
 

 

شناسی هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهپایانبررسی صحت استنادي 
  دانشگاه شهید بهشتی

 
  1مهدي رحمانی

  دانشجوي کارشناسی ارشد، رشته علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
  امیررضا اصنافی

  دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه علم اطالعات و 
  منشمحمد امین عرفان

  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
هاي دفاع شده دانشکده علوم تربیتی نامههدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادي پایانچکیده: 

حاظ هدف کاربردي و از است. روش پژوهش از ل 1393شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال و روان
نامه دفاع شده دانشکده علوم پایان 42ها پیمایشی و جامعه آماري شامل لحاظ شیوه گردآوري داده

نامه پایان 42بود. تعداد کل استنادهاي  1393شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تربیتی و روان
مورگان تعداد  -استفاده از جدول کرجسیاستناد بود که با  1878مورد بررسی به صورت تقریبی برابر با 

شناسی آمریکا نامه انجمن رواناستناد براي بررسی صحت استنادي و میزان مطابقت با شیوه 320
)APAهاي ها، مشاهده مستقیم و جستجوي استنادها از طریق پایگاه) انتخاب شدند. روش گردآوري داده

سیاهه وارسی محقق ساخته براساس پژوهش آزاده، واعظ ها در اطالعاتی و موتورهاي جستجو بود. داده
هاي استناد در مقاله 262دهند که از هاي پژوهش نشان مییافته ) وارد و تحلیل شد.1388و قریب (

ها نامهاستناد فاقد هر گونه خطاي استنادي بودند. همچنین صحت استنادي پایان 58مورد بررسی، 
اري وجود نداشت. صحت استنادي دانشجویان دکتري نسبت به براساس مؤلفه جنسیت تفاوت معناد

 جینتادانشجویان کارشناسی ارشد و منابع استنادي التین نسبت به منابع استنادي فارسی بیشتر بود. 
عوامل  خطاي استنادي است و 53/2به صورت میانگین هر استناد داراي که دهدمیپژوهش نشان 

ها از جمله عدم آگاهی دانشجویان نامهاستناددهی در پایان مطلوبنا در بروز وضعیت توانیرا م یمختلف
مدیریت منابع و  يافزارهادستی استنادها در آثار علمی، عدم آشنایی پژوهشگران با نرماز اهمیت یک

 يبرداریها و کپنامهدر پایان یمنظور مدیریت بهینه استنادده) بهرهیو غ اریمآخذ مثل (اندنوت، پژوه
  برشمرد.  نادها،ستاز ا
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  مقدمه

 توانی. مگرددیامعه ارائه مموجود آن ج یها و منابع علمبر پژوهش یمتک ياهر جامعه یتولیدات علم
ه و از آثار به خود بود یفقط متک کندیکه منتشر م يادعا کند اثر تواندینم يکرد که پژوهشگر انیب

آن را پشـتوانه  و يزیمدرك و مالك قـرار دادن چـ يمعنا الگو نگرفته است. استناد به گرید یپژوهش
 تیاز اهم یعلم يها. استنادها در پژوهش)390، ص. 1381 ،ياست (انور کردن، گفته خود ایعمل 
آثار منتشر شده قبل از خود توجه به يپژوهشگر ای سندهیگفت اگر نو توانیبرخوردارند و م یخاص

موجب  کهنی). استناد عالوه بر ا1395 ،یمعتبر منتشر کند (رحمان یاثر علم کی تواندینکند، نم
و پژوهشگران  سندگانید نوتا بتوانن کندیپژوهشگران کمک مبه  شود،یآثار منتشره م یاعتباربخش

 یبرخ ریشند. در زبا صیقابل تشخ یآسانکنند و آثار معتبر از نامعتبر به ییمتخصص را در رشته شناسا
  .شودیم ائهاستناد ار فیاز تعار

(مأخذ) اشاره  يانوشته ای ،یقول ،ياممکن است بنا به علل متفاوت به تجربه یهر اثر مکتوب سندهینو
پشت دادن؛  )1381( نیاستناد در فرهنگ مع فی). تعر137 ،ي(حر ندیگویامر استناد م نیاکند که به

 سند را يزیردن؛ نسبت کردن بر؛ و چب یسدادن؛ پناه به ک یپناه به کس ؛يزیچ يبـه سـو نهادن پشت
 ـای هیکردن؛ آ يزیبه چ هیدادن؛ تک يزیپشت به چ ز،یاست. اسـتناد کـردن نـ شده فیقرار دادن؛ تعر

  است. شده فیو بدان تمسک جستن؛ تعر را سند قرار دادنو مانند آن یسخن ای ثیحد
تنهایی وجود ندارد بهطور کلّی مقاله علمی ، به2بنا به اظهار زایمن"کند که:) بیان می1377عصاره (

و آثار زمانی معتبر است که بهبلکه ساخته و پرداخته متون آن موضوع است؛ یعنی یک مقاله علمی 
بررسی متون هر جمله یک مقاله که به  3متون آن موضوع استناد نماید. همچنین از نظر گارفیلد

نیز عقیده دارد فهرست منابع یک اثر  4شود. اسمیتپردازد، با یک استناد، حمایت و پشتیبانی میمی
محسوب متون پیشین اشاره دارد، بخش اساسی یک مقاله پژوهشی ویژه در حوزه علوم که به به

ها و مؤسسات شوند. امروزه در دانشگاهمی . استنادها موجب پیوند شدن تفکرات و تجارب علمی"شودمی
 يبراحائز اهمیت از منابع  یکشوند، یو پژوهشی کشور محسوب می آموزشی که از مراجع مهم علمی

که در  یتیاهم که با توجه بههستند  یینوشتارها هانامهانیهستند. پا هانامهانیپا ،به اهداف یابیدست
هستند،  ياز مراجع مستند و قو یکی هانامهانی. پارندیگیمورد توجه قرار م اریدارند بس یجامعه علم
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صحت و سقم اطالعات  نی. بنابرارندیگیو پژوهشگران قرار م انیانشجومورد استفاده د شهیکه هم

  برخوردار است. یخاص تیاز اهم نامهانیموجود در پا
  گیرند:ها به دو دلیل مورد توجه قرار مینامهپایان

