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هاي دكتري تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  هاي دوره نامه صحت استنادها در پايان
  *ونكوور ي نامه ها با شيوه مطابقت آنتبريز و ميزان 

  
  2ريحانه واعظ، 1فريدون آزاده

  چكيده
اشد كه پژوهشگر ملزم به رعايت ب ها، بخش مهمي از فرايند تحقيق مي نامه پژوهشي از جمله پايان -استناد به انواع منابع علمي :مقدمه
دست تدوين نشوند، نه  چنانچه استنادها به شكلي صحيح، دقيق و يك. باشد نگارش استاندارد و درست اطالعات كتابشناختي مي ي شيوه

. نمايد ها تحميل مي انههاي گزافي را به محققان و كتابخ تنها فاقد اصالت و اعتبار هستند؛ بلكه بازيابي و دسترسي به چنين استناداتي، هزينه
دكتري تخصصي  ي هاي دفاع شده نامه ونكوور در پايان ي نامه ها با شيوه اين مطالعه با هدف شناسايي صحت مقاالت استنادي و تطابق آن

  .در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد 1386پزشكي سال 
صحت مقاالت  شناساييهدف از تحقيق، . بود) Citation analysis(روش مطالعه در اين بررسي، تحليل استنادي  :بررسيروش 

براي انجام اين پژوهش با استفاده از . ساير منابع اطالعاتي از مطالعه حذف شدند رو هاي مورد مطالعه بود، از اين نامه استنادي در پايان
استنادي براي بررسي صحت استنادي و ميزان  ي مقاله 347استنادي،  ي مقاله 1390برداري سيستماتيك، از كل  و نمونه Morganجدول 

، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال )گان(شش عنصر مورد بررسي مشتمل بر نام نويسنده . ونكوور انتخاب شدند ي نامه مطابقت با شيوه
. گ تقسيم شدندخطاهاي بزر. 2خطاهاي كوچك و . 1خطاهاي استنادي به دو گروه . صفحات بودند ي جلد و شماره ي انتشار، شماره
ها در چك ليستي كه  داده. هاي اطالعاتي بود مستقيم مقاالت از طريق آرشيو نشريات و يا پايگاه ي آوري اطالعات، مشاهده روش جمع

  .ها استفاده شد جهت تحليل داده 11SPSSافزار  از نرم. تهيه شده بود، وارد گرديد Taylorبر اساس كار 
ميزان خطاهاي بزرگ بيشتر از . درصد خطاي استنادي به ثبت رسيد 3/98نادي مورد بررسي، در كل است ي مقاله 347از  :ها يافته

مطابقت استنادها با  ي در حوزه. ، فاقد هر نوع خطاي استنادي بودند)درصد 26/47(استنادي  ي مقاله 164تنها . خطاهاي كوچك بود
  .مشاهده نشد ونكوور، مطابقتي ي نامه شيوه
ها دخيل شمرد، از جمله عدم آگاهي  نامه توان در بروز وضعيت نامطلوب استناددهي در پايان وامل مختلفي را ميع :گيري نتيجه

  افزارهاي مديريت منابع و مĤخذ مثل دستي استنادها در آثار علمي، عدم آشنايي محققان با نرم دانشجويان از اهميت يك
 Reference Managerهاي استاندارد  نامه ها با شيوه هاي ارايه شده توسط مؤسسات و دانشگاه ستورالعملها و د نامه ، عدم مطابقت آيين

نامه به صحت استنادهاي  پايان ي اعمال راهكارهايي مانند تخصيص بخشي از نمره. ها نامه استناددهي در پايان ي به منظور مديريت بهينه
  .گردد رهاي مديريت منابع پيشنهاد ميافزا هاي آموزشي استفاده از نرم ارايه شده، برگزاري گارگاه

  .ونكوور ي نامه شيوه؛ دانشگاه علوم پزشكي تبريز؛ ها هاي دانشگاهي؛ استناد؛ دانشگاه نامه پايان :ي كليديها  واژه
  پژوهشي :نوع مقاله

  1/12/89: پذيرش مقاله    6/11/89: اصالح نهايي    22/2/89: مقاله دريافت
هاي دكتري تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  هاي دوره نامه صحت استنادها در پايان .انهآزاده فريدون، واعظ ريح :ارجاع

