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چكيده :هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادی پای اننام ه ای دف ا د دد داند دد م رب ربیت ی و
رواندناسی داندگاد دهید بهدتی در سال  3131برد .روش :روش پژوهش از لح ا ه دف ر اربردی و از لح ا د یر
گردآوری داددها پیمایدی و جامع آماری دامل  24پایاننام دفا ددد داند دد م رب ربیتی و رواندناس ی داند گاد
دهید بهدتی در سال  3131برد .عداد رل استنادهای  24پایاننام مررد بررسی ب ص ررت ریب ی براب ر ب ا 3181
استناد برد ر با استفادد از جدول ررجسی -مررگان عداد  143استناد برای بررسی صحت استنادی و می زان مطاب ت
با دیردنام انجمن رواندناسی آمری ا ( )APAانتخاب ددند .روش گ ردآوری دادده ا مد اهدد مس ت یم و جس تجری
استنادها از طریق پایگادهای اطالمتی و مر ررهای جستجر برد داددها در سیاه وارسی مح ق ساخت براساس پژوهش
آزادد وامظ و قریب ( )3111وارد و ح یل دد .یافت ها :یافت های پژوهش ندان داد ر از  464اس تناد در م ال ه ای
مررد بررسی  81استناد فاقد هر گرن خطای استنادی بردند .همچنین صحت استنادی پای اننام ه ا براس اس مرلف
جنسیت فاوت معناداری وجرد ندادت صحت استنادی داندجریان درتری نسبت ب داند جریان راردناس ی ارد د و
منابع استنادی ال ین نسبت ب منابع استنادی فارسی بیدتر برد .نتیج گیری :نتایج پژوهش ندان داد ر ب ص ررت
میانگین هر استناد دارای  4/81خطای استنادی است و مرامل مخت فی را می ران در بروز وضعیت نامط رب استناددهی
در پایاننام ها از جم ؛ مدب آگاهی داندجریان از اهمیت یکدستی استنادها در آثار م می مدب آدنایی پژوهدگران ب ا
نربافزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل (اندنرت پژوهیار و غیرد) ب منظرر مدیریت بهین استناددهی در پایاننام ه ا و
رپیبرداری از استنادها بردمرد.
كليدواژهها:صحت استنادی پایاننام داندگاد دهید بهدتی داند دد م رب ربیتی و رواندناسی


1

mehdi.lis89@gmail.com
aasnafi@gmail.com
3
amin.erfanmanesh@gmail.com
2

41

مديريتاطالعات/دوره،1شماره1و.2زمستان49بهار49

م دم
رلیدات م می هر جامع ای مت ی بر پژوهشها و منابع م می مرجرد آن جامع ارائ میگردد .می ران بیان ررد ر
پژوهدگری نمی راند ادما رند اثری ر منتدر میرند ف ط مت ی ب خرد بردد و از آثار پژوهدی دیگر الگر نگرفت
است .استناد ب معنای مدرک و مالک ق رار دادن چ یزی و آن را پد تران ممل یا گفت خرد رردن است (انرری
 3113ص .)133 .استنادها در پژوهشهای م می از اهمیت خاصی برخرردارند و می ران گفت اگر نریسندد یا
پژوهدگری ب آثار منتدر ددد قبل از خرد رج ن ند نمی راند یک اثر م می معتبر منتدر رند (رحمانی .)3138
استناد مالود بر اینر مرجب امتباربخدی آثار منتدرد میدرد ب پژوهدگران رمک میرند ا بترانند نریسندگان و
پژوهدگران متخصص را در ردت دناسایی رنند و آثار معتبر از نامعتبر ب آسانی قابل دخیص بادند .در زیر برخی از
عاریف استناد ارائ میدرد.
نریسندد هر اثر م تربی مم ن است بنا ب م ل متفاوت ب جرب ای قرلی یا نردت ای (مأخذ) ادارد رند ر ب این امر
استناد میگریند (حری  .)318عریف استناد در فرهنگ معین ( )3113پدت دادن؛ پدت نهادن ب س ری چیزی؛
پناد ب رسی دادن؛ پناد ب رسی بردن؛ نسبت رردن بر؛ و چیزی را سند قرار دادن؛ عریف ددد است .اس تناد ر ردن
ن یز پدت ب چیزی دادن؛ ی ب چیزی رردن؛ آی ی ا حدیث یا سخنی و مانند آنرا سند قرار دادن و بدان مسک
جستن؛ عریف ددد است.
2
مصارد ( )3188بیان میرند ر ":بنا ب اظهار زایمن ب طرر ر ّی م ال م می ب نهایی وجرد ندارد ب ساخت و
پرداخت مترن آن مرضر است؛ یعنی یک م ال م می زمانی معتبر است ر ب آثار و مترن آن مرضر استناد نماید.
همچنین از نظر گارفی د 8هر جم یک م ال ر ب بررسی مترن میپردازد با یک استناد حمایت و پدتیبانی میدرد.
اسمیت 6نیز م یدد دارد فهرست منابع یک اثر ب ویژد در حرزد م رب ر ب مترن پیدین ادارد دارد بخش اساسی یک
م ال پژوهدی محسرب میدرد" .استنادها مرجب پیرند ددن ف رات و جارب م می میدرند .امروزد داندگادها و
مرسسات آمرزدی ر از مراجع مهم م می و پژوهدی ردرر محسرب میدرند ی ی از منابعی ر برای دستیابی ب
اهداف بسیار حائز اهمیتند پایاننام ها هستند .پایاننام ها نردتارهایی هستند ر با رج ب اهمیتی ر در جامع
م می دارند بسیار مررد رج قرار میگیرند .پایاننام ها ی ی از مراجع مستند و قری هستند ر همید مررد استفادد
داندجریان و پژوهدگران قرار میگیرند .بنابراین صحت و س م اطالمات مرجرد در پایاننام از اهمیت خاصی برخرردار
است.
پایاننام ها ب دو دلیل مررد رج قرار میگیرند:.
 .3ب دلیل امتبار متن ح ی ی
 .4ب دلیل امتبار فهرست مآخذ است ر فهرست مآخذ پایاننام ها همچرن رتابدناسیهای خصصی در مرضر مررد
نظر هستند( .حری .)3184
معمرال پایاننام ای مررد اقبال قرار می گیرد ر ماب اصرل مربرط ب صحت استنادی را رمایت رردد و هم در امر
بازیابی اطالمات راهنمای پژوهدگران بادد و هم در امر مربرط ب منطبق بردن استنادهای درونمتنی و برونمتنی .در
این پژوهش نیز با استفادد از روش ح یل استنادی پایاننام های دفا ددد در سال  3131ب منظرر بررسی صحت
استنادی آنان مررد جزی و ح یل قرار گرفت .این پژوهش در نر خرد برای اولین بار در ردرر انجاب گرفت است
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یافت ها ی این پژوهش از ن ط نظر بررسی صحت استنادی و بیان خطاهای استنادی بسیار مررد رج قرار

