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   ،MD(1(مطلق يوان هاشميدكتر ك ،1)MD(ياريار صاحب اختيدكتر خشا ،2)PhD(يسبحان دكتر عبدالرسول ،1)MD(يويك يدكتر محسن مردان*
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*
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  31/2/92: تاريخ پذيرش        2/12/91: تاريخ دريافت مقاله

  چكيده 

در  يآسانبر  افزون كه استافتهيچندان ت دويمقاالت اهم در درست يگواهمندجهان، ران و يدر ا يعلوم پزشك يپژوهش-يبا توجه به رشد روزافزون آثار علم :مقدمه

  .سندگان مقاالت آن استيمجله و نو يمنابع نشانگر اعتبار علم يابيباز

  الن يگ يدر مجله دانشگاه علوم پزشك يسينومنبع يهااشتباهانواع  يفراوان يبررس :هدف

از هر مقاله  .شد يبررس) منبع 9153 مقاله، 531 شماره، 42( 1380-90 يهاشده در سال منتشر مقاالت هيكل منابع نگارش صحت يليتحل–يمقطع يادر مطالعه :هامواد و روش

  .سه شدنديو از نظر صحت نگارش با اصل مقاله مورد ارجاع مقا) مورد 1593( انتخاب يسه منبع به طور تصادف

 959در كل . بودت نشدهيب ذكر منابع در متن رعايترت) درصد 9/23( مورد 127در  نشده و يااز منابع در متن اشاره يبه برخ) درصد 2/19( مورد 102مقاله در  531از  :نتايج

 يكيمجله و كتابخانه الكترون يتارنماجاد يو پس از ا) 1384سال ( سندگان در مجلهينو يداد خطا پس از اصالح راهنما زان رخيم. ندداشتخطا  ييهاهبه درج) درصد 2/60(منبع

  ).P>001/0( بوجود آمده بودو شدت خطاها  يدر فراوان يداريها كاهش معنبا جلوتر رفتن سال ،نيهمچن). P>001/0دو  هر( بودافتهي يريكاهش چشمگ) 1388سال (

 و داشته خطا هين نشريمنابع مقاالت ا كماكان ،افتهي يتوجه قابل بهبود رياخ يهاسال در النيگ يپزشك علوم دانشگاه مجله در دقت نگارش منابع زانيم اگرچه :گيرينتيجه

   .باشد مؤثر خطاها شتريب هرچه كاهش در توانديم سندگانيشتر به نويد بيكأصفحه اول منابع و ت رونوشتن، درخواست ينو يفناور يريبكارگ

  

  نگارش/ نشريات ادواري/ دانشگاه علوم پزشكي گيالن :كليدي يهاهواژ

  78-86 :صفحات ،86 شماره دوم وبيست دوره گيالن، پزشكي علوم دانشگاه مجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 مقدمه 

 يافزون روز رشد رياخ سال 50 در يپزشك علم در رشته ديتول

 نيمدال به ساالنهشده  افزوده منابع كهيطور به داشته

(MEDLINE®/PubMed®) 1961 سال در مورد 119531 از 

به عنوان . )1( استدهيرس 2011 سال در مورد 825639 به

مثال مقاالت منتشر شده در مجالت مرتبط با علوم و 

به  2001مورد در سال  9447دستگاه گوارش از  يها يماريب

همگام با . )2( افته استيش يافزا 2007مورد در سال  13340

د مقاالت رشد يز تولينران يدر جهان، در ا يشين روند افزايا

 تعداد ن،يمدال در جستجو براساس. داشته است يابرجسته

 مورد 61 از گاهيپا نيا در شده اندكس و منتشر يرانيا مقاالت

 مورد 508 به يدرصد 733 ريچشمگ رشد با 1992 سال در

ر يثب تأين ضريانگيم ،نيهمچن. است دهيرس 2002 سال در

)Impact Factor (از هاسال نيهم در يرانيا مقاالت 

 20 رشد نشانه كه افتهيشيافزا 36/1±98/0 به 94/0±13/1

 تعداد مقاالت، نيا بر عالوه. )3( است مورد نيا در يدرصد

 اي يداخل يپژوهش - يعلم مجالت در زين يشتريب اريبس

 ،Scopusمانند  يفرامرز معتبر مراجع ريسا در شده اندكس

EMBASE  نيترمهم از يكي. )4( انددهيرس چاپ به رهيو غ 

 و هادانشگاه كشورها، يعلم رشد زانيم يابيارز در عوامل

 آنها از دهش چاپ مقاالت تيفيك و تيكم محققان، نيهمچن

 يجستجو با مقاالت تيكم. است معتبر مجالت در

 دانشگاه نام اي اول سندهينو كشور نام مثل ييها شاخص

 يبرا. ديآيم بدست هان دادهيا يآورجمع و اول سندهينو

-Hا ي IF مانند يگريد يهاشاخص از غالباً زين تيفيك يابيارز
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index تعداد بر يمبتن ينوع به يهمگ كه شوديم استفاده 