  .11-18 ):1( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد. ونكوور ي نامه ها با شيوه تبريز و ميزان مطابقت آن
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توان در مسير تحقيق گامي برداشت و زماني كه از رشد  نمي
 ي آيد نيز به طور تلويحي نوعي رابطه علم سخن به ميان مي

هاي پيشين را  علمي و يافته ي اي ميان هر نوع يافته زنجيره
  ).1(ذيرفت بايد پ

ف يتألي اعم از فيتألاصول اساسي هر گونه از ، استناد
رو  علمي با اقبال روبه ي اثري در جامعه ).2( پژوهشي است

ن اصل در آن، دقت و تالش الزم يت ايشود كه در رعا مي
  .)3( باشند صحيحا و يشده گو شده باشد و مطالب استناداعمال 

خويش  ي نوشته ي پژوهشگران اغلب آثاري را كه در تهيه
» فهرست منابع«اي به نام  اند، در سياهه ها بهره برده از آن

استناد «در اصطالح اين آثار را به نام منابع . كنند تنظيم مي
اي كه به آن منابع استناد كرده است،  و به نوشته» شده

در اصل، استناددهي در آثار علمي و . گويند مي» استناد كننده«
: گيرد نيل به مقاصد زير انجام ميپژوهشي به منظور 

داري از جانب  اعتباربخشي به اثر تحت تأليف، حفظ امانت
ها و  اصلي انديشه ي مؤلف، هدايت خوانندگان به سرچشمه

 ي ها، رعايت حق مالكيت معنوي، تحليل استنادي و تهيه يافته
  ). 4(هاي استنادي  نمايه

بود معتقد  Pedersonبه نقل از حري و شاهبداغي، 
يابد كه استنادها به صورت  زماني تحقق مي گفت اهداف پيش

هاي علمي تدوين  اصول و روش ي صحيح، دقيق و بر پايه
در غير اين صورت، استنادهاي اشتباه يا ناقص حتي . شوند

باعث انتقاد سخت منتقدين و كم اعتباري كار پژوهشي و 
ناد از صرف وقت همراه با هزينه براي يافتن منابع مورد است

طريق كتابداران بخش مرجع و ميز امانت براي جويندگان و 
  ).4(شوند  محققان نيز مي

قابل ذكر است كه به دليل اهميت استنادها در مدارك 
ها به وجود آمده  علمي، قواعد نوشتاري مناسبي نيز براي آن

 ي ها موجب يكدستي در ارايه اين قواعد و دستورالعمل. است
و جوينده را در دستيابي به منابع اطالعاتي  شود يك استناد مي

توان به  اين قواعد مي ي از جمله). 5(كند  ياري مي
 ي كميته«اشاره كرد كه توسط » ونكوور ي نامه شيوه«

يا  ICMJE(» المللي سردبيران نشريات علوم پزشكي بين
International committee of medical journal 

editors (ايي كلمبيا جهت نگارش مقاالت در ونكوور بريتاني
بنابراين . علوم پزشكي تهيه شده است ي براي نشريات حوزه

 ي نامه فهرست منابع، صحت استناد و انتخاب شيوه ي در تهيه
  . مناسب از اهميت به سزايي برخوردار است

هاي ويراستاري مجالت معتبر علمي،  با وجود اينكه هيأت
استنادهاي  ي نابع و ارايهنويسندگان به اصل م ي بر مراجعه

هاي انجام شده،  كنند، اما نتايج بررسي صحيح و دقيق تأكيد مي
هاي مختلف پزشكي، حاكي از  در برخي مجالت معتبر حوزه

توجهي  باال بودن ميزان انواع خطاها است، كه نشانگر بي
نويسندگان به ضرورت و اهميت صحت استنادها در آثارشان و 

  .مسؤوليت خود در اين موضوع استعدم آگاهي نسبت به 
بايد متذكر شد كه ضرورت صحت و يكدستي استنادها، 

آثار علمي  ي تنها محدود به مقاالت مجالت نيست، بلكه كليه
هاي تحصيالت  هاي دوره نامه و پژوهشي، از جمله پايان

