤلفهخطاهای استنادی بر اساس  

 مقایسه قرار گرفت.اند میانگین هر دو دسته مورد خطای استنادی بیشتری داشته 

جنسیت  بر اساس استنادی منابع استنادی  خطاهای  توصیفی هایشاخص .11  جدول 
 

  میانگین  تعداد   جنسیت   متغیر

جنسیت  مؤلفه اساس بر  استنادی  خطاهای

 

    مرد

   زن

جنسیت تفاوت    مؤلفه  بر اساس  هانامهپایان که بین صحت استنادی  ین مشخص است با توجه به ا  11گونه که از جدول  همان

  06/950بهتر از دانشجویان پسر با میانگین    935معناداری وجود ندارد اما وضعیت صحت استنادی دانشجویان دختر با میانگین  

 است.

  چگونه  تحصیلی  مقطع  بر اساس  بهشتی  شهید   دانشگاه   شده   دفاع   هاینامه پایان  استنادی  صحت  وضعیت   پژوهش.  پنجم  سؤال

 است؟ 

  تعداد   این  ازکه   است  بوده   ارشد  کارشناسی  هاینامهپایان   از  ادیاستن  منبع  1753  تعداد  شده   بررسی  استنادی  منبع  1883  از

  ط مربو  استناد 130 همچنین ، استناد دارای انواع خطاهای استنادی بودند 1605ند و بود استنادی خطای هرگونه  فاقد استناد 148

استناد دارای انواع    128بودند و    استنادی  خطای  هرگونه  فاقد   استناد  2  استناد  تعداد  این  از  که  است  بوده   دکتری  هاینامهان پای  به

  تحصیلی  مقطع مؤلفه   اساس بر  بهشتی  شهید  دانشگاه  هاینامهپایان  استنادی  صحت   میزان سنجش برای  . خطاهای استنادی بودند

شد.  ده استفا ویتنی  من آزمون از

تحصیلی  مقطع  مؤلفه بر اساس  استنادی خطاهای  بررسی مورد در ویتنی من  آزمون .12  جدول 
 

 آزمون 

 

 خطاهای استنادی 

 

  من ویتنی
   ویلکاکسون

   زد

   داریمعنیسطح 

است، بنابراین بین میانگین    0001/0مشخص است سطح معناداری در خطاهای استنادی برابر با    12طور که از جدول  همان

طای  که کدام دسته خمقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. لذا برای مشخص کردن این   مؤلفه خطاهای استنادی بر اساس  

 ند میانگین هر دو دسته مورد مقایسه قرار گرفت.ااستنادی بیشتری داشته 

  تحصیلی  مقطع مؤلفه بر اساس هانامه پایان  استنادی صحت بین کهاین   به  توجه با است مشخص 13 جدول از که گونه همان

از دانشجویان مقطع    938  میانگین   با   ارشد  سیکارشنا  دانشجویان   استنادی  صحت  وضعیت  اما  ندارد  وجود  اریمعناد  تفاوت

 . است بهتر 984دکتری با میانگین 
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مقطع تحصیلی  بر اساس استنادی منابع استنادی  خطاهای  توصیفی هایشاخص .13  جدول 
 

  میانگین  تعداد    تحصیلی مقطع متغیر

تحصیلی  مقطع مؤلفه اساس بر  استنادی  خطاهای

 

 ارشد  کارشناسی

  دکتری 

 است؟  چگونه  دانشکده  اساس بر  شهید  دانشگاه  شده   دفاع هاینامه پایان استنادی  صحت وضعتششم پژوهش.  سؤال

  ، در آن دفاع شده است  نامهپایانپژوهشکده و دانشکده در پردیس مرکزی است که    18دانشگاه شهید بهشتی دارای تعداد  

 است.  شده  ارائه  دانشکده  تفکیک به استنادی خطاهای  تعداد  14 جدول در
 

. خطاهای استنادی منابع به تفکیک دانشکده14  جدول 
 

 مؤلفه 
 بررسی استناد  تعداد 

 شده
  خطای تعداد 

 استنادی
 هرگونه فاقد استناد  تعداد 

 استنادی  خطای

  ی اضیر علوم  دانشکده

ی انسان علوم  و ات یادب  دانشکده
  

حقوق  دانشکده
  

ی ادار علوم  دانشکده
  

یشهرساز و  یمعمار دانشکده
  

  شناسیروان  و یتی ترب علوم  دانشکده

  ان یاد  و  اتیاله  دانشکده

  ن ینو هایفناوری  و  یانرژ یمهندس دانشکده

  ایهسته  یمهندس دانشکده

  پالسما  و زر یل  دانشکده

  ن یزم علوم  دانشکده

  علوم  دانشکده

  خانواده  دانشکده

  یورزش  علوم و  یبدن تیترب  دانشکده

  ی طی مح علوم پژوهشکده

  اقتصاد   دانشکده

  وتر یکامپ و  برق یمهندس دانشکده

  یی دارو اهانیگ  دانشکده

  مجموع
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 بر اساس  1393-1390  هایسال  طی  بهشتی  شهید  دانشگاه   شده   دفاع  هاینامه پایان  استنادی  صحت  وضعیت  نجشس  برای