 به ارجاع تعداد اي خاص مجله در شده چاپ مقاالت به ارجاع

خطا در  ،نيبنابرا. )4- 8( هستند سندهينو هر از يامقاله هر

سنده و يباعث كاهش تعداد ارجاع به مجله و نو يسينومنبع

  .شوديم آنهاع حق ييتض يبه نوع

سازمان اسناد و كتابخانه  يو اطالع رسان يكتابدار دانشنامهدر 

معموالً ...«: استن آمدهيچن» گواهمندي« واژهح يدر توض يمل

با  يكه ربط موضوع يخود به آثار يهاپژوهشگران در نوشته

د نظر ييتأ ين آثار برايو از ا دادهنوشته آنها دارد، ارجاع 

ها و شهيا تفاوت نظر خود را با انديكنند يش استفاده ميخو

چارچوب «براساس. )9( »دهنديد نشان ميجد يهاافتهي

» يارسال مقاالت به مجالت علوم پزشك يكسان براي

)Uniform requirements for manuscripts submitted to 

biomedical journals (ك يبه  گواهمندي يسندگان براينو

واسطه به منبع يم و بياالمكان به صورت مستقدر حدد يمنبع با

 هح منابع بيت نگارش صحيمسئول ،نيهمچن. دكنناشاره  ياصل

غم ربهاما . )10( است سندگان مقاالت گذاشته شدهيعهده نو

درصد منابع استفاده  67تا  4ن يكماكان ب ييهاكار ن دستوريچن

- 21و5( نددار يخطا يشده در مجالت مختلف علوم پزشك

ش از يپ(ن رقم در مقاالت ارسال شده به مجالت يا. )11

  .)23و22( رسديدرصد م 76تا  56به ) و چاپ يداور

 رديگيم صورت يگوناگون يهاهدف به لين ي، براگواهمندي

 زمان در پژوهش كي انجام چهارچوب هيتوج و فيتعر مانند

 وجود با ،نيهمچن مورد آن در نيشيپ مطالعات با حال

 يقبل مطالعات به مراجعه با توانديم مقاله خواننده ،گواهمندي

. دهد قرار يقبل مطالب با سهيمقا بوته در را مقاله آن يهاافتهي

ك مطلب يتواند يق مراجع ميردقيكه ارائه غ ين معنيبه ا

 ل كنديرفته شده تبديپذ يقت علميك حقيخالف واقع را به 

 يزان صحت نگارش منابع به نوعيقت ميدر حق. )13(

خود مقاله، قابل اعتماد بودن  يدهنده صحت علم بازتاب

  .  )5( استمجله  يسنده و اعتبار علمينو يگزارش علم

 يمطالعه صحت نگارش منابع در مجالت علوم پزشك

 در جهان )24و22,6( يو عموم )14و12,11,5( يتخصص

برآورد آمار و ارقام مربوط  ها هن مطالعيهدف از ا. است جيرا

كارآمد جهت كاهش  يهاحلافتن راهيبه رخداد خطا و 

 خاص يابر مجله ينين چنيا هاي هز مطالعيران نيدر ا .آنهاست

 يمصوب داخل يپژوهش - ياز مجالت علم يا گروهي )19(

» النيگ يمجله دانشگاه علوم پزشك«. است انجام شده )21و7(

نامه و سپس تا سال صورت دو فصلبه 1379- 81 يهادر سال

ش از يگرچه پ. است به صورت فصل نامه منتشر شده يجار

ن يا يهانامهانيدر پا يسينوبر صحت منبع ين مطالعاتيا

بر  يين بررسيچنتا به حال  يول )25( دانشگاه صورت گرفته

با . صورت نگرفته است» النيگ يمجله دانشگاه علوم پزشك«

بود تا  يه زمان مناسبين نشريساله ا 12نه يشيتوجه به پ

د و شو ينه ارجاعات بررسيه در زمينشر يهان ساليعملكرد ا

و  يسينوزان صحت منبعيم يز با هدف بررسين مطالعه نيا

گرفته صورت  1380- 90 يعوامل مرتبط با آنها در بازه زمان

  .است

  