  .گيرد تكميلي را هم در بر مي
ن منابع يرت ن و اصلييتر از مهم ها به عنوان يكي نامه پايان
ها،  آيند و گاه برخي از آن ها به شمار مي در كتابخانهپژوهشي 

اي علمي  هاي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه به عنوان طرح
هستند يا حتي به عنوان طرحي بنيادي، يا ملي محسوب 

شوند؛ بنابراين محتويات اين منابع و همچنين استنادهاي  مي
ات آتي، مورد توجه ها و تحقيق ها نيز در انجام پژوهش آن

  .گرفت خواهندمحققان قرار 
اين نوع تحقيق، گفتني است كه  ي ي سابقه درباره

هايي در مورد صحت استنادها و گاه صحت نقل  بررسي
هاي  هاي مندرج در مقاالت مجالت معتبر علمي، در حوزه قول

ها كه  ترين آن مختلف پزشكي صورت گرفته است كه به مهم
  .شود حاضر است، اشاره مي ي ورد مطالعهم ي مرتبط با حوزه

صحت استنادي در  ي در بررسي عزيزي و همكاران درباره
 76پزشكي، در كل  ي مقاالت مجالت علمي و پژوهشي حوزه

اين محققان . درصد استنادهاي خطادار گزارش شده است
و زبان علمي ) فارسي(عللي از جمله عدم تجانس زبان مادري 

نبودن اصل منبع و ذكر منبع بدون  ، در دسترس)انگيسي(
از اهميت ) گان(مراجعه به اصل منبع و ناآگاهي نويسنده 

  ).6(دانند  صحت استنادها را در بروز اين خطاها دخيل مي
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رخش و همكاران وضعيت منابع اينترنتي استناد شده در 
 ي اند، نكته مقاالت مجالت علمي و پژوهشي را بررسي كرده

) درصد 59/1(مطالعه، ميزان بسيار پايين قابل توجه در اين 
  ).7(ونكوور در اين نوع استنادها است  ي نامه پيروي از شيوه
Taylor ي   در پژوهش صحت استنادي مجالت رشته

پرستاري، خطاهاي استنادي را به دو بخش كوچك و بزرگ 
 8/45دهد كه  نتايج اين بررسي نشان مي. تقسيم كرده است

 3/38ي خطا هستند كه از اين مقدار، درصد استنادها دارا
درصد به خطاهاي كوچك  8/13درصد به خطاهاي بزرگ و 

  ). 8(تعلق دارد 
Fenton  و همكاران نيز در بررسي خود، عالوه بر صحت

استنادي، صحت نقل قولي را نيز در استنادهاي مجالت 
 17گوش و حلق و بيني مورد مطالعه قرار دادند، در  ي حوزه

درصد استنادها،  5/37ادها، خطاي نقل قولي و در درصد استن
ايشان به اين نتيجه رسيدند كه هر . خطا به ثبت رسيده است

  ).9(چه ضريب تأثير مجله باالتر باشد، ميزان خطا كمتر است 
Oermann  و همكاران براي تعيين ميزان صحت

 1999اكتبر، /استنادهاي مجالت پرستاري كودكان از سپتامبر
در اين . ، پژوهشي به عمل آوردند2000 ي فوريه/يهالي ژانو

 ي به دو دسته) Taylor )8مطالعه، نوع خطاها بر اساس كار 
. خطاهاي كوچك تقسيم شدند. 2خطاهاي بزرگ و . 1كلي 

مورد  79استناد بررسي شده،  190در نتايج به دست آمده از 
  ).10(داراي خطا بود ) درصد 6/41(

Oermann  وZiolkowski يز خطاهاي استنادي را ن
 244از . به دو بخش تقسيم نمودند Taylorبر اساس كار 

پژوهشگران . مورد داراي خطا بودند 56استناد بررسي شده، 
اين مطالعه باور داشتند كه نويسندگان با استفاده از عمل كپي 
و پرهيز از درج دستي اطالعات كتابشناختي و همچنين با به 

توانند خطاهاي  مديريت منابع، مي افزارهاي كارگيري نرم
  ).11(استنادي خود را كاهش دهند 