 شد.  استفاده   والیس -کروسکال آزمون از  دانشکده  مؤلفه
 

تحصیلی  رشته  مؤلفه اساس بر میانگین مقایسه .15  جدول 
 

مربعات  مجموعر متغی آماری آزمون

 

احتمال  مقدارآزادی درجه

 

استنادی  خطای

 
   

  میانگین   بین  ینبنابرا  است،  0001/0  با  برابر  استنادی  خطاهای  در  احتمال  مقدار  است  مشخص  15  جدول  از  که  طورهمان

  دسته   کدام  کهاین   کردن  مشخص  برای  لذا  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  دانشکده   مؤلفه  اساس  بر  دانشجویان  استنادی  خطاهای

 گرفت. قرار بررسی مورد هادانشکده  کلیه استنادی  خطاهای  میانگین اندداشته  بیشتری استنادی خطای
 

مختلف  های رشته استنادی  خطاهای  توصیفی هایشاخص .16  جدول 
 

دانشکده
 

شده بررسی استناد  تعداد 
 

میانگین
 

 دانشکده علوم ریاضی 
 ی دانشکده ادبیات و علوم انسان

 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم اداری 

 دانشکده معماری و شهرسازی
 ناسیشدانشکده علوم تربیتی و روان 

 دانشکده الهیات و ادیان 
 های نوین فناوری دانشکده مهندسی انرژی و 

 ایدانشکده مهندسی هسته 
 دانشکده لیزر و پالسما 
 دانشکده علوم زمین 

 دانشکده علوم
 دانشکده خانواده 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 پژوهشکده علوم محیطی 

 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

 ی دانشکده گیاهان داروی
 مجموع
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  را   استنادی  خطای  ترینکم  604  میانگین  با  ریاضی  علوم  دانشکده   دانشجویان  است  مشخص  16  جدول  از  که  گونههمان

  صحت   بودن   کم  ازلحاظ  سوم   و   دوم   رتبه   در   ترتیب   به  شناسیروان   و   تربیتی   علوم   و   ایهسته   مهندسی  هایدانشکده   و  داشتند 

است.  خانواده  پژوهشکده  به   مربوط استنادی خطای ترینبیش   که داد  نشان  نتایج همچنین   دارند. جای استنادی

 است؟  چگونه  دفاع سال مؤلفه  اساس بر  بهشتی شهید  دانشگاه  شده  دفاع هاینامه پایان استنادی صحت وضعیت هفتم. سؤال

 1390  سال   به   مربوط  استناد   482  تعداد  1394-1390  هایسال   طی  بهشتی  ید شه  دانشگاه   شده   بررسی  استناد   1883  مجموع   از

  تعداد   این  و  بود  1391  سال  به  مربوط  استناد  463  تعداد  همچنین   بودند،  استنادی  خطای  1629  دارای  استناد   تعداد  این   که  بود

  تعداد   و  بودند  استنادی  خطای  1014  ایدار  که  بود  استناد  525  تعداد  1392  سال  سهم  بودند.  استنادی  خطای  1007  دارای  استناد

 482  کل  از  بودند.  استنادی  خطای  764  دارای  تعداد  این  که  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  1393  سال  هاینامهپایان  از  استناد  413

 لسا  شده   بررسی  استناد  463  مجموع  از  و  بودند   استنادی  خطای  هرگونه  فاقد  استناد  22  تعداد  1390  سال  شده   بررسی  استناد

  خطای  هرگونه  فاقد  1392  سال  شده   بررسی  استنادات  از   استناد  43  بودند.   استنادی  خطای  هرگونه   فاقد  استناد  33  تعداد  1391

 بودند.   استنادی خطای هرگونه فاقد 1393 سال استنادات کل از  استناد 52 و  بودند  استنادی
  

نامه پایان دفاع سال  تفکیک به شهید بهشتی  نشگاه دا شده  دفاع هاینامهپایان استنادی  خطاهای کل  تعداد  .17  جدول 
 