  هامواد و روش

 منابع نگارش صحت و دقت يليتحل - يمقطع مطالعه نيدر ا

 النيگ يمجله دانشگاه علوم پزشك در شده منتشر مقاالت هيكل

 42( 1390 تابستان شماره تا 1380 تابستان و بهار شماره از

 كي مقاله هر يبرا. شد يبررس) منبع 9153 مقاله، 531 شماره،

 ياختصاص و يعموم يهارسشپ شامل كه شد پر پرسشنامه

 شماره مجله، دوره انتشار، سال شامل يعموم بخش. بود

 يعلم گروه اي تخصص ،يسيانگل و يفارس عنوان مجله،

 ياختصاص بخش. بود مطالعه روش و مسئول ،اول سندهينو

 تعداد منابع، همه تعداد: بود شده ليتشك هابخش نيا از زين

 ،)كتاب و يمرور ،يپژوهش مقاله( يجداسازبا  يسيانگل منابع

 شده ارائه مقاله ،يپژوهش مقاله( كيتفك به يفارس منابع تعداد

 در منابع همه از استفاده ك،يالكترون منابع ،)كتاب و كنگره در

به دو علت . متن در آنها از استفاده بيترت تيرعا و متن

كه به صورت  يبر منابع تنهاصحت نگارش منابع  يبررس

به اصل منبع  يدسترس - 1: مقاله بودند صورت گرفت

 هر از. دندبواكثر منابع مقاالت  - 2تر بود رتر و سادهيپذ امكان

 در( يتصادف طوربه منبع كه به صورت مقاله بودند، سه مقاله

 يبررس نگارش صحت نظر از و شده انتخاب) منبع 1593 كل

   .ندشد

   در شده درج اريمع با سهيمقا در نگارش صحت زانيم
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 سندگان،ينو نام. شد نييتع مجله خود سندگانينو يراهنما

 شده ذكر صفحه شماره و دوره نشر، سال مجله، و مقاله عنوان

ن يمدال /مدگاه پابيابتدا از پا منبع هر در

)MEDLINE®/PubMed® (در . شد يجستجو و بررس

 يهاگاهي، از پايبه اطالعات كتابشناخت افتنين صورت دست

نس ي، سا)EBSCO( ابسكو: چون يو خارج يمعتبر داخل

د ي، آو)ProQuest( ، پروكوئست)Science Direct( ركتيدا

)Ovid(نگري، اسپر )Springer(اسكوپوس ، )Scopus(ران ي، ا

 رانيا ، مگ)MedLib(بي، مدل)Iran Medex( مدكس

)MagIran (يو جهاد دانشگاه )SID (صورت در. استفاده شد 

 اريبس يابيباز ريمس اي يابيباز رقابليغمنبع  و عمده يخطا

 صورت نيا ريغ در و )Major(عمده يخطا بر،زمان و دشوار

 يخطا هر يازا به. )16و15( شد يتلق )Minor( يجزئ يخطا

 منبع هر به نمره دو عمده يخطا هر يازا به و نمره كي يجزئ

 داده آن به يازيامت بخش هر صحت صورت در يول شد داده

   .)1جدول ( نشد
  

 )1380-90(الن يگ يدر نگارش منابع مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشك يعمده و جزئ ين كننده نوع خطاهاييتع يشاخص ها .1 جدول

  يجزئ يخطا يارهايمع  عمده يخطا يارهايمع  يمورد بررس بخش

  جدا كننده يغلط در عالئم نگارش -تعداد نامناسب -ياسام ييجابجا  ذكر نام اشتباه - سندهيحذف نام نو -نام نشدن ذكر  سندگانينام نو

  يحذف كلمه فرع – ييغلط امال  عنوان يديحذف كلمات كل -عنوان ناقص -عنوان نشدن ذكر  عنوان مقاله

  ق كوته نوشت با استاندارديعدم تطب - ذكر ناقص – ييغلط امال  نام غلط -نام مجله نشدن ذكر  نام مجله

  جدا كننده يغلط در عالئم نگارش  سال اشتباه - سال نشدن ذكر  سال انتشار

  جدا كننده يغلط در عالئم نگارش  شماره اشتباه - شماره نشدن ذكر  شماره جلد

 يعدم همپوشان - صفحه اول اشتباه –صفحات  نشدن ذكر  شماره صفحات

  صفحات ذكر شده و منبع

با صفحات منبع غلط در  يوجود همپوشان -ح باشديصحفقط صفحه اول 

  يجدا كننده و نقطه گذار يعالئم نگارش

 