Jackson ي و همكاران صحت و سقم ارجاعات مجله 
Journal of hand surgery و  1985هاي  را در سال

در اين مطالعه، خطاها به سه . مورد بررسي قرار دادند 1995
 نتايج بررسي استنادهاي اين دو سال،. دسته تقسيم شدند

  ).12(داري را نشان داد  تفاوت معني
Gosling  و همكاران نيز همانند ديگر پژوهشگران، بر

ها  مسؤوليت اصلي نويسندگان در صحت استنادها و نقل قول
صحت استنادي و  ي اي در حوزه ها مطالعه آن. تأكيد داشتند

. درمان دستي انجام دادند ي رشته ي نقل قولي در چهار مجله
مورد  ي مجله 4داد كل استنادهاي خطادار در نتايج نشان 

  ).13(بوده است ) درصد 9/35(مورد  115بررسي، 
Lukic  و همكاران به بررسي صحت استنادها و نقل

. پرداختند 2001آناتومي در سال  ي حوزه ي مجله 3هاي  قول
خطاهاي استنادي به سه بخش و خطاهاي نقل قولي نيز به 

ان در اين مطالعه، عدم دسترسي محقق. دو دسته تقسيم شدند
به اطالعات كتابشناختي استنادها قبل از ايجاد مدالين را 
دليل باال بودن ميزان خطاها فرض كرده بودند، در صورتي كه 

رسد اين  به نظر مي. بررسي، خالف اين فرضيه را ثابت كرد
ها در  خطاها مربوط به تنبلي نويسندگان بود، نه ناتواني آن

در اين مطالعه همچنين . نادها در شكل الكترونيكييافتن است
به ارتباط ميان خطاهاي نقل قولي و استنادي با ضريب تأثير 

هاي  مجالت توجه شد، حال آنكه بر خالف برخي گزارش
  ).14(پيشين، چنين ارتباطي مشهود نبود 

Reddy  و همكاران خطاهاي استنادي و نقل قولي
. ورد مطالعه قرار دادندجراحي عمومي را م ي مجالت حوزه

  ).15(بود ) درصد 1/11(مورد  29ميزان كل خطاهاي استنادي 
 Watsonو  Orenصحت استنادي  ي نتايج مطالعه

اين . درصد بود 15حاكي از ميانگين خطاهاي استنادي 
نقش مؤثر  ي پژوهشگران در بررسي خود، به مطالعه

اختند، كتابداران در كاهش ميزان اين نوع خطاها نيز پرد
گيري از كتابداران  با بهره Elsevierچنانكه انتشارات 

متخصص در بررسي استنادهاي مقاالت مورد پذيرش، 
و  Black Well(وضعيت بهتري نسبت به دو ناشر ديگر 

Lippincott Williams and Wilkins ( داشت)16.(  
ها در تحقيقات  نامه بنابراين با توجه به جايگاه مهم پايان

بديع بودن موضوع تحقيق در ايران، ارزيابي جامعي علمي و 
در خصوص صحت استنادي مقاالت مورد استفاده در 

هاي دكتري تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  نامه پايان
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ونكوور  ي نامه ها با شيوه و مطابقت آن 1386تبريز در سال 
  .صورت گرفت

 
  روش بررسي

، )Citation analysis(در اين پژوهش از روش تحليل استنادي 
نوع پژوهش . سنجي است، استفاده شد كه يكي از فنون كتاب

ي مورد بررسي مشتمل بر مقاالت  جامعه. نيز كاربردي بود
هاي دكتري  هاي فارسي دوره نامه پايان ي استنادي كليه

، در دانشگاه علوم 1386تخصصي پزشكي دفاع شده در سال 
اير اشكال منابع قابل ذكر است كه س. پزشكي تبريز بود

ها و  ها، وب سايت ها، گزارش نامه اطالعاتي، نظير كتب، پايان
  .اين مطالعه خارج شدند ي از حوزه... 