  دلیل اعتبار متن تحقیقی. به1
هاي تخصصی شناسیها همچون کتابنامهدلیل اعتبار فهرست مآخذ است که فهرست مآخذ پایان. به2

  )1372در موضوع مورد نظر هستند. (حري، 
مام اصول مربوط به صحت استنادي را رعایت کرده گیرد که تاي مورد اقبال قرار مینامهمعموالً پایان 

متنی متنی و برونو هم در امر بازیابی اطالعات و هم در امر مربوط به منطبق بودن استنادهاي درون
هاي دفاع نامهاستفاده از روش تحلیل استنادي پایان باراهنماي پژوهشگران باشد. در این پژوهش نیز، 

بررسی صحت استنادي آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش  منظور، به1393 شده در سال
ي این پژوهش از نقطه نظر هاافتهدر نوع خود براي اولین بار در کشور انجام گرفته است، بدین لحاظ، ی

  بررسی صحت استنادي و بیان خطاهاي استنادي بسیار مورد توجه قرار دارد.
صحت استنادي توجه کرد. ناگفته پیداست توان بهمهم و محوري می در حوزه بررسی استنادها از نکات 

شود، بلکه خوانندگان و پژوهشگران میموجب سردرگمی تنهاکه استناد نادرست به مقاالت و منابع نه 
 ).10، 1388آزاده، واعظ و قریب، ( کند.ها تحمیل میي سنگینی را نیز بر محققان و کتابخانههانهیهز

نیز  هانامهپایانپژوهشی نیست و براي تمام آثار علمی از جمله -قط براي مقاالت علمیاین ضرورت ف
توان عوامل مهم در صحت استنادي مقاالت را رسد. مینظر میامر صحت استنادي واجب و ضروري به 

ان هاي نام نویسنده، سال نشر، عنوهاي اصلی هر استناد معرفی کرد. یعنی صحت اطالعات مؤلفهمؤلفه
ها مقاله، عنوان مجله، شماره، دوره و شماره صفحه دانست. از دیگر عوامل مهم در صحت استنادي کتاب

آزاده، واعظ و قریب، ( توان نام نویسنده، عنوان، ناشر، محل نشر، سال نشر و شماره صفحه دانسترا می
گیرد انتقال دقیق یدیگري که در صحت استنادي مورد بررسی قرار م مؤلفه). همچنین 11ص ، 1388

فهرست ماخذ و همچنین وجود استنادهی فهرست ماخذ در متن است. استنادهاي درون متنی به 
هاي دانشگاهی وضعیت موجود نامهپژوهش حاضر نیز در پی آن است تا با بررسی صحت استنادي پایان

  .شناسی دانشگاه شهید بهشتی را بیان نمایددر دانشکده علوم تربیتی و روان
. شودمی اشاره هااز آن ايپاره بهانجام گرفته است که  ییهاپژوهش رانیدر ا يدر مورد صحت استناد

ذکر منابع  تیفیک نییتع يبرا ی) در پژوهش1380صابر و گرزن ( قتیطر ،یزارع زاده،سیرئ ،يزیعز
موجود  يهااشتباه یفراوان ران،یا یاسالم يدر جمهور یپژوهش-یعلم يهامجله یپژوهش يهادر مقاله

رتبه  يرا که دارا رانیا یعلوم پزشک يهامنتشره در مجله يهامختلف ذکر منابع مقاله يهادر قسمت
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 41درصد منابع اشتباه وجود دارد.  76نشان داد که در  جیکردند. نتا یبودند بررس یپژوهش-یعلم

  . بود کوچک هادرصد آن 59بزرگ و  يها خطادرصد آن
منتشره  یفیتأل يهامقاله ياستنادها یدرست زانیم نییتع يبرا ی) در پژوهش1389( یو سنج يبهزاد

آستان قدس رضوي را از نظر میزان درستی استنادهاي  یرسانو اطالع يفصلنامه کتابدار 1387در سال 
 8/51در داد که  ننشا جیکردند. نتا یهاي تـألیفی بررسکار رفته در فـهرست منابع و مآخذ مقالهبه

درصد از استنادها  5/28هاي فارسی، درصد از استنادهاي مقاله 39هاي التین، درصد از استنادهاي مقاله
درصد از  8/41طور میانگین در ، و بهفارسی هايدرصد از استنادها به کتاب 48هاي التین و به کتاب

وجـود دارد؛ که از این میزان استنادهاي صورت گرفته توسط نویسندگان به منابع مختلف اشـتباه 
صورت  يهانظر آماري، اختالف معناداري بین میزان اشتباه اساسی بود. اما از يهادرصد اشتباه 4/21

 نشان هاگرفته در استنادها بر حـسب نـوع مدارك مورد استناد وجود نداشت. در کل نتایج پژوهش آن
و داوران و همچنین ارزیابی و بررسی برخی از  ویراسـتاران نـویسندگان، بین مساعی اشتراك که داد

زیادي  کمک تواند به رفع این مشکلها میفرایند پذیرش مقاله از بخشی عنوانها بهاستنادهاي مقاله
  کند.

 يدکترا يهادوره يهانامهانیپا ياستناد يهاصحت مقاله تیوضع زی) ن1388آزاده و همکاران (
 نامهوهیها با شمطابقت آن زانیتهران را از نظر م یدانشگاه علوم پزشک 1386ال س یپزشک یتخصص

فقط  مطالعهمورد  استنادي مقاله 357 کل از که داد نشانها پژوهش آن جیکردند. نتا یونکوور بررس
  بود.  ياستناد يدرصد استناد فاقد هر نوع خطا 9/38 یعنیمورد  136
صحت  ی) به بررس1392نژاد و همکاران (کاظم مطلق،یهاشم ،ياریاختصاحب ،یسبحان ،يویکيمراد

 النیگ یمجله دانشگاه علوم پزشک 1390-1380 يهامنتشره در سال يهامقاله هینگارش منابع کل
 که داد نشانها پژوهش آن جینتا کردند. یسه منبع را بررس یصورت تصادفهر مقاله به زپرداختند و ا