 متخصص يعلم تأيه ياعضا نظر كسب با پرسشنامه ييروا

 ليتكم نفر دو را هاپرسشنامه چون. نشد دييتأ امر نيا در

 يبرا و انتخاب يتصادف طوربه مقاله 10 ابتدا ،كردند يم

 يبررس با. شد داده محقق دو به جداگانه طوربه يبررس

 »كاپا« بيضر از استفاده و شده پر يهاپرسشنامه يهمانند

 و >P 001/0( گرفت قرار دييتأ مورد زين پرسشنامه ييايپا

752/0=κ .(درصد[يفراوان از يفيك يرهايمتغ فيتوص يبرا 

 سهيمقا يبرا و استفاده ](CI 95%)درصد 95 نانياطم فاصله اي

 به توجه با. شد انجام) 2χ( يكا مربع آزمون رهايمتغ نيا

 آزمون براساس خطاها نمره و يفراوان عيتوز نبودن نرمال

 ارتباط يبررس يبرا ،(K-S Test)نوف رياسم - كولموگروف

 كيپارامترغير يهاآزمون از مقطع چند اي دو در رهايمتغ نيا

 Mannو ي يتنيو من و  Kruskal Wallis سيوال كروسكال: مثل(

Whitney-U( سال  با يكم يرهايمتغ يهمبستگ. شدگرفتهبهره

 رمنياسپ ييهمگرا - يهمبستگ آزمون با هاهمقال انتشار

(Spearman Correlation Coefficient) سطح. شد يبررس 

  .شد فيتعر >P 01/0 هاآزمون يتمام در يداريمعن

  

 

  جينتا

ن تعداد مربوط يشتريب شده يمقاله مورد بررس 531از مجموع 

مربوط  آنن يو كمتر) درصد 5/11( مقاله 61با  1386به سال 

 9153در مجموع از . بود) درصد 4( مقاله 21با  1390به سال 

بود و تعداد منبع هر مقاله  ن مقاالت استفاده شدهيمنبع در ا

 24/17ن از يانگيطور مبه. مورد بود 71و حداكثر  3حداقل 

در هر مقاله استفاده شده )  : CI %43/1695- 04/18( منبع

 درصد 94/86ن شامل يانگيطور ممنابع هر مقاله به. بود

)47/88 -42/85 :95% CI ( ،درصد 1/12مقاالت )6/13 - 

59/10 :95% CI (درصد 96/0ها و كتاب )95: 62/0 -3/1% 

CI (ه آمد 2ل در جدول يك بود كه به تفصيمنابع الكترون

 .است
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  )1380-90(الن يگ يزان استفاده از انواع منابع در هر مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشكيم -2جدول 