مقاالت  ي ها، كليه نامه گذاري ترتيبي پايان بعد از شماره
گذاري  ها مشخص و به ترتيب شماره نامه استنادي تمام پايان

ها استخراج  نامه پايان استنادي از ي مقاله 1390در كل، . شدند
برداري سيستماتيك  بعد، با استفاده از نمونه ي در مرحله. شد

  ، حجم نمونه يعني Morganو بر اساس جدول ) 17(
جدول (استنادي براي بررسي انتخاب شدند  ي مقاله 347

Morgan مورد نياز براي  ي جدولي است جهت تعيين اندازه
اي با تعداد مشخص  امعهانتخابي برگزيده شده از ج ي نمونه

N . به طوري كه نسبتP از  5/0 ي نمونه در محدودهP 
  ).18) (درصد قرار داشته باشد 95جامعه با سطح اطمينان 

عناصر مورد بررسي هر استناد مشتمل بر نام نويسنده 
جلد و  ي ، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال نشر، شماره)گان(

  .صفحات بود ي شماره
 Taylor، خطاهاي استنادي بر اساس كار در اين پژوهش

، به انضمام اعمال برخي تغييرات جزيي و با اتكا به )8(
رهنمودها و نظرات استاد راهنما و ساير كارشناسان و 

  :متخصصان اين حوزه تهيه و به دو گروه تقسيم شدند
خطاهايي كه تأثيري در بازيابي  :خطاهاي كوچك. 1

جايي نام نويسندگان،  جابه: همانند(گذارند  استنادها نمي
افزودن يا كاستن اطالعاتي مثل حروف تعريف در عنوان 

  ،...)انتهايي و  ي صفحه ي مقاله، اشتباه يا حذف شماره
خطاهايي كه مشكل جدي در بازيابي  :خطاهاي بزرگ. 2

شوند  كنند يا باعث عدم بازيابي مدرك مي مدرك ايجاد مي
اشتباه نويسندگان، حذف نام  ي به عنوان نمونه نام و آغازه(

نويسندگان، غلط اماليي بزرگ در عنوان مقاله، اشتباه اماليي 
نوشت نشريه، سال نشر اشتباه يا حدف آن، حذف دوره  در كوته

  ...).اول و  ي صفحه ي يا ذكر اشتباه دوره، اشتباه در شماره
مستقيم  ي ها در اين بررسي، مشاهده روش گردآوري داده

ها با اصل مقاله  ستنادها و اطالعات كتابشناختي آنو تطبيق ا
نخست، تمامي استنادهاي منتخب، از  ي در مرحله. است

از جهت وجود يا عدم وجود چنين منبعي  Pubmedپايگاه 
دوم،  ي در مرحله. جو و بررسي قرار گرفتو مورد جست

بررسي صحت هر يك از استنادهاي منتخب بر حسب تطابق 
قاله در اشكال چاپي، الكترونيكي و در صورت استناد با اصل م

مقاله يا اطالعات  ي متن مقاله از چكيده عدم دسترسي به تمام
، Ebscoهاي اطالعاتي معتبر مانند  كتابشناختي مقاله در پايگاه

Science Direct ،Ovid ،Web of Science ،
Scopus ،Pubmed  در بررسي صحت . انجام گرفت... و

يده يا اطالعات كتابشناختي، تنها به يك منبع استنادها، از چك
زمان از چندين منبع معتبر نظير  اكتفا نشد، بلكه به طور هم

Ebsco ،Scopus  وPubmed نيز استفاده شد.  
بعدي خطاهاي هر استناد به تفكيك در چك  ي در مرحله

در اين مرحله اگر بخشي از اطالعات در . ليست ثبت شد
Pubmed ات اصل مقاله بود، در چك ليست مغاير با اطالع

، هر يك گفت زمان با طي مراحل تحقيقي پيش هم. ثبت شد
از استنادهاي منتخب، از نظر پيروي با نظام ونكوور، بررسي و 
خطاهاي هر يك از عناصر در بخش اختصاصي به اين نوع 

در اين مطالعه از . خطاها، در چك ليست مزبور ضبط شد
مل فراواني و درصد در تجزيه و هاي آمار توصيفي، شا روش

  .استفاده شد SPSSافزار  گيري از نرم ها با بهره تحليل داده
  
  ها يافته

، عنصر نام 1از كل استنادهاي بررسي شده، با توجه به جدول 
درصد باالترين ميزان خطا و عنصر سال نشر  3/38نويسنده با 