بدین لحا
دارد.
در حرزد بررسی استنادها از ن ات مهم و محرری می ران ب صحت استنادی رج ررد .ناگفت پیداست ر استناد
نادرست ب م االت و منابع ن نها مرجب سردرگمیخرانندگان و پژوهدگران میدرد ب هزین های سنگینی را نیز
بر مح ان و رتابخان ها حمیل میرند( .آزادد وامظ و قریب  .)33 3111و این ضرورت ف ط برای م االت م می-
پژوهدی نیست و برای ماب آثار م می از جم پایاننام ها نیز امر صحت استنادی واجب و ضروری ب نظر میرسد.
می ران مرامل مهم در صحت استنادی م االت را مرلف های اص ی هر استناد معرفی ررد .یعنی صحت اطالمات
مرلف های ناب نریس ندد سال ندر منران م ال منران مج دمارد دورد و دمارد صفح دانست .از دیگر مرامل مهم
در صحت استنادی رتابها را می ران؛ ناب نریسندد منران نادر محل ندر سال ندر و دمارد صفح دانست( .آزادد
وامظ و قریب  3111ص  )33همچنین مؤلف دیگری ر در صحت استنادی مررد بررسی قرار میگیرد را انت ال دقیق
استنادهای درون متنی ب فهرست ماخذ و همچنین وجرد استنادهی فهرست ماخذ در متن دانست .پژوهش حاضر نیز
در پی آن است ا با بررسی صحت استنادی پایاننام های داندگاهی وضعیت مرجرد در داند دد م رب ربیتی و
رواندناسی داندگاد دهید بهدتی را بیان نماید.
در مررد صحت استنادی در ایران پژوهشهایی انجاب گرفت است ر در پارد¬ای از آن¬ها ادارد میدرد .مزیزی
رئیسزادد زارمی طری ت صابر و گرزن ( )3113در پژوهدی برای عیین ریفیت ذرر منابع در م ال های پژوهدی
مج های م می-پژوهدی در جمهرری اسالمی ایران فراوانی ادتبادهای مرجرد در قسمتهای مخت ف ذرر منابع
م ال های منتدرد در مج های م رب پزد ی ایران را ر دارای ر ب م می-پژوهدی بردند بررسی رردند .نتایج ندان
داد ر در  86درصد منابع ادتباد وجرد دارد 23 .درصد آنها خطای بزرگ و  83درصد آن¬ها ررچک برد.
بهزادی و سنجی ( )3113در پژوهدی برای عیین میزان درستی استنادهای م ال های ألیفی منتدرد در سال
 3118فص نام رتابداری و اطال رسانی آستان قدس رضری را از نظر میزان درستی استنادهای ب رار رفت در ف هرست
منابع و مآخذ م ال های ألیفی بررسی رردند .نتایج ندان داد ر در  83/1درصد از استنادهای م ال های ال ین 13
درصد از استنادهای م ال های فارسی  41/8درصد از استنادها ب رتابهای ال ین و  21درصد از استنادها ب
رتابهای فارسی و ب طرر میانگین در  23/1درصد از استنادهای صررت گرفت رسط نریسندگان ب منابع مخت ف
اد تباد وج رد دارد؛ ر از این میزان  43/2درصد ادتبادهای اساسی برد .اما از نظر آماری اختالف معناداری بین
میزان ادتبادهای صررت گرفت در استنادها بر ح سب ن ر مدارک مررد استناد وجرد ندادت .در رل نتایج پژوهش
آن¬ها ندان داد ر ادتراک مسامی بین ن ریسندگان ویراس تاران و داوران و همچنین ارزیابی و بررسی برخی از
استنادهای م ال ها ب منران بخدی از فرایند پذیرش م ال ها می راند ب رفع این مد ل رمک زیادی رند.
آزادد و هم اران ( )3111نیز وضعیت صحت م ال های استنادی پایاننام های دوردهای درترای خصصی پزد ی
سال  3116داندگاد م رب پزد ی هران را از نظر میزان مطاب ت آنها با دیردنام ون رور بررسی رردند .نتایج پژوهش
آن¬ها ندان داد ر از رل  188م ال استنادی مررد مطالع ف ط  316مررد یعنی  11/3درصد استناد فاقد هر نر
خطای استنادی برد .مرادیریری سبحانی صاحباختیاری هادمیمط ق راظمنژاد و هم اران ( )3134ب بررسی
صحت نگارش منابع ر ی م ال های منتدرد در سالهای  3133-3113مج داندگاد م رب پزد ی گیالن پرداختند و
از هر م ال ب صررت صادفی س منبع را بررسی رردند .نتایج پژوهش آن¬ها ندان داد ر  63/4درصد از منابع دارای
خطا است؛ ر با گذدت زمان وضعیت صحت استنادی رو ب بهبرد برد.
در خارج از ایران نیز پژوهشهای زیادی در حرزد صحت استنادی انجاب ددد است ر از آن جم می ران ب
پژوهش ررنر ( )4334ادارد ررد .او با بررسی صحت استنادی مآخذ م ال های مج های حرزد اورژانس طبی ب این
نتیج دست یافت ر از  333م ال استنادی منتخب مامی م ال ها قابل بازیابی است و  18استناد حداقل  3خطا دارد