  )CI %95(ن درصد يانگيم  )CI %95(ن تعداد يانگيم  نوع منبع

  )06/87 - 31/90( 68/88  )72/14 - 38/16( 55/15  نيكل منابع الت

  )54/75 -66/79( 6/77  )29/13 -91/14( 1/14  نيكل مقاالت الت

  )73/74 - 92/78( 82/76  )14/13 - 75/14( 95/13  يقين تحقيمقاالت الت

  )34/0 - 21/1( 78/0  )06/0 - 24/0( 15/0  ...و  ين مروريمقاالت الت

  )58/9 - 58/12( 08/11  )26/1 - 64/1( 45/1  نيالت يكتاب ها

  )77/8 - 94/11( 36/10  )26/1 - 74/1( 5/1  يكل منابع فارس

  )84/7 -84/10( 34/9  )11/1 - 56/1( 34/1  يكل مقاالت فارس

  )24/7 -12/10( 68/8  )03/1 - 45/1( 24/1  يقيتحق يمقاالت فارس

  )35/0 - 97/0( 66/0  )05/0 - 14/0( 1/0  ...و  يمرور يمقاالت فارس

  )67/0 - 36/1( 02/1  )1/0 - 22/0( 16/0   يفارس يكتاب ها

  )62/0 - 3/1( 96/0  )1/0 - 22/0( 19/0  كيمنابع الكترون
  

سنده اول ينو) Affiliation( يا گروه علميتخصص  يدر بررس

ب متعلق يترتبه ين فراوانيشتريو مسئول مقاالت چاپ شده، ب

 40با  ي، پرستار)درصد8/2( مقاله 45زنان با  يهابه گروه

  . بود) درصد1/2( مقاله 34با  يو دندانپزشك) درصد5/2( مقاله

ق مختلف يروش تحق 38روش مطالعه در مقاالت به  بخشدر 

 برگردانا يها نارسا يگذار ن نامياز ا ياريبود كه بس اشاره شده

ن مقاالت يمتن ا. ن آن روش مطالعه بودياز عنوان الت ياقهيسل

 يبنداستاندارد دسته يدسته اصل 9 ن مطالعه و دراتوسط محقق

 يي، كارآزما)درصد8/47( مورد 212 يمقطع - يفيتوص: شد

، )درصد6/6( مورد 35 ي، تجرب)درصد7/11( مورد 62 ينيبال

ا موارد ي، گزارش مورد )درصد4/6( مورد 34 يمقطع -يليتحل

، )درصد5/3( مورد 19 يشاهد - ، مورد)درصد5/5( مورد 29

 3 يگروه ، هم)رصدد 4/3(مورد 18 يتجربمهين ييكارآزما

 مورد 1 يصيآزمون تشخ يابيو ارز) درصد6/0( مورد

به  ياچ اشارهيز هين) رصدد 3/14( مقاله 76در ). درصد2/0(

  . نوع مطالعه نشده بود

 رييتغ يرساناطالع يهاگاهيدر مجله و پا يزمان دورهدر دو 

ن دو ياز ا پسو  شيپ ،لين دليهمبهصورت گرفته بود كه 

. شدتوجه  ها آن به ژهيطور وهزان بروز خطا بيسال از نظر م

 يسال به بعد در ابتدا آنبود كه از  1384سال  در ن مقطعياول

 يوه گردآوريشو  بهتر شد» سندگانينو يراهنما« بخشمجله 

در مقطع دوم . شدداده يشتريح بيمقاله و نگارش منابع توض

مجله  ينترنتيگاه ايسال به بعد پا آنبود كه از  1388سال 

 يهاگاهيبه پا ين سال دسترسياز هم ،نيچن هم. شد يانداز راه

 يو خارج يداخل) Online Databases( ينترنتيا ياطالع رسان

علوم  يهادر دانشگاه) E Journals( يكيالكترون يهاو ژورنال

  . فراهم شد ياطور گستردههبكشور  يپزشك

از منابع  يبه برخ) درصد2/19( مورد 102در  ،مقاله 531از 

 ،نيچن نشده، هم ياذكر شده در فهرست منابع در متن اشاره

ت يب ذكر منابع در متن رعايترت) درصد9/23( مورد 127در 

مورد  634 شده، يمنبع بررس 1593از مجموع . بود نشده

به ) درصد2/60( منبع 959بدون خطا بودند و ) درصد8/39(

  ). 1شكل ( اشتباه داشتند يدرجات

  

  ) 1380-90(توزيع فراواني خطاي نگارشي منابع مورد استفاده در مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن  .1شكل 
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ارجاع منابع در متن و  نشدن ذكر يارتباط دو خطا