ترين ميزان خطاي استنادي را به خود  درصد پايين 2/5با 
  .اند اختصاص داده
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  ميزان كل خطاهاي استنادي در هر يك : 1جدول 
 گانه از عناصر شش

 درصد فراواني  نام عناصر
 3/38 133  )گان(نام پديدآورنده 

 6/23 82  عنوان مقاله
 7/12 44  عنوان مجله
 2/5 18  سال نشر

 6 21  دوره
 4/12 43  ي صفحات شماره

 3/98 341  جمع كل
  

استناد  164استنادي بررسي شده،  ي مقاله 347از كل 
   183بدون هر نوع خطاي استنادي و ) درصد 26/47(
  .استناد داراي انواع خطاهاي استنادي بودند) درصد 53(

در اين بررسي، ميزان انواع خطاهاي كوچك و بزرگ در 
 2جدول  عناصر مورد بررسي نيز محاسبه گرديد، كه مطابق با
صفحات  ي در خطاهاي كوچك به ترتيب عنوان مجله و شماره

درصد، كمترين و بيشترين خطاهاي  4/12درصد و  9/0با 
در بخش خطاهاي بزرگ نيز به ترتيب سال . كوچك را داشتند

درصد به ترتيب  3/38درصد و نام نويسندگان با  2/5نشر با 
  .صاص دادندكمترين و بيشترين خطاهاي بزرگ را به خود اخت

  
 ميزان خطاهاي استنادي كوچك و بزرگ: 2جدول 

 درصد فراواني نام عناصر
 4/1 5  خطاهاي كوچك نام نويسندگان
 6/6 23  خطاهاي كوچك عنوان مقاله
 9/0 3  خطاهاي كوچك عنوان مجله

 4/12 43 صفحات ي خطاهاي كوچك شماره
 3/21 74  جمع كل

 3/38 133  خطاهاي بزرگ نام نويسندگان
 6/19 68  خطاهاي بزرگ عنوان مقاله
 1/12 42  خطاهاي بزرگ عنوان مجله
 2/5 18  خطاهاي بزرگ سال نشر
 1/6 21  جلد ي خطاهاي بزرگ شماره
 8/5 20  صفحه ي خطاهاي بزرگ شماره

 03/87 302  جمع كل

ونكوور، در عنصر  ي نامه پيروي استنادها ازشيوه ي در حوزه
نامه مشاهده نشد؛ در  ا اين شيوهسال نشر، هيچ مطابقتي ب

درصد از استنادها قابل  3/0مقابل، در عنوان مجله فقط 
حاصل نهايي بررسي مبتني بر . نامه نبود تطبيق با اين شيوه

توان يافت كه مطابقت  اين است كه هيچ استنادي را نمي
  ).3جدول (كامل با دستورالعمل ونكوور داشته باشد 

  
  ونكوور ي نامه ر مطابقت با شيوهميزان خطاها د: 3جدول 

  درصد  فراواني  نام عناصر
  1/63  219  نام پديدآورندگان

  81  281  عنوان مقاله
  3/0  1  عنوان مجله
  بدون خطا نداريم  بدون خطا نداريم  سال نشر

  6/4  16 دوره
  2/37  129  ي صفحاتشماره

  
  بحث

 183(ميزان استنادهاي داراي خطاي اين بررسي  ي با مقايسه
با نتايج مطالعات مشابه در اين حوزه، نظير ) درصد 53مورد يا 
 Fenton، )8(درصد  8/45با ميانگين  Taylorهاي  پژوهش

و  Oermann، )9(درصد  5/37و همكاران با ميانگين 
و  Oermann، )10(درصد  6/41همكاران با ميانگين 

Ziolkowski  11(درصد  9/22با ميانگين( ،Gosling  و
و همكاران با  Lukic، )13(درصد  9/35با ميانگين همكاران 
با ميانگين  Watsonو  Orenو نيز ) 14(درصد  27ميانگين 

اما وضعيت . تفاوت بيشتري مشاهده شد) 16(درصد  9/15
درصد  76استنادها در بررسي عزيزي و همكاران با ميانگين 