  رو به بهبود بود. يصحت استناد تیخطا است؛ که با گذشت زمان وضع ايدار منابع از درصد 2/60
انجام شده است که از آن جمله  يدر حوزه صحت استناد يادیز يهاپژوهش زین رانیدر خارج از ا  
 يهامجله يهامآخذ مقاله يصحت استناد ی) اشاره کرد. او با بررس2002( پژوهش کونر به توانیم

 قابل هامقاله یمنتخب، تمام يمقاله استناد 100که از  افتیدست  جهینت نیابه ،یحوزه اورژانس طب
  خطا ثبت شد.  41خطا دارد و در کل  1استناد حداقل  35است و  یابیباز
صحت  نییتع يبرا ی) در پژوهش2004و همکاران ( کینیوک ک،یکاتو ک،یگلونک ک،یلوک ک،یلوک

را به سه  ياستناد ي، خطاها2001سال  یمجله حوزه آناتوم يهامقاله يهاو صحت نقل قول ياستناد
خطاها را عدم  زانیباال بودن م لدلیها کردند. آن میرا به دو دسته تقس ینقل قول يابخش و خطاه
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که  یفرض کرده بودند، در صورت نیمدال جادیاستنادها قبل از ا یشناختاطالعات کتاببه  یدسترس

 رسدینظر مکردند که به انیپژوهشگران مذکور ب رونیرا ثابت کرد. از ا هیفرض نای خالفها پژوهش آن
. یکیاستنادها به شکل الکترون یابیها در بازآن یباشد، نه ناتوان سندگانینو یتنبلخطاها مربوط به  نیا

ها توجه مجله ریتأث بیبا ضر يو استناد ینقل قول يخطاها انیارتباط م به نهمچنیها در مطالعه آن
  مشهود نبود. یارتباط نینچ ن،یشیپ يهاگزارش یها برخالف برخکه در مطالعه آنشد، حال آن

 يدرصد 15 ياستناد يخطاها نیانگیاز م ی) حاک2009اورن و واتسون ( يمطالعه صحت استناد جینتا 
ه نقش مؤثر کتابداران مطالع خود، به یپژوهشگران در بررس نیمنابع منتشر شده مرتبط با چشم است. ا

از کتابداران  يریگبا بهره 2001 ریچه انتشارات الزوپرداختند، چنان زینوع خطاها ن نیا زانیدر کاهش م
به نام  گرینسبت به دو ناشر د يبهتر تیوضع رش،یمورد پذ يهامقاله ياستنادها یمتخصص در بررس

  دارد. نزیلکیو  امیلیو نکوتیپیبالك ول و ل
 يهامجله يهامقاله یو نقل قول يبا مطالعه استناد ی) در پژوهش2009( خیاحمد و ش ا،یراجگارهبنا،  آل

 یحاک جیکردند. نتا میدو بخش کوچک و بزرگ تقسرا به ياستناد ي، خطاها2006در سال  یسوختگ
بود.  هامقاله یو چه صحت نقل قول يدرصد) چه در صحت استناد 13/7خطاها ( زانیبودن م نییاز پا
از  شیاستنادها پ یو بررس يراستاریخطاها را انجام مراحل مرور و و زانیبودن م نییپا لیها دلآن

  انتشار عنوان کردند.
 5 ياستنادها ،یطیحوزه علوم مح يهامجله يهامقاله يصحت استناد نییتع ي) برا2010( یالپرست

درصد  41/24استناد،  2650پژوهش او نشان داد از  جیکرد. نتا یرا بررس یطیمجله حوزه علوم مح
 ظتمجله حفا نیاست و همچن دآوریپد لدیخطاها مربوط به ف نیترشیو ب ،ياستناد يخطا يدارا

  بود.  ياستناد يخطا نیترشیب يآب و هوا  دارا رییو مجله تغ ياستناد يخطا نیترکم يدارا یستیز
کشور  یمختلف در حوزه پزشک يهامجله يهامنابع مقاله صحت ی) در پژوهش2010( ایو آچار يکاریآد

حوزه  يهامجله يهاهدرصد از منابع مقال 3/33ها نشان داد که پژوهش آن جیکردند. نتا ینپال را بررس
درصد از منابع  50و  مانیحوزه زنان و زا يهامجله يهادرصد از منابع مقاله 3/43 ،یکودکان اجتماع

مربوط به  ياستناد يخطاها نیترشیخطا بودند، که ب يدارا یحوزه چشم پزشک يهامجله يهامقاله
  بود. سندهیعنوان مجله و نام نو هیناح
دانشگاه  یشناسحوزه روان يهانامهانیپا ي) صحت استناد2011و راجو ( کامبانجویچ انا،یناریهار
مربوط  ياستناد يصد از خطاهادر 54/39ها نشان داد که پژوهش آن جیکردند. نتا یرا بررس سورهیما

خطاها مربوط  زدرصد ا 93/37 سنده،یدرصد ازخطاها مربوط به نام نو 77/21 ،يبزرگ استناد يبه خطا
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 نیدرصد خطاها مربوط به دوره؛ همچن 15/1درصد خطاها مربوط به شماره جلد و  76/5عنوان، به

  درصد از خطاها مربوط به شماره صفحه است.  33/62درصد خطاها مربوط به سال نشر و  66/37
که در  یسانرو اطالع يحوزه کتابدار يهامجله يهامقاله يصحت استناد ی) با بررس2012( سیوید

ه خطا است؛ ک يدرصد از منابع دارا 1/49که  افتیدست  جهینت نیامنتشر شده بودند؛ به 2007سال 
درصد مربوط به  15درصد مربوط به شماره صفحه،  22 سنده،ینو لدیدرصد از خطاها مربوط به ف 56

  عنوان است. به وطدرصد خطاها مرب 2درصد سال انتشار و  2درصد مربوط به شماره،  3عنوان مجله، 
 450 ،يو نمونه مورد یعلم يهامجله يصحت استناد یبا بررس ی) در پژوهش2014( ایگورا وسفی

 یاستناد مورد بررس 450که  افتیدست  جهینت نیابه ،یحوزه پزشک يهامجله يهااستناد از مقاله
کوچک  يدرصد مربوط به خطا 48بزرگ و  يدرصد مربوط به خطا 33درصد خطا است که  18 يدارا