49

مديريتاطالعات/دوره،1شماره1و.2زمستان49بهار49

و در رل  23خطا ثبت دد .لرریک لرریک گ رن یک را ریک ورینیک و هم اران ( )4332در پژوهدی برای عیین
صحت استنادی و صحت ن ل قرلهای م ال های مج حرزد آنا رمی سال  4333خطاهای استنادی را ب س بخش و
خطاهای ن ل قرلی را ب دو دست سیم رردند .آن¬ها دلیل باال بردن میزان خطاها را مدب دسترسی ب اطالمات
رتابدناختی استنادها قبل از ایجاد مدالین فرض رردد بردند در صرر ی ر پژوهش آن¬ها خالف این فرضی را
ثابت ررد .از این¬رو پژوهدگران مذررر بیان رردند ر ب نظر میرسد این خطاها مربرط ب نب ی نریسندگان بادد ن
نا رانی آنها در بازیابی استنادها ب د ل ال ترونی ی .در مطالع آن¬ها همچنین ب ار باط میان خطاهای ن ل قرلی و
استنادی با ضریب أثیر مج ها رج دد حال آنر در مطالع آن-ها برخالف برخی گزارشهای پیدین چنین
ار باطی مدهرد نبرد.
نتایج مطالع صحت استنادی اورن و وا سرن ( )4333حاری از میانگین خطاهای استنادی  38درصدی منابع منتدر
ددد مر بط با چدم است .این پژوهدگران در بررسی خرد ب مطالع ن ش مؤثر رتابداران در راهش میزان این نر
خطاها نیز پرداختند چنانچ انتدارات الزویر چ  4333با بهردگیری از رتابداران متخصص در بررسی استنادهای
م ال های مررد پذیرش وضعیت بهتری نسبت ب دو نادر دیگر ب ناب بالک ول و لیپین رت وی یاب و ی ینز دارد.
آل-بنا راجگارهیا احمد و دیخ ( )4333در پژوهدی با مطالع استنادی و ن ل قرلی م ال های مج های سرختگی
در سال  4336خطاهای استنادی را ب دو بخش ررچک و بزرگ سیم رردند .نتایج حاری از پایین بردن میزان
خطاها ( 8/31درصد) چ در صحت استنادی و چ صحت ن ل قرلی م ال ها برد .آنها دلیل پایین بردن میزان خطاها
را انجاب مراحل مرور و ویراستاری و بررسی استنادها پیش از انتدار منران رردند.
الپرستی ( )4333برای عیین صحت استنادی م ال های مج های حرزد م رب محیطی استنادهای  8مج حرزد
م رب محیطی را بررسی ررد .نتایج پژوهش او ندان داد از  4683استناد  42/23درصد دارای خطای استنادی و
بیش رین خطاها مربرط ب فی د پدیدآور است و همچنین مج حفاظت زیستی دارای رم رین خطای استنادی و
مج غییر آب و هرا دارای بیش رین خطای استنادی برد .آدی اری و آچاریا ( )4333در پژوهدی صحت منابع
م ال های مج های مخت ف در حرزد پزد ی ردرر نپال را بررسی رردند .نتایج پژوهش آنها ندان داد ر  11/1درصد
از منابع م ال های مج های حرزد رردران اجتمامی  21/1درصد از منابع م ال های مج های حرزد زنان و زایمان و
 83درصد از منابع م ال های مج های حرزد چدم پزد ی دارای خطا بردند ر بیش رین خطاهای استنادی مربرط
ب ناحی منران مج و ناب نریسندد برد.
هاریناریانا چی امبانجر و راجر ( )4333صحت استنادی پایاننام های حرزد رواندناسی داندگاد مایسررد را بررسی
رردند .نتایج پژوهش آنها ندان داد ر  13/82درصد از خطاهای استنادی مربرط ب خطای بزرگ استنادی 43/88
درصد ازخطاها مربرط ب ناب نریسندد  18/31درصد از خطاها مربرط ب منران  8/86درصد خطاها مربرط ب دمارد
ج د و  3/38درصد خطاها مربرط ب دورد؛ همچنین  18/66درصد خطاها مربرط ب سال ندر و  64/11درصد از خطاها
مربرط ب دمارد صفح است .دیریس ( )4334با بررسی صحت استنادی م ال های مج های حرزد رتابداری و
اطال رسانی ر در سال  4338منتدر ددد بردند؛ ب این نتیج دست یافت ر  23/3درصد از منابع دارای خطا است؛
ر  86درصد از خطاها مربرط ب فی د نریسندد  44درصد مربرط ب دمارد صفح  38درصد مربرط ب منران مج 1
درصد مربرط ب دمارد  4درصد سال انتدار و  4درصد خطاها مربرط ب منران است.
یرسف گررایا ( )4332در پژوهدی با بررسی صحت استنادی مج های م می و نمرن مرردی  283استناد از
م ال های مج های حرزد پزد ی ب این نتیج دست یافت ر  283استناد مررد بررسی دارای  31درصد خطا است ر
 11درصد مربرط ب خطای بزرگ و  21درصد مربرط ب خطای ررچک استنادی و بیش رین خطاهای بزرگ مربرط
ب قسمت نریسندد است و همچنین میزان خطاهای استنادی منابع مربرط ب سال  4333برابر با  33درصد و میزان
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خطاهای استنادی منابع در سال  4338برابر  83/6درصد برد .یعنی وضعیت صحت استنادی در سال  4333ب م دار
 33/6درصد بهتر از سال  4338برد.
از بررسی پیدین های پژوهش مدخص میدرد ر مرضر صحت استنادی همرارد مررد رج پژوهدگران قرار
گرفت است .ب این معنا ر ارثر پژوهشها ندان دادداند ر درصد باالیی از پژوهدگران در استنادها ب م ال ها یا
پایاننام های خرد دارای خطاهای مخت ف استنادی هستند .هدف اص ی از پژوهش حاضر عیین وضعیت صحت
استنادی پایاننام های دفا ددد در داند دد م رب ربیتی و رواندناسی داندگاد دهید بهدتی طی سال حصی ی
 3131برد .بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگریی ب سرالهای زیر است.
 .3وضعیت پایاننام های داند دد م رب ربیتی از لحا صحت استنادی چگرن است؟
 .4وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی بر اساس مؤلف نر مدرک استنادی چگرن
است؟
 .1وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی بر اساس مؤلف زبان مدرک استنادی چگرن
است؟
 .2وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی بر اساس مؤلف جنسیت چگرن است؟
 .8وضعیت صحت استنادی پایاننام ها براساس مؤلف م طع حصی ی چگرن است؟
 .6وضعت صحت استنادی داندجریان براساس مؤلف ردت حصی ی چگرن است؟