سال 
 

استناد  تعداد 
 

استنادی  خطاهای تعداد 
 

1390 سال
 

  

1391 سال
 

  

1392 سال
 

  

1393 سال
 

  

 

  سال   مؤلفه  بر اساس  1393-1390  هایسال  طی  بهشتی  شهید  دانشگاه   شده   دفاع  هاینامهپایان   استنادی  صحت   سنجش  برای

 شد. استفاده  والیس  -کروسکال آزمون از دفاع
 

نامهپایان دفاع سال  مؤلفه اساس بر استنادی  خطای  میانگین مقایسه .18  جدول 

مجموع مربعات آزمون آماری متغیر 

 

درجه آزادی

 

مقدار احتمال 

 

استنادی  خطای

 
   

 

  میانگین   بین  بنابراین  است،  0001/0  با  برابر  استنادی  خطاهای  در  احتمال  مقدار  است  مشخص  18  جدول  از  که  طورهمان

  نامه پایان  دفاع  الس  مؤلفه  اساس  بر  1393-1390  هایسال  طی  بهشتی  شهید  دانشگاه   شده   دفاع  هاینامهپایان   استنادی  خطاهای

  میانگین  دارند  را  استنادی  خطای  ترینبیش   سال  کدام  استنادات   کهاین   کردن  مشخص  برای  لذا   دارد.  وجود  معناداری  تفاوت

گرفت. قرار مقایسه مورد سال  چهار هر  استنادی خطاهای
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مختلف  استنادی منابع استنادی  خطاهای  توصیفی هایشاخص .19  جدول 
 

سال متغیر

 

تعداد 

 

میانگین

 

منبع  نوع  اساس بر  استنادی  خطاهای

 

 

  

 

 

 1282با میانگین    1390  سال   در  بهشتی   شهید   دانشگاه   شده   دفاع   هاینامه پایان  است   مشخص  19  جدول   ز ا  که   گونه همان

و از مقایسه    داشتند   را   استنادی   خطای   ترینکم  765با میانگین    1393  سال   هاینامه پایان   و   داشتند   را   استنادی   خطای  ترینبیش 

 است.  شده  بهتر زمان گذشت با  نادی است منابع  استنادی صحت وضعیتها مشخص است که میانگین 

 گیرینتیجه  و حثب
  حاضر   پژوهش  نتیجه .  بودند  استنادی  خطاهای  انواع  دارای  درصد استنادهای مورد بررسی  82/88  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج

  1/61)  قریب   و  واعظ  آزاده،   پژوهش   وضعیت   اما  داشت   مشابهت (  درصد  76)  همکاران   و   عزیزی  پژوهش   با   بخش   این   در

  ،(درصد   56)  کی  نگان  پژوهش  جمله   از  کشور  از  خارج  در   گرفته  انجام   هایپژوهش   و  داخل  در(  88/28)  رحمانی  ، (درصد

  کونور   ،(درصد   35)  اورمن  و   زیولوسکی(  درصد  5/37)  همکاران  و  فنتون  ، (درصد  22)  همکاران  و   آسانو   ، (درصد  8/45)  تیلور

  واتسون   و  اورین  و (  درصد   16)  باچان  ،(درصد  9/35)  همکاران  و  نگگوسلی  ،(درصد   27)  همکاران  و  لوکیک  ،(درصد  3/25)

  در  ترمطلوب  استنادی  وضعیت   از  نشان  این.  دهندمی  نشان  حاضر  پژوهش  به  نسبت  را  تریمطلوب  بسیار  وضعیت(  درصد  9/15)

 امروزه  و  گیردمی  رارق  باره   چندین  ویراستاری  و  داوری  مجالت  در  کهاین   دلیل  به   این  بر  عالوه .  دارد  خارجی  هایپژوهش 

  صحت   به   که  اهمیتی  میزان  بنابراین   است  مجله   آن   باالی  تأثیر  ضریب   و   صحیح   استناد  های مجله  تأثیرگذاری   هایمالک   از  یکی

  بدتر   استنادی  منابع  سایر  از  هانامهپایان   استنادی   صحت   وضعیت  و   است   متفاوت   بسیار   ها نامهپایان   با   شودمی   داده   هامقاله   استنادی

  توجه   مورد  استناد   تبادل  بحث   بر  افزون  استنادی،   صحت   موضوع   که   شودمی   مشخص  پژوهش  هایپیشینه   بررسی  از .  است

  هامقاله   استنادهای   در  پژوهشگران  از   باالیی  درصد   که   اندداده   نشان   هاپژوهش   اکثر  که   معنا  این   به .  است  گرفته  قرار  پژوهشگران