 يب منابع با سال انتشار مقاله همبستگيترت نكردن تيرعا

ك يكه با نزد ين معنيبه ا) P>001/0هر دو ( دار داشتنديمعن

. شدين دو خطا كاسته ميزان اياز م 1390شدن به سال 

هر  يك نمره و به ازاي يهر اشتباه جزئ يبه ازا رفتچنانچه 

ك منبع بدون ي. دو نمره به هر منبع تعلق گرفت بزرگاشتباه 

عمده در  يخطا( 12ن نمره يا نهيشيبخطا نمره صفر گرفت و 

  . شددهيد) درصد 1/0( مورد 2در ) منبع بخش 6هر 

- 90 يهادر سال شده خطا در منابع مقاالت منتشر يبررس

انتشار ارتباط  يهاداد كه بروز خطا و سالنشان 1380

 1384ش از سال يپ يهامقاله). P>0001( داشتند يدار يمعن

ها  آن) درصد 23/20( مورد 699ند كه داشتمنبع  3454 يهمگ

خطا و يب) درصد 6/16(مورد 116ن تعداد ياز ا. شد يبررس

پس  يهادر مقاله. خطا بودند يدارا) درصد 4/83( مورد 583

 894منبع وجود داشت كه  5699 رفتههميرو 1384از سال 

 518ن تعداد ياز ا. شد يآنها مورد بررس) درصد7/15(مورد 

) درصد1/42( مورد 376بدون خطا و ) درصد9/57(مورد

 ن ساليقبل و بعد از ا خطا يفراوان. خطا بودند يدارا

)0001<P( ن دو مقطع تفاوت ين نمره خطا در ايانگيم و

 1388ش از سال يپ يهامقاله). P>001/0( دار داشتيمعن

آنها ) درصد57/17( مورد 1230ند كه داشتمنبع  7001

خطا و يب) درصد3/35( مورد 434ن تعداد ياز ا. شديبررس

پس  يهادر مقاله. خطا بودند يدارا) درصد 7/64( مورد 796

 مورد 363منبع وجود داشت كه  2152 جمعاً 1388سال 

ن تعداد ياز ا. قرار گرفت يآنها مورد بررس) درصد87/16(

) درصد9/44( مورد 163خطا و بدون) درصد1/55( مورد 200

 ن ساليخطاها قبل و بعد از ا يفراوان. خطا بودند يدارا

)001/0<P( ن دو مقطع تفاوت ين نمره خطا در ايانگيم و

  .)2شكل( )P>001/0(دار داشت يمعن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1380- 90(توزيع وجود خطاي نگارشي در منابع مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن  .2شكل 
  

 يدو مقطع زمان يبرا) Odds Ratio( ينسب با محاسبه شانس

 نبود، خطر بروز خطا در )88و84 يهاقبل و بعد از سال( فوق

برابر و در نبود  9/6) 84ش از سال يپ( سندگانينو يراهنما

  .برابر برآورد شد 25/2ك يالكترون يهاگاهيت و پايساوب

ن يانگيرمن نشان داد كه مياسپ ييگرا هم - يآزمون همبستگ

) P>001/0( معكوس داشته يو سال نشر همبستگ نمره خطا

 يهاكه در سال يكه تعداد خطاها در منابع مقاالت ياگونههب

  ). 3شكل ( افته استياند كاهش دهير به چاپ رسياخ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1380-90هاي روند زماني ميانگين خطاي نگارشي منابع در مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال .3شكل 

  ) شيب همگرايي خطي: درصد، خط چين95فاصله اطمينان : هاي عموديميانگين نمره خطاها، خط: خط ضخيم(



 ...هاي چاپ شده دربررسي درستي نگارش منابع مقاله

        1392 ريت/ 86شماره/ دوم وبيست دوره/ گيالن پزشكي علوم دانشگاه مجله        83

  