روشپژوهش

روش پژوهش ب صررت رصیفی-پیمایدی و جامع آماری دامل ماب پایاننام های دفا ددد داند دد م رب ربیتی و
رواندناسی داندگاد دهید بهدتی در سال  3131ب عداد  24پایان نام برد .عداد رل استنادهای  24پایاننام مررد
بررسی ب صررت ریبی برابر با  3181استناد برد ر با استفادد از جدول ررجسی -مررگان عداد  143استناد برای
بررسی صحت استنادی و میزان مطاب ت با دیردنام انجمن رواندناسی آمری ا ( )APAانتخاب ددند .روش گردآوری
داددها مداهدد مست یم و جستجری استنادها از طریق پایگادهای اطالمتی و مر ررهای جستجر برد داددها در سیاه
وارسی مح ق ساخت براساس پژوهش آزادد وامظ و قریب ( )3111وارد و ح یل دد .روش نمرن گیری ب صررت
طب ای صادفی برد .اینگرن ر با رج ب نر مدرک استنادی و زبان مدرک عداد  1استناد از هر پایاننام بررسی
دد .در هر پایاننام استنادهای زیر مررد بررسی قرار گرفتند .در هر پایان نام ابتدا استنادهای مربرط ب اولین م ال
استنادی فارسی و اولین م ال استنادی ال ین اولین رتاب استنادی فارسی و اولین رتاب استنادی ال ین اولین پایان
نام استنادی فارسی و اولین پایان نام استنادی ال ین و اولین منبع اینترنتی استنادی فارسی و اولین منبع اینترنتی
استنادی ال ین بررسی دد .با مطالع سیاه های وارسی مرجرد ب زبان فارسی و انگ یسی همچنین طبیق آنها با
اهداف و سؤالهای پژوهش سیاه استفادد ددد رسط آزادد و هم اران ( )3111ب منران الگر انتخاب و سیاه مح ق
ساخت ای آمادد دد .سپس ب أیید استاد راهنما استاد مداور و عدادی از صاحبنظران این حرزد رسید .این ابزار
گردآوری اطالمات دامل چهار بخش  .3اطالمات مربرط ب خرد م ال  .4مطاب ت استنادها با دستررالعمل فص نام
م می-پژوهدی رواندناسی راربردی  .1ناب منبع یا منابع بررسی ددد استنادها و  .2انرا خطاهای استنادی ر خرد
دامل خطاهای ررچک و خطاهای بزرگ است برد .ابتدا مامی استنادهای منتخب از پایگادهای اطالما ی فارسی
ال ین و مر ررهای جستجری ممرمی از نظر وجرد یا مدب وجرد چنین منبعی جستجر و در مرح دوب صحت هر یک
از استنادها مطابق با اطالمات بازیابی ددد بررسی دد .انرا خطاهای استنادی بر اساس سیمبندی رار آزادد و
هم اران ( )3111ب دو گرود خطاهای بزرگ و خطاهای ررچک سیم دد .خطاهای بزرگ یا مد ل جدی در بازیابی
مدرک ایجاد میرند یا بامث مدب بازیابی مدرک میدرد .ب منران نمرن می ران ب ناب و آغازد ادتباد نریسندگان
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حذف ناب نریسندگان غ ط امالیی بزرگ در منران م ال ادتباد امالیی در رر نردت ندری سال ندر ادتباد یا حدف
آن حذف دورد یا ذرر ادتباد دورد و جز آن ادارد ررد .دایان ذرر است ر در میزان رل خطاها در هر منصر ف ط
یک خطای ررچک و یک خطای بزرگ در نظر گرفت خراهد دد برای نمرن در منران م ال ای وجرد همزمان دو
خطای " غ ط امالیی در منران م ال " و " ادتباد بردن مالئم استفادد ددد" نها یک خطای ررچک محاسب دد.
خطاهای بزرگ استنادی دامل ادتباد¬ها و خطاهایی چرن ادتباد وارد رردن ناب پدید آور/ان ادتباد بردن اطالمات
مربرط ب سال ندر ادتباد بردن اطالمات مربرط ب منران م ال یا رتاب ادتباد بردن اطالمات مربرط ب منران مج
ادتباد بردن اطالمات مربرط ب دمارد و دورد ندر ادتباد بردن اطالمات مربرط ب نادر ادتباد بردن اطالمات مربرط
ب محل ندر و خطاهای ررچک استنادی دامل خطاهای امالیی در فی دهای مخت ف استناد ادتباد بردن مالمتهای
استفادد ددد در استناد است .ابتدا خطاهای هر استناد ب ف یک در سیاه وارسی هی ددد ثبت دد .اگر بخدی از
اطالمات در پایگادهای مررد جستجر مغایر با اصل منبع برد در سیاه وارسی مندرج دد .همزمان با طی مراحل
پژوهدی مذررر هریک از استنادهای منتخب از نظر پیروی با دیردنام مرجرد در داند دد م رب ربیتی و
رواندناسی بررسی و خطاهای هر یک از مناصر در بخش ویژد این نر خطاها در سیاه وارسی ضبط دد .در این
مطالع از روشهای آمار رصیفی دامل فراوانی درصد و آمار استنباطی با استفادد از آزمرن من ویتنی و ح یل
واریانس در جزی و ح یل داددهای مربرط ب فرضی های پژوهش استفادد دد.
يافتهها