 يخطاها زانیم نیاست و همچن سندهیبزرگ مربوط به قسمت نو يخطاها نیترشیو ب ،يستنادا
 2005منابع در سال  ياستناد يخطاها زانیدرصد و م 90برابر با  2011منابع مربوط به سال  يتناداس

درصد بهتر از سال  6/19به مقدار  2011در سال  يصحت استناد تیوضع یعنیدرصد بود.  6/70برابر 
  بود. 2005

همواره مورد توجه  ،يکه موضوع صحت استناد شودیپژوهش مشخص م يهانهیشیپ یاز بررس
از پژوهشگران  ییاند که درصد باالها نشان دادهمعنا که اکثر پژوهش نیپژوهشگران قرار گرفته است. به ا

هدف اصلی از  هستند. يمختلف استناد يخطاها يخود دارا يهانامهانیپا ایها در استنادها به مقاله
دفاع شده در دانشکده علوم تربیتی و  هاينامهپژوهش حاضر تعیین وضعیت صحت استنادي پایان

بود. بنابراین پژوهش حاضر در پی  1393تحصیلی  سالشناسی دانشگاه شهید بهشتی طی روان
  هاي زیر است.پاسخگویی به سؤال

  هاي دانشکده علوم تربیتی از لحاظ صحت استنادي چگونه است؟نامهوضعیت پایان . 1
نوع مدرك  مؤلفههاي دانشکده علوم تربیتی بر اساس نامهوضعیت صحت استنادي پایان . 2

  استنادي چگونه است؟
زبان مدرك  مؤلفههاي دانشکده علوم تربیتی بر اساس نامهوضعیت صحت استنادي پایان . 3

 استنادي چگونه است؟

جنسیت چگونه  همؤلفهاي دانشکده علوم تربیتی بر اساس نامهوضعیت صحت استنادي پایان . 4
  است؟

  مقطع تحصیلی چگونه است؟ مؤلفهنامه ها براساس وضعیت صحت استنادي پایان . 5
  رشته تحصیلی چگونه است؟ مؤلفهوضعت صحت استنادي دانشجویان براساس  . 6
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 پژوهش روش

دانشکده  دفاع شده يهانامهانیشامل تمام پا يو جامعه آمار یشیمایپ-یفیصورت توصروش پژوهش به
تعداد کل  پایان نامه بود. 42به تعداد  1393شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال علوم تربیتی و روان

 -استناد بود که با استفاده از جدول کرجسی 1878نامه مورد بررسی به صورت تقریبی برابر با پایان 42استنادهاي 
شناسی آمریکا نامه انجمن روانیزان مطابقت با شیوهاستناد براي بررسی صحت استنادي و م 320مورگان تعداد 

)APAهاي اطالعاتی ها، مشاهده مستقیم و جستجوي استنادها از طریق پایگاه) انتخاب شدند. روش گردآوري داده
) 1388ها در سیاهه وارسی محقق ساخته براساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (و موتورهاي جستجو بود. داده

که با توجه به نوع مدرك  گونهنیبود. ا یتصادف ياصورت طبقه به يریگروش نمونهوارد و تحلیل شد. 
 يابتدا استنادها پایان نامهشد. در هر  یبررس نامهانیاستناد از هر پا 8و زبان مدرك تعداد  ياستناد

اولین کتاب استنادي فارسی و  ن،یالت يمقاله استناد نیو اول یفارس يمقاله استناد نیمربوط به اول
استنادي فارسی و اولین پایان نامه استنادي التین و اولین  اولین کتاب استنادي التین، اولین پایان نامه

 يهااههیشد. با مطالعه س یبررسمنبع اینترنتی استنادي فارسی و اولین منبع اینترنتی استنادي التین 
 اههیپژوهش، س يهاها با اهداف و سؤالآن قیتطب نیچنهم ،یسیو انگل یزبان فارسموجود به یوارس

آماده شد.  يامحقق ساخته اههیعنوان الگو انتخاب و س) به1388استفاده شده توسط آزاده و همکاران (
 يابزار گردآور نی. ادیحوزه رس نیا نظراناحباز ص ياستاد راهنما، استاد مشاور و تعداد دییتأسپس به 

نادها با دستورالعمل . مطابقت است2. اطالعات مربوط به خود مقاله، 1اطالعات شامل چهار بخش 
. انواع 4شده استنادها و  یمنابع بررس ای. نام منبع 3 ،يکاربرد یشناسروان یپژوهش-یفصلنامه علم

 ياستنادها یتمام ابتدا بزرگ است بود. يو خطاها چککو يکه خود شامل خطاها ياستناد يخطاها
عدم وجود  ایاز نظر وجود  یعموم يجستجو يو موتورها نیالت ،یفارس یاطالعات يهاگاهیمنتخب، از پا

 یشده بررس یابیاز استنادها مطابق با اطالعات باز کیجستجو و در مرحله دوم صحت هر  یمنبع نیچن
 ي) به دو گروه خطاها1388همکاران ( وکار آزاده  يبندمیبر اساس تقس ياستناد يشد. انواع خطاها

 دنکنیم جادیمدرك ا یابیدر باز يل جدمشک ایبزرگ  يشد. خطاها میکوچک تقس يبزرگ و خطاها
حذف  سندگان،یبه نام و آغازه اشتباه نو توانیعنوان نمونه م. بهدنشویمدرك م یابیباعث عدم باز ای

سال نشر اشتباه  ه،یدر کوته نوشت نشر ییبزرگ در عنوان مقاله، اشتباه امال ییغلط امال سندگان،ینام نو
کل  زانیذکر است که در م انیذکر اشتباه دوره، و جز آن اشاره کرد. شا ایحدف آن، حذف دوره  ای

نمونه،  يبرا .بزرگ در نظر گرفته خواهد شد يخطا کیکوچک و  يخطا کیخطاها، در هر عنصر، فقط 
اشتباه بودن عالئم  "و  "در عنوان مقاله  ییغلط امال " يوجود همزمان دو خطا يادر عنوان مقاله