  يريگجهيبحث و نت

 يدرجات يحاو شده يدرصد منابع بررس 2/60 مادر مطالعه 

البته . است ر گزارش شدهين مقادياز باالتر يكي كهاشتباه بودند 

 11 يبه بررس مادر نظر داشت كه مطالعه هم ن نكته را ياد يبا

اشتباه نگارش  يفراوانپردازد كه در آن يه مين نشريسال از ا

طور مثال هاست و بر بودهيدرصد متغ 1/23تا  3/87منابع از 

سال  4ن مجله در يمنتشره از ا يهابر شماره يبررس نيا اگر

 ينگارش يدرصد منابع خطا 38 ،گرفتير صورت مياخ

  .داشتند

و در مدت  يبه صورت اختصاص كه يكشور يهاهمطالع

ا چند مجله يك يت ذكر منابع در يفيك يبه بررس يطوالن

مطالعات موجود . )21( اندك است اندپرداخته يپژوهش يعلم

ه صورت يا چند نشريك يكساله از يك مقطع يدر  شتريبز ين

 يهابخش يتمام يفيو ك يكم يا در بررسي )20( گرفته

به  يه، بخش كوچكيا چند نشريك يمقاالت منتشره در 

  .)19( افته استيصحت نگارش منابع اختصاص  يبررس

مصوب  يهاهيشماره از نشر 52و همكاران بر  يزيمطالعه عز

كه  اددنشان 1372-79 يهاسال هدر فاصل يپژوهش - يعلم

. )21( ندداشت) جزئيا ي عمده(درصد منابع ذكر شده غلط 76

 1380سال  مذكور به مطالعه ماسال در مطالعه ن يتركينزد

ز يما ن شده يدرصد منابع بررس 5/67كه در آن سال  است

توان به يم هاج مطالعهينتا يكيل نزدياز دال. ندداشتخطا 

مجالت (قيبودن هر دو تحق يق، بوميتحق يهاسال يكينزد

. اشاره كرد شده يبررس يهاسنجهاهت بو ش) يفارس يداخل

شماره منتشر شده مجله دانشگاه  47و همكاران تمام  ييوال

را از بدو انتشار در سال ) سابق» نامه«(مازندران  يعلوم پزشك

 تمام بر يبررس نيا. )19( دندكر يبررس 1384تا سال  1371

 ،منابع به مربوط بخش در و بود شده انجام مقاالت يهابخش

 و هافاصله در اشكال و هاو واژه سندگانينو نام نگارش نحوه

 منابعح يصح استخراج نحوه به يلو بود شده يبررس هاعالمت

 با. بود نشده يااشاره ياصل منبع با آنها سهيمقا يچگونگ و

 از درصد 5/10 فقط 1380- 84 يهاسال بازه در حال نيا

 يدرصد 5/89 يخطا زانيم نيا. داشتند حيصح نگارش منابع

در  البته. است كينزد هاسال همان در ما مطالعه يهاافتهي به

 يسينو منبع در خطا داد رخ زانيم همكاران و اين يبانيمطالعه ش

گزارش  ما مطالعه يهاافتهي از تر كم يفاحش اريبس اختالف با

 پنج در لياص مقاله صد در مطالعه مذكور،. )20( استشده

 يبررس 1385 سال در را يپزشك دندان يپژوهش -يعلم هينشر

 يكل يا منابع، اشاره نگارش صحت به مربوط بخش در. دندكر

 متن در منابع تمام از استفاده و »يسينومنبع نگارش اصول«به

 حيصح نگارش يارهايمع مشخص نشده كه يول. استشده

 كدام از و مجالت چه بوده آن ك ازيدر هر  يسينومنبع

 شده استفاده مقاالت ياصل نسخه افتني در ياطالعات يهابانك

 را منابع درصد 92 كينزد آنها كهنيا علت احتماالً. است

 مشخص يهاسنجه نبود ،دندكر يابيارز حيصح و خطا يب

 در شده ذكر منبع نكردن قيتطب اي منابع صحت يابيارز يبرا

  .است بوده منبع ياصل نسخه با يبررس مورد مقاالت

 ش اشتباه در ذكر منابع كه در مطالعهيافزا ياز علل احتمال يكي

 يز به آن اشاره شده، تفاوت زبان مادرين )21( يزيعز

 و زبان نگارش منابع) ين مطالعه زبان فارسيدر ا(سنده ينو

از به ين يسينور زبان در منبعياثبات تأث ،البته. است) يسيانگل(

 يسندگان فارسيچاپ شده توسط نو يسيمقاالت انگل يبررس

ن يه اگستردارد كه از  يا خارجيو  يزبان در مجالت داخل

شده  يز مقاالت بررسين يزيمطالعه خارج است، در مطالعه عز

زبان  يفارس يات داخلينوشته و در نشر يبه زبان فارس يهمگ

به  )18(2008محمد و همكاران در سال . چاپ شده بودند

 يجراح يفرامرزمجله بزرگ  5قت ذكر منابع در د يبررس

ن كشور محل يطالعه بن ميدر ا. فك و صورت پرداختند

زان خطا در نگارش يبا م يسنده اصلينو يو زبان اصل يزندگ

  .نشددهيد يمنابع ارتباط

دقت ذكر منابع پس از  ريگ چشم شيافزااز  يما حاك يهاافتهي

در حد اطالعات ما . سندگان بودينو يجاد بخش راهنمايا

ران صورت نگرفته ين عامل در ايا يبر رو يمشابه يبررس

 )26(2005شده در سال  يتصادف ييك كارآزمايدر . است

 به صورت سه به ييدنهاييتأ و چاپ شدهفتهريپذ مقاالت

 و يينها دييتأ جهت: استاندارد - 1: شد برگردانده سندگانينو

- 2 منابع بخش به خاص اشاره بدون چاپ از قبل رييتغ

 به استاندارد روش (Brief Reminder) : مختصر يادآوري

 مداخله - 3 منابع دقت به ژهيو توجه يبرا جمله كي اضافه

 به استاندارد روش (Instructional Intervention) : يآموزش
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 عالوههب شده ديتأك منابع تياهمبه  آن در كه بند كي اضافه