خطاهای استنادی پایاننام های مررد پژوهش ( 24مدد) مررد بررسی قرار گرفتند ر از این عداد برخی پایاننام ها
استناد ب یک نر از منابع اطالما ی را ندادتند بنابراین عداد رل استنادهای مرجرد محاسب ددند ر برابر با 464
استناد برد در جدول  3ب صررت فصی ی عداد استنادهای مربرط ب هررداب از منابع اطالما ی ذرر ددد است.
جدول  .3عداد رل استنادهای بررسی ددد ب ف یک نر منبع اطالما ی

نر منبع اطالما ی
م ال استنادی
رتاب استنادی
پایاننام استنادی
منبع اینترنتی استنادی

عداد استناد فارسی بررسی ددد
24
24
13
34

عداد استناد ال ین بررسی ددد
24
23
43
42

سوالاول.وضعیت پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی از لحا صحت استنادی چگرن است؟
در بررسی خطاهای استنادی داند دد م رب ربیتی و رواندناسی از  464استناد بررسی ددد در رل  661خطای
استنادی (یعنی هر استناد  4/81خطا) ب ثبت رسید .ر  433مررد از این خطاها خطای بزرگ استنادی بردند
( 13/13درصد) و  264مررد خطای ررچک استنادی بردند یعنی ( 63/63درصد)( .جدول )4
جدول  .4عداد رل خطاهای استنادی پایاننام های مررد بررسی

مجمر پایاننام ها

عداد خطای استنادی
661

عداد خطای بزرگ استنادی
433

عداد خطای ررچک
264

در رل  464استناد منتخب بررسی ددد  81استناد ( 44/38درصد) فاقد هر نر خطای استنادی بردند .بنابراین در
رل  431استناد ( 88/38درصد) دارای انرا خطاهای استنادی میبادند.
سوالدوم .وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی بر اساس مؤلف نر مدرک استنادی چگرن
است؟
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از مجمر  661خطای استنادی  438خطا مربرط ب پایاننام ها ( 13/44درصد)  313خطا مربرط ب م االت (41/8
درصد)  328خطا مربرط ب رتابها ( )44/38و  343خطا مربرط ب منابع اینترنتی ( 31/33درصد) برد( .جدول  )8از
رل  83پایاننام استنادی مررد بررسی  1مررد ( 31/88درصد) فاقد هرگرن خطای استنادی بردند همچنین از 12
م ال استنادی مررد بررسی  43م ال استنادی ( 41/1درصد) فاقد هرگرن خطای استنادی بردند .از  11رتاب استنادی
مررد بررسی  44مررد ( 46/8درصد) فاقد هرگرن خطای استنادی بردند و از  16منبع اینترنتی استنادی مررد بررسی
 1منبع استنادی ( 44/44درصد) فاقد هرگرن خطای استنادی بردند.