  .تري داشت نامطلوب ي نتيجه) 6(
اي استنادي در اين بررسي با قياس ميان نتايج كل خطاه

و همكاران  Reddyپژوهش  ي ، با نتيجه)درصد 3/98(
  .گيري وجود داشت ، تفاوت چشم)15) (درصد 1/11(

در اين مطالعه عنصر نام نويسندگان كه داراي بيشترين 
ها در اين زمينه نظير  خطاي استنادي بود، با نتايج اكثر بررسي

و  8( ،Gosling( Taylor، )6(كارهاي عزيزي و همكاران 
قابل مقايسه ) 15(و همكاران  Reddyو ) 13(همكاران 
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ساير عناصر اطالعات كتابشناختي، در مطالعات اندكي از . باشد مي
 ي ، عنوان مقاله)10(و همكاران  Oermannجمله بررسي 

  .نخست پرخطاترين عناصر را به خود اختصاص داده است ي رتبه
راي شرايطي ويژه بود؛ به در اين مطالعه، يك استناد دا

اين صورت كه اين استناد در هيچ منبعي قابل بازيابي نبود، به 
موجود در پايگاه  ي جز در فهرست منابع چندين مقاله

Scopus كه اطالعات كتابشناختي موجود در چند مقاله نيز ،
  .با يكديگر متفاوت بود
، Pubmedاستنادهاي منتخب از پايگاه  ي در بررسي اوليه

مورد خطا، در مقابله با اطالعات كتابشناختي اصل  8در مجموع 
  .مقاالت، در اين پايگاه اطالعاتي وجود داشت

دهد كه در هيچ يك از  اين سير مطالعاتي نشان مي
استنادها تطابق كاملي با دستورالعمل ونكوور مشاهده 

بسيار  ي حاصل از اين بررسي با نتيجه ي شود، حتي نتيجه نمي
در اين ) 7(بررسي رخش و همكاران ) درصد 59/1(پايين 

ترين ميزان پيروي در  پايين. باشد زمينه نيز قابل قياس نمي
عنصر سال نشر كه هيچ تطابقي وجود نداشت و باالترين 

  .مطابقت در عنوان مقاله قابل مشاهده بود
ها در  نامه پايان ي تهيه ي نامه نگرش اجمالي به آيين

ها و  توان نمونه كي از آن است كه ميپزشكي، حا ي دانشكده
نامه را علت اصلي  هاي خطاآميز مندرج در اين آيين مثال
ها با  نامه خواني عنصر سال انتشار در استنادهاي پايان ناهم
  .ونكوور محسوب داشت ي نامه شيوه

  
  گيري  نتيجه

داري از جانب  اعتباربخشي به اثر تحت تأليف، حفظ امانت
ها و  اصلي انديشه ي ندگان به سرچشمهمؤلف، هدايت خوان

 ي ها، رعايت حق مالكيت معنوي، تحليل استنادي و تهيه يافته
ترين عوامل در صحت و درستي  هاي استنادي از مهم نمايه

از طرفي استنادهاي اشتباه يا ناقص باعث . استنادات هستند
انتقاد سخت منتقدين و كم اعتباري كار پژوهشي و صرف وقت 

ا هزينه براي يافتن منابع مورد استناد از طريق كتابداران همراه ب
بخش مرجع و ميز امانت براي جويندگان و محققان نيز 

  . ها اشاره شد هاي تحقيق به آن شوند كه در مقدمه و يافته مي

كه از جمله تحقيقاتي است كه محقق -نتايج اين تحقيق 
، استنادات هاي اطالعاتي معتبر با حضور در آرشيوها و پايگاه

، از - ها را با اصل مقاالت مجالت تطبيق داده است نامه پايان
ي علمي در اين حوزه و بيانگر آن است كه ها معدود گزارش

هاي تيپ يك كه  در انجام كار پژوهشي، آن هم در دانشگاه
هاي روش تحقيق و  محققان و دانشجويان با انواع شيوه

با . هايي وجود دارد يشوند، كاست نويسي علمي آشنا مي مقاله
ها و تجارب محققان در طول فعاليت در دانشگاه  توجه به يافته