 سه سهيمقا. منبع نگارش استاندارد وهيش از رونوشت كي

 در منابع را نگارش دقت و يدرست يداريمعن شيافزا گروه

 يهاسال در پاكستان در مطالعه دو. نشان داد سوم روش

 منابع صحت و دقت بر نگرگذشته صورت به 2009 و 2008

 شده رفتهيپذ چاپ يبرا تينها در كه يمقاالت هياول نسخه

در هر دو مطالعه نسخه . )24و22( گرفت صورت بودند

 75ش از يمجله فرستاده بودند ب يسندگان برايكه نو يا هياول

 ياز علل يكي. را داشت يسيمنبع نو يدرصد از انواع خطاها

ا ياز مقاله  نكردن اند استفادهكه هر دو مقاله به آن اشاره كرده

منابع  يمنبع از رو) Copy/Paste( ناً تكراريو ع يكتاب اصل

 ين همان مشكليا. بود يك مقاله مروريا يگر يك مقاله دي

» سنده تنبليسندرم نو«از آن با عنوان » گاوراس«است كه 

)Lazy Author Syndrome (بردينام م )و  يركن. )27

سندگان به ينو يتوجهين كار را بيعلت ا )28( همكاران

ن كار يو زمان بر بودن ا يدگيچيو پ يسينوت منبعياهم

نحوه ارجاع  ياسهيمقا يليك مطالعه تحليشان در يا. ندندا يم

افزار را با روش استفاده از نرم يسنت يصورت دستبه

EndNote دند كه عالوه بر يجه رسين نتيسه كرده و به ايمقا

 ياز برايافزار زمان مورد نن نرميش دقت، استفاده از ايافزا

مجالت مختلف و  يوه نگارش منابع براير شيي، تغيسينومنبع

كاهش  يابل مالحظهحذف و اضافه منابع را به طور قا

جا در دسترس همه و در همه يافزار بران نرميالبته ا. دهد يم

ن از يگزيك روش جايتوان به عنوان يم يست ولين

 EndNoteل يسندگان خواست تا منابع خود را در قالب فاينو

كنترل منابع  يافزارهااستفاده از نرم. مجله ارسال كنند يبرا

ل يبدل) Automated reference checker programs( خودكار

در سطح  يكه از نظر اقتصاد ينه بر بودن در مجالتيهز

افزارها ن نرميا يريبكارگ يهستند محدود است، ول يتر نييپا

باعث كاهش خطا در منابع ) مثل كتابدارها( ا افراد متخصصي

  .)14( ك مجله خواهد شديذكر شده در مقاالت 

كتابخانه  به يدسترساز آن بود كه با  يما حاك يهاافتهي

. افتيش يدار افزايزان صحت منابع به طور معنيك ميالكترون

تواند در يكه نشان داده شده م يشنهاديپ يهااز راه يكي

ك يسندگان به ارسال ياجبار نوثر باشد، ؤكاهش خطاها م

ن يا. )29( از صفحه اول منابع مورد استفاده است رونوشت

ه يريأت تحريبر كاهش خطا سرعت داوران و هروش عالوه 

  .برديباال م هاراديو اصالح ا يمجله را در بررس

 مجله در خطاها داد رخ زانيم اگرچه فوق يهاافتهي به توجه با

 در گرفته صورت ديتمه با النيگ يپزشك علوم دانشگاه

در نگارش  كماكان كرده، دايدار پيكاهش معن رياخ يها سال

 يهاروش يريبكارگ و شوديده ميدخطا ن مجله يمنابع ا

ن يا شتريب هرچه كاهش در توانديم مطالعه نيا در يشنهاديپ

   .باشد مؤثر خطاها
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Abstract 

Introduction: With rapidly growing literature in the medical sciences being printed internationally, as well as in 

Iran, the need for citing references accurately has increased in importance. Accurate documentation, not only helps the 

proficiency of the citing author in a certain subject, but also reveals both journal's and author’s credibility and 

knowledge. 

Objective: This study aims to assess the rate and severity of improper citation practices in articles published by The 

Journal of Guilan University of Medical Sciences 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 9153 references in 531 articles published in 42 issues from 

year 2000 to 2011 have been evaluated. From each research article, three randomly selected references (1593 

references) were checked for citation errors. 

Results: Out of 531 research articles, 102 instances (19.2%) were found not to allude to the referenced citation, and 

127 articles (23.9%) were not cited in the appropriate accepted format. Overall, 959 references (60.2%) , were found to 

have some degree of error. After improving instructions for authors in 2005, and the creation of e-journal and electronic 

library in 2008, significant decrease of errors were found (both P<0.001). Additionally, as more years passed by, a 

significant decrease in the amount and severity of citation errors was noted (P<0.001).   

Conclusion: Although accuracy of writing references in The Journal of Guilan University of Medical Sciences 

improved significantly, referencing problems still exist.  Utilizing the benefits modern technologies, requesting a copy 

of the first page of all cited references, and stressing the importance of a trustworthy bibliography, may decrease the 

citation errors. 
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