جدول  .1عداد رل خطاهای استنادی پایاننام ها ب ف یک نر منبع اطالما ی

نر منبع اطالما ی
پایاننام ها
م ال ها
رتابها
منابع اینترنتی

عداد خطاهای استنادی
438
313
328
343

عداد خطاهای ررچک
314
381
338
62

عداد خطاهای بزرگ استنادی
88
16
14
81

برای سنجش صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی براساس مرلف نر مدرک استنادی از
آزمرن ح یل واریانس استفادد دد.
جدول  .2م ایس میانگین بر اساس مرلف نر مدرک استنادی

آزمرن آماری متغیر
خطای استنادی

مجمر مربعات
341

م دار احتمال
3/3333

درج آزادی
1

همانطرر ر از جدول  2مدخص است م دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  3/3333است بنابراین بین میانگین
خطاهای استنادی داندجریان بر اساس مرلف نر مدرک استنادی فاوت معناداری وجرد دارد .لذا برای مدخص رردن
این رداب دست خطای استنادی بیدتری دادت اند میانگین خطاهای استنادی هر چهار نر مدرک استنادی مررد
بررسی قرار گرفت.
جدول  .8داخصهای رصیفی خطاهای استنادی منابع استنادی مخت ف

متغیر
خطاهای استنادی بر اساس نر
منبع

نر منبع استنادی
م ال
رتاب
پایاننام
منبع اینترنتی

عداد
12
11
83
16

میانگین
341
333
363
386

همانگرن ر از جدول  8مدخص است رتابهای استنادی با میانگین  333رمترین عداد خطای استنادی دادت اند و
پایاننام های استنادی با میانگین  363بیدترین عداد خطای استنادی را دادت اند.
سوالسوم .وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی بر اساس مؤلف زبان مدرک
استنادی چگرن است؟
از رل  24پایاننام جامع پژوهش  318منبع استنادی فارسی مررد بررسی قرار گرفت ر دارای  182خطای استنادی
برد  331مدد ( 48/82درصد) از خطاهای استنادی خطای بزرگ بردند و  483خطای دیگر ( 84/26درصد) خطای

49

مديريتاطالعات/دوره،1شماره1و.2زمستان49بهار49

ررچک استنادی بردند .همچنین  348منبع استنادی ال ین مررد بررسی قرار گرفت ر دارای  411خطای استنادی
برد ر از این عداد  31مدد ( 12/34درصد) خطای بزرگ استنادی بردند و  333خطای دیگر ( 68/31درصد) خطای
ررچک استنادی بردند( .جدول  )1از رل  318منبع استنادی فارسی مررد بررسی  42استناد ( 38/88درصد) فاقد
هرگرن خطای استنادی بردند همچنین از رل  341منبع استنادی ال ین مررد بررسی  12استناد ( 46/86درصد) فاقد
هرگرن خطای استنادی بردند.
جدول  .6عداد رل خطاهای استنادی پایاننام ها ب ف یک زبان منبع

عداد خطای ررچک
483
333

عداد خطای بزرگ استنادی
331
31

زبان منبع اطالما ی
فارسی
ال ین

عداد خطای استنادی
182
411

برای مدخص رردن این
دد.

وضعیت استنادی رداب نر منابع براساس مرلف زبان بهتر است از آزمرن من ویتنی استفادد

جدول  .8آزمرن من ویتنی در مررد بررسی خطاهای استنادی براساس مرلف زبان منبع استنادی

آزمرن

خطاهای استنادی

من ویتنی
وی ارسرن
زد
سطح معنی داری

8428
38188
-4
3/341

همانطرر ر از جدول  8مدخص است م دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  3/341است بنابراین بین میانگین
خطاهای استنادی بر اساس زبان مدرک استنادی فاوت معناداری وجرد دارد .لذا برای مدخص رردن این رداب دست
خطای استنادی بیدتری دادت اند میانگین هر دو دست مررد م ایس قرار گرفت.
جدول  .1داخصهای رصیفی خطاهای استنادی منابع استنادی مخت ف

متغیر
خطاهای استنادی بر اساس زبان منبع استنادی

زبان
فارسی
ال ین

عداد
318
348

میانگین
323
343/36

همانگرن ر از جدول  1مدخص است استنادهای انگ یسی با میانگین  343/36از منابع فارسی خطای استنادی
رمتری دادت اند.
سوالچهارم .وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی بر اساس مؤلف جنسیت
چگرن است؟
از  464منبع استنادی مررد بررسی عداد  22استناد رسط داندجریان پسر و عداد  431استناد رسط داندجریان
دختر نظیم ددد برد 22 .استنادی ر رسط پسران نظیم ددد برد دارای  363خطای استنادی دادت و همچنین
 431استناد نظیم ددد رسط داندجریان دختر دارای  833خطای استنادی برد ..برای سنجش این وضعیت صحت
استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی براساس مرلف جنسیت از آزمرن من ویتنی استفادد دد.
جدول  .3آزمرن من ویتنی در مررد بررسی خطاهای استنادی براساس مرلف جنسیت

آزمرن

خطاهای استنادی
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من ویتنی
وی ارسرن
زد
سطح معنی داری

49

2342
48138
-3
3/318

همانطرر ر از جدول  3مدخص است م دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  3/318است بنابراین بین میانگین
خطاهای استنادی بر اساس مرلف جنسیت فاوت معناداری وجرد ندارد .لذا برای مدخص رردن این رداب دست
خطای استنادی بیدتری دادت اند میانگین هر دو دست مررد م ایس قرار گرفت.
جدول  .33داخصهای رصیفی خطاهای استنادی منابع استنادی مخت ف