  پژوهشگران   ییناآشنا  از   ناشی   تواند می  استناد   خطاهای   بیشتر  علت .  هستند  استنادی   ختلف م  خطاهای  دارای   خود   های نامهپایان   یا

  منابع،  ریسا  از   استنادها  اطالعات   یبرداری کپ  و  منابع  اصل   به  ان یدانشجو  یدسترس  عدم  ،مأخذ  صحت   تیاهم  با   هارساله

 . کرد اشاره  مأخذ ه یته در ان یجودانش یحوصلگیب  و یدقتیب  و  یاستنادده حیصح  اصول  با  انیدانشجو یاطالعیب

  و   هانامه پایان در  استنادی  خطای از بیشتر بسیار  هامقاله  و  اینترنتی  منابع در  استنادی خطای میزان  که همچنین نتایج نشان داد 

  اطالعات  کامل  و  صحیح  انتقال  در  دانشجویان  دقتیبی   به  توان می  اینترنتی  منابع  در  استنادی  خطای  علل  ترینمهم   از.  بود  هاکتاب

  کامل   اطالعات  ذکر  همچنین   و   منبع  عنوان به   سایت  آدرس  فقط   دادن   قرار  سایت،   اسم  فقط  ذکر  استفاده،  مورد   اینترنتی  منبع

  استنادی  خطاهای  بیشتر  نیز   هامقاله   مورد  در .  کرد  اشاره   استنادی،   منبع   اینترنتی  کامل  آدرس  ندادن   انتقال   و  اینترنتی  استنادی   منبع

  های ویژگی  و  عالئم  به  مربوط   اصول  نکردن  رعایت.  بود  مقاله  صفحه  شماره   و  دوره   شماره،  نکردن  ذکر  به   مربوط  بزرگ

 دسترسی   به  مربوط   هانامه پایان  استنادی  خطاهای  علت  بیشتر.  باشد  استنادی   خطاهای  دالیل  از  یکی   تواندمی  نیز   منابع   نگارشی

  است،  شده  ارائه   آن   در   نامه پایان  که   دانشگاهی   و   دانشکده   گروه،   درباره   کافی  اطالعات  نبود منبع،  اصل  به  دانشجویان  نداشتن 

  خطای   نیز کمترین  شده   استناد   های کتاب.  بود  اصلی  منبع  به   توجه   بدون   آن   از   مستخرج   مقاله  روی   از   نامه پایان   به   استناد  دادن
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  کتاب   یک  اطالعات  بودن  کم  به   توانمی  ه شد  استناد  هایکتاب   استنادی  خطاهای   بودن  کم  اصلی  علل  از.  داشتند  را  استنادی

  رعایت   به   مربوط  بیشتر  شده   استناد   های کتاب  در   شده   ارائه   استنادی   خطاهای   بیشتر.  کرد  اشاره   استناد   تنظیم  برای  شده   استناد

  ارائه .  1  ؛به  توانمی  استنادها   ارائه  در  اشتباه   علل  سایر.  بود   کتاب  ناشر  یا  نشر  محل  نکردن  ذکر  و  منبع نویسی  اصول   نکردن

  ارائه  یکدستی  تیاهم  از  انیدانشجو  ی آگاه  عدم .  2  ،یآموزش   موسسه  توسط   پراشتباه   گاه   و   نامفهوم  و   ناقص  یهادستورالعمل

 . کرد اشاره  غیره  و ( منجر رفرنس مثل)  مأخذ و  منابع تیریمد یافزارهانرم  با  ییناآشنا. 3 ،مأخذ و  منابع

  ها آن   استنادی  خطای  و دارند  بهتری  وضعیت  استنادهای فارسی  نسبت به  تینال  نتیجه دیگر پژوهش این بود که استنادهای

  نحوه   عنوان   تحت   التین  هایمقاله   در  قسمتی  ذکر  توانمی  را   التین  منابع  استنادی  خطاهای  بودن  کم  اصلی  علت.  است  ترکم

  خطاهای   بودن   کم  دالیل   از  دیگر  یکی  نیز  فارسی  هایمقاله   در  التین   استنادهای   از  برداریکپی .  دانست  منبع   این   به  استناد

. کرد  اشاره   التین   زبان  در  یکدست  استناددهی  هایشیوه  وجود به  توانمی  شده   ذکر  موارد بر  عالوه .  است  التین  منابع  استنادی

  هی استنادد  شیوه   چندین  فارسی  زبان  در   مثال   دارند،   وجود  استناددهی  متعدد  و  متفاوت  هایشیوه   فارسی  زبان  در  کهدرحالی