 و هاشامل اشتباه يبزرگ استناد يکوچک محاسبه شد. خطاها يخطا کیتنها ، "استفاده شده
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آور/ان، اشتباه بودن اطالعات مربوط به سال نشر، اشتباه  دیچون اشتباه وارد کردن نام پد خطاهایی

کتاب، اشتباه بودن اطالعات مربوط به عنوان مجله، اشتباه بودن  ایبودن اطالعات مربوط به عنوان مقاله 
عات مربوط به شماره و دوره نشر، اشتباه بودن اطالعات مربوط به ناشر، اشتباه بودن اطالعات اطال

مختلف استناد،  يلدهایدر ف ییامال يشامل خطاها يکوچک استناد يمربوط به محل نشر، و خطاها
 اههیدر س ک،یتفکهر استناد به يابتدا خطاها استفاده شده در استناد است. يهاالمتاشتباه بودن ع

بود  اصل منبعبا  ریمورد جستجو، مغا يهاگاهیاز اطالعات در پا یشده ثبت شد. اگر بخش هیته یوارس
منتخب، از  ياز استنادها کیمذکور، هر یمراحل پژوهش یمندرج شد. همزمان با ط یوارس اههیدر س
از  کیهر  يو خطاها یرس، برشناسیدر دانشکده علوم تربیتی و روانموجود  نامهوهیبا ش يروینظر پ

آمار  يهامطالعه از روش نیضبط شد. در ا یوارس اههینوع خطاها در س نیا ژهیعناصر در بخش و
در  انسیوار لیو تحل یتنیبا استفاده از آزمون من و ،یدرصد و آمار استنباط ،یشامل فراوان ،یفیتوص
  پژوهش استفاده شد. يهاهیمربوط به فرض يهاداده لیو تحل هیتجز

  هایافته

عدد) مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد  42پژوهش (هاي مورد نامهخطاهاي استنادي پایان
یک نوع از منابع اطالعاتی را نداشتند. بنابراین تعداد کل استنادهاي موجود ها استناد بهنامهبرخی پایان

صورت تفصیلی تعداد استنادهاي مربوط به به 1در جدول  استناد بود. 262محاسبه شدند که برابر با 
  هرکدام از منابع اطالعاتی ذکر شده است.

  . تعداد کل استنادهاي بررسی شده به تفکیک نوع منبع اطالعاتی1جدول 
 تعداد استناد التین بررسی شده تعداد استناد فارسی بررسی شده نوع منبع اطالعاتی
 42 42 مقاله استنادي

استناديکتاب   42 41 
نامه استناديپایان  39 20 

 24 12 منبع اینترنتی استنادي

 

شناسی از لحاظ صحت استنادي چگونه هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهوضعیت پایانسوال اول. 
  است؟

استناد بررسی شده در کل  262شناسی از دانشکده علوم تربیتی و روان در بررسی خطاهاي استنادي
مورد از این خطاها، خطاي  201خطا) به ثبت رسید که  53/2خطاي استنادي (یعنی هر استناد  663
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درصد) خطاي کوچک استنادي بودند.  69/69مورد ( 462درصد) و  31/30بزرگ استنادي بودند (

  )2جدول (
  نامه هاي مورد بررسیخطاهاي استنادي پایان . تعداد کل2جدول 

 تعداد خطاي کوچک تعداد خطاي بزرگ استنادي تعداد خطاي استنادي 
هانامهمجموع پایان  663 201 462 

 

) فاقد هر نوع خطاي استنادي درصد 05/22استناد ( 58استناد منتخب بررسی شده،  262کل در 
  هستند. داراي انواع خطاهاي استناديدرصد)  95/77استناد ( 203کل بنابراین در  بودند.

نوع مدرك  مؤلفههاي دانشکده علوم تربیتی بر اساس نامه. وضعیت صحت استنادي پایانسوال دوم
  استنادي چگونه است؟

خطا مربوط به  189درصد)،  22/31ها (نامهخطا مربوط به پایان 207خطاي استنادي  663از مجموع 
 خطا مربوط به منابع اینترنتی 120) و 17/22ها (کتابخطا مربوط به  147درصد)،  5/28االت (مق
درصد) فاقد  55/13مورد ( 8نامه استنادي مورد بررسی پایان 59). از کل 3(جدول  درصد) بود 09/18(

 8/23ي (مقاله استناد 20مقاله استنادي مورد بررسی  84هرگونه خطاي استنادي بودند، همچنین از 
درصد)  5/26مورد ( 22کتاب استنادي مورد بررسی  83درصد) فاقد هرگونه خطاي استنادي بودند. از 

منبع استنادي  8منبع اینترنتی استنادي مورد بررسی  36فاقد هرگونه خطاي استنادي بودند و از 
  درصد) فاقد هرگونه خطاي استنادي بودند. 22/22(

  نامه ها به تفکیک نوع منبع اطالعاتیادي پایان. تعداد کل خطاهاي استن3جدول 
 تعداد خطاهاي کوچک تعداد خطاهاي بزرگ استنادي تعداد خطاهاي استنادي نوع منبع اطالعاتی

هانامهپایان  207 75 132 
هامقاله  189 36 153 
هاکتاب  147 32 115 

 64 58 120 منابع اینترنتی

 

شناسی براساس مؤلفه نوع هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهپایانبراي سنجش صحت استنادي 
  مدرك استنادي از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
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 . مقایسه میانگین بر اساس مؤلفه نوع مدرك استنادي4جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادي مجموع مربعات آزمون آماري متغیر

0001/0 3 123 خطاي استنادي  

است،  0001/0برابر با  خطاهاي استناديمشخص است مقدار احتمال در  4 همانطور که از جدول
خطاهاي استنادي دانشجویان بر اساس مؤلفه نوع مدرك استنادي تفاوت  بنابراین بین میانگین

اند معناداري وجود دارد. لذا براي مشخص کردن اینکه کدام دسته خطاي استنادي بیشتري داشته
  میانگین خطاهاي استنادي هر چهار نوع مدرك استنادي مورد بررسی قرار گرفت.