متغیر
خطاهای استنادی بر اساس مرلف جنسیت

جنسیت
مرد
زن

عداد
22
431

میانگین
323/38
348/36

همانگرن ر از جدول  33مدخص است با رج ب این بین صحت استنادی پایاننام ها براساس مرلف جنسیت
فاوت معناداری وجرد ندارد اما وضعیت صحت استنادی داندجریان دختر با میانگین  348بهتر است.
سوالپنجم.وضعیت صحت استنادی پایاننام ها براساس مؤلف م طع حصی ی چگرن است؟
از  464منبع استنادی بررسی ددد  41منبع استنادی مربرط ب داندجریان درتری و  412منبع استنادی مربرط ب
داندجریان راردناسی اردد برد ر استنادات مربرط ب رسال درتری دارای  84خطای استنادی بردند همچنین 412
استناد مربرط ب پایاننام های م طع راردناسی اردد دارای  833خطای استنادی برد .برای سنجش میزان صحت
استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی بر اساس مرلف م طع حصی ی از آزمرن من ویتنی استفادد
دد.
جدول  .33آزمرن من ویتنی در مررد بررسی خطاهای استنادی براساس مرلف م طع حصی ی

آزمرن

خطاهای استنادی

من ویتنی
وی ارسرن
زد
سطح معنی داری

4136
1134
-3/338
3/3333

همانطرر ر از جدول  33مدخص است م دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  3/3333است بنابراین بین
میانگین خطاهای استنادی بر اساس مرلف م طع حصی ی فاوت معناداری وجرد دارد .لذا برای مدخص رردن این
رداب دست خطای استنادی بیدتری دادت اند میانگین هر دو دست مررد م ایس قرار گرفت.
جدول  .34داخصهای رصیفی خطاهای استنادی منابع استنادی مخت ف

میانگین
عداد
م طع حصی ی
متغیر
311
412
راردناسی اردد
338
41
درتری
خطاهای استنادی بر اساس مرلف م طع حصی ی
همانگرن ر از جدول  34مدخص است با رج ب این بین صحت استنادی پایاننام ها براساس مرلف جنسیت
فاوت معناداری وجرد ندارد اما وضعیت صحت استنادی داندجریان دختر با میانگین  348بهتر است.
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سوال .9وضعیت صحت استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی براساس مرلف ردت حصی ی
چگرن است؟
از مجمر  464منبع استنادی مررد بررسی  64منبع استنادی مربرط ب پایاننام های از ردت م رب ربیتی  36منبع
استنادی مربرط ب پایاننام های ردت رواندناسی  11منبع استنادی از پایاننام های ردت مداورد و  36منبع
استنادی از پایاننام های ردت م م اطالمات و دانشدناسی مررد بررسی قرار گرفت .برای سنجش وضعیت صحت
استنادی پایاننام های داند دد م رب ربیتی و رواندناسی براساس مرلف ردت حصی ی از آژمرن ح یل واریانس
استفادد دد.

جدول  .31م ایس میانگین بر اساس مرلف ردت حصی ی

آزمرن آماری متغیر
خطای استنادی

مجمر مربعات
42

درج آزادی
1

م دار احتمال
3/3333

همانطرر ر از جدول  31مدخص است م دار احتمال در خطاهای استنادی برابر با  3/3333است بنابراین بین
میانگین خطاهای استنادی داندجریان بر اساس مرلف نر مدرک استنادی فاوت معناداری وجرد دارد .لذا برای
مدخص رردن این رداب دست خطای استنادی بیدتری دادت اند میانگین خطاهای استنادی هر چهار نر مدرک
استنادی مررد بررسی قرار گرفت.
جدول  .32داخصهای رصیفی خطاهای استنادی ردت های مخت ف

عداد
ردت
متغیر
64
م رب ربیتی
36
خطاهای استنادی بر اساس نر رواندناسی
11
مداورد
ردت حصی ی
36
م م اطالمات و دانش دناسی
همانگرن ر از جدول  32مدخص است داندجریان ردت م م اطالمات و دانشدناسی
برخرردار بردداند و داندجریان ردت م رب ربیتی دارای بیدترین خطای استنادی بردداند.