و مرتبط با اين حوزه، عواملي چند به شرح زير در خطاهاي 
  : استنادي دخيل هستند

ها نسبت به مسؤوليت  نامه عدم آگاهي نويسندگان پايان. 1
  شان در قبال صحت استنادهاي اثر تأليفي خود، اصلي
اآشنايي پژوهشگران و دانشجويان از اهميت يكدستي ن. 2

هاي  و صحت ذكر منابع و مĤخذ در تدوين مقاالت و رساله
  دانشجويي،

برداري  عدم دسترسي دانشجويان به اصل منابع و كپي. 3
  اطالعات استنادها از ساير منابع مورد استفاده در تدوين رساله،

  ناددهي،اطالعي دانشجويان از اصول صحيح است بي. 4
  مĤخذ، ي حوصلگي دانشجويان در تهيه دقتي و بي بي. 5
انگاري و تسامح استادان راهنما و مشاور بر  سهل. 6

  شان،  ضرورت صحت استنادهاي آثار تحت راهنمايي
توجهي مؤسسات آموزشي به اهميت استنادهاي  كم. 7

 درست و دقيق،

شده  هاي ارايه ها و دستورالعمل نامه عدم مطابقت آيين. 8
 هاي استاندارد، نامه ها با شيوه توسط مؤسسات و دانشگاه

نبود امكان مشاوره با كتابداران متخصص در عمل . 9
 استناددهي، 

افزارهاي مديريت منابع و مĤخذ  ناآشنايي با نرم. 10
)Endnote  وReference Manager.( 

  
  پيشنهادها

 ها و جهت بهبود وضعيت در پايان براي رفع اين كاستي
هاي تحقيقاتي،  ها و فعاليت نامه استناددهي در پايان
 :گردد پيشنهادهاي زير ارايه مي
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هاي  واحد درسي آشنايي با انواع منابع و روش ي ارايه. 1
  استناددهي،

نامه به صحت  پايان ي تخصيص بخشي از نمره. 2
  استنادهاي ارايه شده، 

صص سازي جهت امكان مشاوره با كتابداران متخ زمينه. 3
  براي تهيه و تدوين استنادها،

افزارهاي  هاي آموزشي استفاده از نرم برگزاري گارگاه. 4
  مديريت منابع، 

مندي از تسهيالت  تشكيل سمينارهاي چگونگي بهره. 5
  ها، منابع الكترونيكي مورد اشتراك دانشگاه

هاي صحيح، جامع و روزآمد توسط  دستورالعمل ي ارايه. 6
  .وهشيمؤسسات آموزشي و پژ
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The Accuracy of Citations in Medical PhD Theses and their 
Correspondence with Vancouver Style, Tabriz University of Medical 

Sciences, Tabriz, Iran* 

Fereydoon Azadeh, PhD1; Reyhaneh Vaez2 

Abstract 
Introduction: Citations are fundamental basis of all scientific papers including theses. Inaccurate 
and improper citations would lead to high expenses for the researchers and libraries to access 
these citations. This research tried to review the accuracy of references in Persian defended 
medical specialized theses in 2007 in Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. It also 
aimed to determine the correspondence rate of selected citations with Vancouver style. 
Methods: Citation analysis was used as the study approach. Systematic sampling and Morgan 
table were employed to select 347 articles from 1390 cited articles. The six studied factors 
included author(s), title of the article, title of the journal, year of publication, volume [and issue], 
and number of pages. Citation errors were divided into two main groups of minor and major 
errors. Data was collected by direct observations. Data was then entered into a checklist based on 
Taylor division. SPSS11 was used for data analysis. 
Results: Out of all 347 reviewed cited articles, 98.3% citation errors were observed. Only 164 
(46.27%) articles were completely error-free. None of citations corresponded with Vancouver style. 
Conclusion: The main reasons for dissatisfying results of citation errors and rate of correspondence 
with Vancouver style were students' unawareness of the importance of citations in scientific papers 
and the need for consistency, not paying attention to experts and specialized librarians' advice, the 
unfamiliarity of students with reference management software, and the inconsistency of universities 
writing guidelines with standard styles. To improve citations in theses, some solutions are 
suggested. For instance, a part of thesis grade needs to be allocated to accuracy of references. 
Holding reference management software workshops might also be beneficial. 
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