 منابع استنادي مختلف هاي توصیفی خطاهاي استنادي. شاخص5جدول 
 میانگین تعداد نوع منبع استنادي متغیر
 
 خطاهاي استنادي بر اساس نوع منبع

 123 84 مقاله
 101 83 کتاب

نامهپایان  59 169 

 156 36 منبع اینترنتی

کمترین تعداد خطاي  101هاي استنادي با میانگین مشخص است کتاب 5همانگونه که از جدول 
  اند.بیشترین تعداد خطاي استنادي را داشته 169هاي استنادي با میانگین نامهاند و پایانداشتهاستنادي 

 
شناسی بر اساس هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهوضعیت صحت استنادي پایان سوال سوم.

  زبان مدرك استنادي چگونه است؟ مؤلفه
 374منبع استنادي فارسی مورد بررسی قرار گرفت که داراي  135نامه جامعه پژوهش پایان 42از کل 

خطاي  271و درصد) از خطاهاي استنادي، خطاي بزرگ بودند  54/27عدد ( 103خطاي استنادي بود، 
ی منبع استنادي التین مورد بررس 127درصد) خطاي کوچک استنادي بودند. همچنین  46/72( گرید

درصد) خطاي بزرگ  02/34عدد ( 98خطاي استنادي بود که از این تعداد  288قرار گرفت که داراي 
) از کل 8(جدول  درصد) خطاي کوچک استنادي بودند. 98/65خطاي دیگر ( 190استنادي بودند و 

درصد) فاقد هرگونه خطاي استنادي  77/17استناد ( 24استنادي فارسی مورد بررسی  منبع 135
درصد) فاقد هرگونه  56/26استناد ( 34منبع استنادي التین مورد بررسی  128ند. همچنین از کل بود

  خطاي استنادي بودند.
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  تفکیک زبان منبعها بهنامه. تعداد کل خطاهاي استنادي پایان6جدول 

 تعداد خطاي کوچک تعداد خطاي بزرگ استنادي تعداد خطاي استنادي زبان منبع اطالعاتی
 271 103 374 فارسی
 190 98 288 التین

براي مشخص کردن اینکه وضعیت استنادي کدام نوع منابع براساس مؤلفه زبان بهتر است از آزمون 
  استفاده شد. من ویتنی

  . آزمون من ویتنی در مورد بررسی خطاهاي استنادي براساس مؤلفه زبان منبع استنادي7جدول 
 خطاهاي استنادي آزمون

 7247 من ویتنی
 15375 ویلکاکسون

Z 2-  
028/0 سطح معنی داري  

است، بنابراین  028/0برابر با  خطاهاي استناديمشخص است مقدار احتمال در  7همانطور که از جدول 
خطاهاي استنادي بر اساس زبان مدرك استنادي تفاوت معناداري وجود دارد. لذا براي  بین میانگین

اند میانگین هر دو دسته مورد مقایسه مشخص کردن اینکه کدام دسته خطاي استنادي بیشتري داشته
  قرار گرفت.

ستنادي منابع استنادي مختلفاهاي توصیفی خطاهاي . شاخص8جدول   

 میانگین تعداد زبان متغیر
 

 خطاهاي استنادي بر اساس زبان منبع استنادي
 141 135 فارسی
06/121 127 التین  

  
از منابع فارسی خطاي  06/121مشخص است استنادهاي انگلیسی با میانگین  8همانگونه که از جدول 

  اند.استنادي کمتري داشته
شناسی بر اساس هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهوضعیت صحت استنادي پایان سوال چهارم.

  جنسیت چگونه است؟ مؤلفه
استناد توسط  218استناد توسط دانشجویان پسر و تعداد  44منبع استنادي مورد بررسی تعداد  262از 

خطاي  161داراي  استنادي که توسط پسران تنظیم شده بود 44دانشجویان دختر تنظیم شده بود. 
خطاي  501استناد تنظیم شده توسط دانشجویان دختر داراي  218استنادي داشت و همچنین 

هاي دانشکده علوم تربیتی و نامهاستنادي بود. براي سنجش اینکه وضعیت صحت استنادي پایان
  شناسی براساس مؤلفه جنسیت از آزمون من ویتنی استفاده شد.روان
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  یتنی در مورد بررسی خطاهاي استنادي براساس مؤلفه جنسیت. آزمون من و9جدول 

  خطاهاي استنادي  آزمون
  4024  من ویتنی
  27895  ویلکاکسون

Z  1-  
  087/0  سطح معنی داري

است، بنابراین  087/0برابر با  خطاهاي استناديمشخص است مقدار احتمال در  9همانطور که از جدول 
خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه جنسیت تفاوت معناداري وجود ندارد. لذا براي مشخص  بین میانگین

اند میانگین هر دو دسته مورد مقایسه قرار کردن اینکه کدام دسته خطاي استنادي بیشتري داشته
  گرفت.

 هاي توصیفی خطاهاي استنادي منابع استنادي مختلف. شاخص10جدول 
 میانگین تعداد جنسیت متغیر

 
 خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه جنسیت

05/149 44 مرد  
06/127 218 زن  

ها براساس نامهمشخص است با توجه به اینکه بین صحت استنادي پایان 10همانگونه که از جدول 
مؤلفه جنسیت تفاوت معناداري وجود ندارد اما وضعیت صحت استنادي دانشجویان دختر با میانگین 

  بهتر است. 127
 مقطع تحصیلی چگونه است؟ مؤلفهنامه ها براساس وضعیت صحت استنادي پایانسوال پنجم. 