میانگین
363
348
346
63
از خطای استنادی رمتری

بحثونتيجهگيری
از بررسی پیدین های پژوهش مدخص می درد ر مرضر صحت استنادی افزون بر بحث بادل استناد مررد رج
پژوهدگران قرار گرفت است .ب این معنا ر ارثر پژوهشها ندان دادداند ر درصد باالیی از پژوهدگران در استنادهای
م ال ها یا پایاننام های خرد دارای خطاهای مخت ف استنادی هستند .نتایج این پژوهش ندان داد ر وضعیت صحت
استنادی داند دد م رب ربیتی و روان دناسی داندگاد دهید بهدتی در حد مط ربی قرار ندارد و نتیج پژوهش حاضر
نسبت ب پژوهشهای مزیزی و هم اران 3113؛ آزادد و هم اران 3111؛ و مرادی ریری و هم اران  3134از لحا
صحت استنادی وضعیت نامناسب ری دارد .ر این ندان از وضعیت استنادی مط ربتر در پژوهشهای خارجی دارد و
همچنین می ران بیان ررد ر میزان اهمیت ب صحت استنادی در ردررهای خارجی بسیار بیدتر از اهمیتی ر در
ایران ب استناد دادد میدرد است.
نتیج دیگر پژوهش این برد ر میزان خطای استنادی در پایاننام ها و منابع اینترنتی بسیار بیدتر از خطای استنادی
در م االت و رتابها برد .از مهترین م ل خطای استنادی در پایاننام ها می ران ب دسترسی ندادتن داندجریان ب
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اصل منبع نبرد اطالمات رافی دربارد گرود داند دد و داندگاهی ر پایاننام در آن ارائ ددد است دادن استناد ب
پایاننام از روی م ال مستخرج از آن بدون رج ب منبع اص ی و  ...ادارد ررد.
همچنین نتایج ندان داد ر منابع ال ین وضعیت استنادی مط ربتری نسبت ب منابع فارسی دادتند .م ت اص ی رم
بردن خطاهای استنادی منابع ال ین را می ران ذرر قسمتی در م ال حت منران نحرد استناد ب این منبع دانست
همچنین رپی برداری از استنادات ال ین در م االت فارسی نیز ی ی دیگر از دالیل رم بردن خطاهای استنادی منابع
ال ین است مالود بر مرارد ذرر ددد می ران ب وجرد یک نر دیرد رفرنس دهی ب دیرد ای پی ای در زبان ال ین
ادارد ررد اما در زبان فارسی دیرد های مخت فی برای استناد ب منابع فارسی وجرد دارد ر هم برگرفت از دیرد ای
پی ای هستند اما فاوتهای جزئی دارند ر این خرد می راند از م ل اص ی ایجاد خطاهای استنادی بادد.
نتیج دیگر پژوهش این برد ر دختران نسبت ب مردان از لحا صحت استنادی وضعیت مط ربتری دادتند و این
می راند ب یزبین ر بردن داندجریان دختر و حساسیت آنها ب نظم و صحت منابع بستگی دادت بادد.
نتیج دیگر پژوهش حاری از آن برد ر داندجریان درتری نسبت ب داندجریان راردناسی اردد از وضعیت صحت
استنادی بهتری برخرردار بردند و این می ر اند ب جرب داندجریان درتری ب انجاب رار پژوهدی و نردتن پایاننام در
دورد راردناسی اردد مر بط بادد .داندجریان م طع درتری در دوران راردناسی اردد یک پایاننام الیف رردداند
ر این می راند آمرزدی برای آنها دربارد صحت استنادی و نحرد استناد ب منابع بادد.
نتیج دیگر پژوهش آن برد ر داندجریان ردت م م اطالمات و دانشدناسی نسبت ب داندجریان سایر ردت ها از
صحت استنادی بیدتری برخرردار بردد اند و داندجریان ردت م رب ربیتی دارای بیدترین عداد خطای استنادی
بردداند .این اختالف میان صحت استنادی داندجریان ردت م م اطالمات و دانشدناسی نسبت ب داندجریان سایر
ردت ها می راند نادی از آدنایی بیدتر داندجریان ردت م م اطالمات و دانشدناسی داندگاد دهید بهدتی نسبت ب
مفهرب استناد طبق پژوهش رحمانی و حاجی زین العابدینی در سال  3132ادارد ررد .همچنین وجرد واحدهایی
مربرط ب آیین نگارش دیردهای استنادی روش پژوهش و  ...در سرفصل دروس ردت م م اطالمات و دانشدناسی
برگزاری رارگادهای متعدد در مررد دیرد استناددهی صحیح در سطح م می و حرف ای ردت م م اطالمات و
دانشدناسی می راند از م ل دیگر آن بادد( .رحمانی و حاجی زین العابدینی )3132
از مرامل مخت ف پایین بردن صحت استنادی پایاننام ها می ران ب مرارد زیر ادارد ررد.
 .3آگاد نبردن داندجریان ب اهمیت و راربرد استنادها
 .4مدب آدنایی داندجریان با مفهرب و نحرد استناد ب منابع
 .1دسترسی ندادتن داندجریان ب اصل منابع
 .2بیدقتی و مدب آمرزش صحیح در استناد دادن ب منابع استفادد ددد
 .8رم رجهی داندگاد و مرارز پژوهدی ب استناد و سخت گیری ن ردن در این مررد
 .6بیاهمیت بردن ب مفهرب استناد و دیرد صحیح استناددهی
 .8وجرد دیرد های مخت فی برای استناد ب منابع فارسی ر هم برگرفت از دیرد ای پی ای هستند اما
فاوتهای جزئی دارند.
 .1رپی برداری از استنادات
 .3رم بردن جرب داندجریان در انجاب رارهای پژوهدی و نردتن م االت معتبر
 .33وجرد ندادتن دروس مخت ف آدنایی با استناد در سرفصل دروس ردت های مخت ف
 .33آدنا نبردن با دیردهای استناددهی ادارد ررد.
 .34وجرد ندادتن واحدهای پژوهدی در داندگاد برای بررسی استنادی پایاننام ها و م االت و همچنین برگزار
رردن رارگادهای آمرزدی
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Abstract
Aim: The aim of this study was to survey on citation accuracy of thesis was defended in
spring 2014 to winter 2015 in Faculty of psychology and educational sciences in Shahid
Beheshti University. Research Method: it was an applied research and data gathering
was survey. The study population consisted of 42 theses that were defended in spring
2014 to winter 2015. The total number of citations of the 42 theses cited
approximately was 1878 citation and 320 citations to verify compliance with the APA
style selected. Data, through direct observation and search in databases and search
engines was mustered; the data on the checklist was introduced. Results: The results
indicates that 262 source documents reviewed a total of 663 citation errors that most
errors were related to supervision, as well as not retaining the authenticity of female
students than male students, survey on citation phd students than master students,
Latin citation references to persian Citation references was a lot. Conclustion: The
results showed that on average each citation a citation error is 53/2 to various Several
factors can be found in happening of unfavorable situation in theses, including lack of
student knowledge from the importance of integrated citations in academic text, lack
of reasercher knowledge from references management software such as (End Note &
pajoohyar). We can suggest some solution in order to optimize citiation management
and copying in theses .such as allocating some part of thesis score in to validity of
citiation provided, holding educational workshops of resource management and
organizing unit in university to verify thesis citations.
Keywords: Authenticity of documents, theses, Shahid Beheshti University, Faculty of
psychology and educational sciences