  خطاهای   ایجاد   اصلی  علل  از   یکی  تواند می  این .  دارند  هم   با   جزئی  هایتفاوت   همه   که   شودمی   ارائه.  ای.  پی.  ای  عنوان   تحت

 . باشد استنادی

  معناداری  تفاوت   جنس  مؤلفه  بر اساس بهشتی   شهید  دانشگاه  های نامهپایان  استنادی   صحت میان  که  داد نشان  پژوهش نتایج 

  وضعیت   بودن  بهتر.  داشتند  06/950  میانگین  با  پسر  دانشجویان  به   نسبت  کمتری  استنادی   خطای  دختر  جویان دانش  اما  ندارد   وجود

 . باشد مرتبط منابع صحت و  نظم به  هاآن  خاص  حساسیت  و بودن   تیزبین به تواند می دختر دانشجویان  استنادی  صحت

  معناداری   تفاوت  تحصیلی  مقطع  مؤلفه  اساس  بر  یاستناد   خطاهای  میانگین  بین  که  داد  نشان  پژوهش  در بخش بعدی نتایج

 که  عللی  از  یکی.  بود  بهتر  دکتری  مقطع  دانشجویان  از  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  استنادی  صحت  وضعیت  و  دارد  وجود

 .بود دانشکده  در یکدست استناددهی شیوه   نبود شد،  استنادی  خطاهای تعداد  افزایش موجب

بود  آن  از  حاکی  پژوهش  دیگر    و   داشتند   را   استنادی  خطای   ترینکم  ریاضی  علوم   دانشکده   دانشجویان   که   نتیجه 

  استنادی   خطای  بودن  کم  ازلحاظ  سوم  و  دوم  رتبه  در  به ترتیب   شناسیروان   و  تربیتی  علوم  و  ایهسته   مهندسی  هایدانشکده 

  علوم   و   ایهسته   مهندسی  ضی، ریا  علوم   های دانشکده   در  استنادی   خطاهای   بودن   کم  موجب  که   مهمی  علل   از  یکی .  دارند  جای

  شیوه  خانواده  پژوهشکده  اما ؛بود  کتابخانه و دانشکده  سایت در هامقاله  به استناددهی نامهشیوه  وجود شد شناسیروان  و تربیتی

  و   تربیتی   علوم   دانشکده   استناددهی   نامهشیوه   اساس   بر   است   شده   تالش   بیشتر   و   ندارد   ها نامهپایان   مورد  در   خاصی   استناددهی

 .است  بوده  استنادی  خطای بیشترین  دارای است نشده استفاده  شیوه  آن  از یکدست  کهاین  به دلیل ولی  باشد شناسیروان 

  آن   اصلی  علت.  است  شده   بهتر  زمان  گذشت   با  هانامهپایان   استنادی  صحت  وضعیت   که  نتیجه دیگر پژوهش حاضر این بود

  معتبر   علمی  منابع  به  دانشجویان   ترسریع  و   بهتر  دسترسی  دیگر  دلیل   و   بوده   داستنا  به  علمی  مؤسسات  و   هادانشگاه   ویژه   اهمیت 

 .است

  در  گسستگی از  زیپره داری،امانت  ـت یرعا ،تألیفی  اثر  به   اعتباربخشی همانند،   استناددهی اهداف  به   ابییدست اینکه  به  نظر  با

 معرفی   خوانندگان،  سرگردانی  از  ممانعت  استنادها،  به  ابی یدست  برای  مالی  و  زمانی  هاینه یهز  در  ییجوصرفه   استنادها،  سلسله

  و   استنادی  هاینامهه ینما  هی ته  علوم،  مختلف  هایحوزه   در  پژوهشی  کمبودهای  اندنینما  مطالعه،  مورد  حوزه   در  شتریب   آثاری

  های ئت یه   و   است  پژوهشی –علمی  آثار  هیکل  در  شده   ارائه  استنادهای   یکدستی  و  درستی  صحت،   به   منوط  استنادی   لیتحل

  ج ینتا  به  توجه  با  و   داشته  تأکید   حیصح  و  قیدق  یاستنادها  ارائه   و  منابع  اصل  به  سندگانینو  مراجعه  لزوم   به   زین   هامجله  راستارییو

  وضعیت   است  شده   دفاع  آن   در  نامهپایان   که  ایدانشکده   در  موجود   استنادی  نامهوه یش   قواعد  از  روی یپ  و   استنادی   صحت  بررسی

 . نداشت مناسبی
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 تعارض منافع 

گان گزارش نشده است.  منافع از سوی نویسندگونه تعارض چهی
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