منبع  234منبع استنادي مربوط به دانشجویان دکتري و  28منبع استنادي بررسی شده  262از 
 72استنادي مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد بود که استنادات مربوط به رساله دکتري داراي 

هاي مقطع کارشناسی ارشد داراي نامهاستناد مربوط به پایان 234نادي بودند. همچنین خطاي است
هاي دانشکده علوم تربیتی و نامهخطاي استنادي بود. براي سنجش میزان صحت استنادي پایان 590
  شناسی بر اساس مؤلفه مقطع تحصیلی از آزمون من ویتنی استفاده شد.روان

  در مورد بررسی خطاهاي استنادي براساس مؤلفه مقطع تحصیلی . آزمون من ویتنی11جدول 
 خطاهاي استنادي آزمون

 2896 من ویتنی
 3302 ویلکاکسون

Z 017/1-  
0001/0 سطح معنی داري  
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است،  0001/0برابر با  خطاهاي استناديمشخص است مقدار احتمال در  11همانطور که از جدول 

خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه مقطع تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد.  بنابراین بین میانگین
اند میانگین هر دو دسته مورد لذا براي مشخص کردن اینکه کدام دسته خطاي استنادي بیشتري داشته

  مقایسه قرار گرفت.
 هاي توصیفی خطاهاي استنادي منابع استنادي مختلف. شاخص12جدول 

 میانگین تعداد مقطع تحصیلی متغیر
 

 خطاهاي استنادي بر اساس مؤلفه مقطع تحصیلی

 133 234 کارشناسی ارشد
 117 28 دکتري

ها براساس نامهمشخص است با توجه به اینکه بین صحت استنادي پایان 12همانگونه که از جدول 
با میانگین مؤلفه جنسیت تفاوت معناداري وجود ندارد اما وضعیت صحت استنادي دانشجویان دختر 

  بهتر است. 127
شناسی براساس مؤلفه هاي دانشکده علوم تربیتی و رواننامهوضعیت صحت استنادي پایان. 6سوال 

 رشته تحصیلی چگونه است؟

هاي از رشته علوم نامهمنبع استنادي مربوط به پایان 62منبع استنادي مورد بررسی  262از مجموع 
 منبع استنادي از 88شناسی، هاي رشته رواننامهپایان همنبع استنادي مربوط ب 96تربیتی، 

شناسی هاي رشته علم اطالعات و دانشنامهپایان منبع استنادي از 16هاي رشته مشاوره و نامهپایان
هاي دانشکده علوم تربیتی و نامهمورد بررسی قرار گرفت. براي سنجش وضعیت صحت استنادي پایان

  رشته تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. شناسی براساس مؤلفهروان
  

 . مقایسه میانگین بر اساس مؤلفه رشته تحصیلی13جدول 

 مقدار احتمال درجه آزادي مجموع مربعات آزمون آماري متغیر

0001/0 3 24 خطاي استنادي  

است،  0001/0برابر با  خطاهاي استناديمشخص است مقدار احتمال در  13 همانطور که از جدول
خطاهاي استنادي دانشجویان بر اساس مؤلفه نوع مدرك استنادي تفاوت  بنابراین بین میانگین

اند معناداري وجود دارد. لذا براي مشخص کردن اینکه کدام دسته خطاي استنادي بیشتري داشته
  میانگین خطاهاي استنادي هر چهار نوع مدرك استنادي مورد بررسی قرار گرفت.
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 هاي مختلفهاي توصیفی خطاهاي استنادي رشته. شاخص14جدول 

 میانگین تعداد رشته متغیر

 
 خطاهاي استنادي بر اساس نوع رشته تحصیلی

 161 62 علوم تربیتی
شناسیروان  96 127 

 126 88 مشاوره

 61 16 علم اطالعات و دانش شناسی

شناسی از خطاي علم اطالعات و دانش مشخص است دانشجویان رشته 14همانگونه که از جدول 
اند و دانشجویان رشته علوم تربیتی داراي بیشترین خطاي استنادي استنادي کمتري برخوردار بوده

 اند.بوده

  گیريبحث و نتیجه
شود که موضوع صحت استنادي، افزون بر بحث تبادل استناد هاي پژوهش مشخص میاز بررسی پیشینه

اند که درصد باالیی ها نشان دادهقرار گرفته است. به این معنا که اکثر پژوهشمورد توجه پژوهشگران 
 هاي خود داراي خطاهاي مختلف استنادي هستند.نامهها یا پایاناز پژوهشگران در استنادهاي مقاله

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پژوهش نشان داد که وضعیت صحت استنادي این نتایج 
 هاي عزیزي و همکاراندارد و نتیجه پژوهش حاضر نسبت به پژوهشندر حد مطلوبی قرار بهشتی  شهید

از لحاظ صحت استنادي ) 1392( مرادي کیوي و همکاران)، و 1388( آزاده و همکاران )،1380(
دارد و  یخارج يهامطلوبتر در پژوهش ياستناد تینشان از وضع نیدارد. ا ترينامناسبوضعیت 

از  شتریب اریبس یخارج يدر کشورها يبه صحت استناد تیاهم زانیکرد که م انیب توانیم نیهمچن
  است. شود،یبه استناد داده م رانیکه در ا یتیاهم

و منابع اینترنتی بسیار بیشتر از  هانامهنتیجه دیگر پژوهش این بود که میزان خطاي استنادي در پایان
توان به ها مینامهها بود. از مهترین علل خطاي استنادي در پایانخطاي استنادي در مقاالت و کتاب

دسترسی نداشتن دانشجویان به اصل منبع، نبود اطالعات کافی درباره گروه، دانشکده و دانشگاهی که 
نامه از روي مقاله مستخرج از آن بدون توجه به ناد به پایاننامه در آن ارائه شده است، دادن استپایان

  منبع اصلی و ... اشاره کرد.
همچنین نتایج نشان داد که منابع التین وضعیت استنادي مطلوبتري نسبت به منابع فارسی داشتند. 

نحوه توان ذکر قسمتی در مقاله تحت عنوان علت اصلی کم بودن خطاهاي استنادي منابع التین را می
استناد به این منبع دانست، همچنین کپی برداري از استنادات التین در مقاالت فارسی نیز یکی دیگر 
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توان به وجود یک از دالیل کم بودن خطاهاي استنادي منابع التین است. عالوه بر موارد ذکر شده می

هاي مختلفی ارسی شیوهدر زبان التین اشاره کرد اما در زبان ف APAدهی به شیوه نوع شیوه استناد
هاي جزئی هستند اما تفاوت APAبراي استناد به منابع فارسی وجود دارد که همه برگرفته از شیوه 

  تواند از علل اصلی ایجاد خطاهاي استنادي باشد.دارند که این خود می
ري نتیجه دیگر پژوهش این بود که دختران نسبت به مردان از لحاظ صحت استنادي وضعیت مطلوبت

ها به نظم و صحت منابع تر بودن دانشجویان دختر و حساسیت آنتواند به تیزبینداشتند و این می
  بستگی داشته باشد.

نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن بود که دانشجویان دکتري نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد از 
به دانشجویان دکتري به انجام کار تواند به تجروضعیت صحت استنادي بهتري برخوردار بودند و این می

نامه در دوره کارشناسی ارشد مرتبط باشد. دانشجویان مقطع دکتري در دوران پژوهشی و نوشتن پایان
ها درباره صحت استنادي تواند آموزشی براي آناند که این مینامه تألیف کردهکارشناسی ارشد یک پایان

  و نحوه استناد به منابع باشد.
شناسی نسبت به دانشجویان ر پژوهش آن بود که دانشجویان رشته علم اطالعات و دانشنتیجه دیگ
اند و دانشجویان رشته علوم تربیتی داراي ها از صحت استنادي بیشتري برخوردار بودهسایر رشته

اند. این اختالف میان صحت استنادي دانشجویان رشته علم بیشترین تعداد خطاي استنادي بوده
تواند ناشی از آشنایی بیشتر دانشجویان ها میشناسی نسبت به دانشجویان سایر رشتهو دانشاطالعات 

شناسی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مفهوم استناد طبق پژوهش رحمانی رشته علم اطالعات و دانش
باشد. همچنین وجود واحدهایی مربوط به آیین نگارش،  1394و حاجی زین العابدینی در سال 

شناسی، برگزاري هاي استنادي، روش پژوهش و ... در سرفصل دروس رشته علم اطالعات و دانششیوه
اي رشته علم اطالعات و هاي متعدد در مورد شیوه استناددهی صحیح در سطح علمی و حرفهکارگاه
  )1394تواند از علل دیگر آن باشد. (رحمانی و حاجی زین العابدینی، شناسی میدانش

  توان به موارد زیر اشاره کرد:ها مینامهختلف پایین بودن صحت استنادي پایاناز عوامل م
  آگاه نبودن دانشجویان به اهمیت و کاربرد استنادها؛ . 1
  عدم آشنایی دانشجویان با مفهوم و نحوه استناد به منابع؛ . 2
  دسترسی نداشتن دانشجویان به اصل منابع؛ . 3
  ه منابع استفاده شده؛دقتی و عدم آموزش صحیح در استناد دادن ببی . 4
 گیري نکردن در این مورد؛کم توجهی دانشگاه و مراکز پژوهشی به استناد و سخت . 5

 اهمیت بودن به مفهوم استناد و شیوه صحیح استناددهی؛بی . 6
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هستند APA هاي مختلفی براي استناد به منابع فارسی که همه برگرفته از شیوه وجود شیوه . 7

 هاي جزئی دارند؛اما تفاوت

 برداري از استنادها؛ کپی . 8

 کم بودن تجربه دانشجویان در انجام کارهاي پژوهشی و نوشتن مقاالت معتبر؛ . 9

 هاي مختلف؛وجود نداشتن دروس مختلف آشنایی با استناد در سرفصل دروس رشته . 10

 هاي استناددهی؛آشنا نبودن با شیوه . 11

ها و مقاالت و نامهپایانوجود نداشتن واحدهاي پژوهشی در دانشگاه براي بررسی استنادي  . 12
  هاي آموزشی.همچنین برگزار کردن کارگاه

  منابعفهرست 
هاي ). بررسی وضعیت صحت مقاله1388آزاده، فریدون.، واعظ، ریحانه.، و قریب، میترا. ( . 1

هاي دکتري تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. هاي دورهنامهاستنادي پایان
  .9-17): 2و  1(3علوم پزشکی تهران. پیاورد سالمت،  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

ذیل مدخل استناد و استناد کردن. تهران:  .). فـرهنگ بزرگ سخن1381انـوري، حسن. ( . 2
 انتشارات سخن.

اهللا فتاحی. ). مفاهیم بازیابی اطالعات. ترجمه اسداهللا آزاد و رحمت1379پائو، میراندا لی ( . 3
 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

ي هانامهپایان). تحلیل استنادي 1385نما، محمدرضا (تصویري قمصري، فاطمه، و جهان . 4
 .75-99پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزي. فصلنامه کتاب، 

ها در مروري بر اطالعات و اطالع رسانی. نامه). اهمیت اطالعاتی پایان1372حري، عباس ( . 5
 .223-228کشور، یي عمومهاکتابخانهتهران: هیات امناي 

کارگیري منابع خارجی در تحقیقات کشور. ). اهمیت و ضرورت به1376حري، عباس. ( . 6
 .7-12 )،4( 8فصلنامه کتاب، 

شناسی و علوم هاي علمی. مجله روان). کاربرد استناد در نگارش1381حقیقی، محمود ( . 7
  .215-232)، 2( 32تربیتی دانشگاه تهران، 

). بررسی میزان آشنایی دانشجویان 1394زین العابدینی، محسن (رحمانی، مهدي، و حاجی  . 8
 دانشکده علوم تربیتی با مفهوم استناد، دردست چاپ.

). دانشنامه کتابداري و اطالع رسانی، فارسی 1379سلطانی، پوري، و راستین، فروردین ( . 9
 .81انگلیسی و انگلیسی به فارسی. تهران: فرهنگ معاصر، ص. 
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زاده، فربد.، زارعی، شبنم.، طریقت صابر.، گلبرگ، و گرزن، رضا. ئیسعزیزي، فریدون.، ر . 10

پژوهشی در جمهوري -). بررسی کیفیت ذکر منابع در مقاالت پژوهشی مجالت علمی1380(
  .249-255): 4(25اسالمی ایران. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، 

هاي نامهتحلیل استنادي ماخذ پایان). 1389پهلو، عبدالحسین، و زمانی، مریم (فرج . 11
ي هاسالدانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در کارشناسی ارشد حوزه شیمی

  .77 -101)، 11(3شناسی، . فصلنامه دانش1380-1387
مرادي کیوي، محسن.، سبحانی، عبدالرسول.، صاحب اختیاري، خشایار.، هاشمی مطلق،  . 12
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A Survey on citation accuracy of thesis in Faculty of Psychology 

and Educational sciences in Shahid Beheshti University 
 

Abstract 
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 indicate 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 

  

  


