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  چكيده

 منـابع  بر جامع بررسي با تا دارد سعي مطالعه اين ، توجه به اهميت استنادها و ضرورت ارائه آن در پايان نامه هاي دانشجويان    با :مقدمه

  .نمايد بررسي را هانامهپايان كيفيت بر مؤثر عوامل اخير، سال 5 در پزشكيدندان و پزشكي دانشجويان هاينامهپايان در استفاده مورد

 كـه  ايحرفـه  دكتـري  مقطـع  در پزشكيدندان و پزشكي رشته دانشجويان هاينامهپايان روي بر تحليلي -مقطعي العهمط اين :هاروش

 4233 مجمـوع  از تـصادفي  صـورت  به منبع10 نامهپايان هر از. است گرفته انجام) مورد425 (اندشده ارائه 1390تا1385 هايسال طي

 عـالي  رتبه فقط كه) ضعيف بسيار و ضعيف متوسط، خوب، عالي، (شدند تقسيم رتبه پنج به شده بررسي منابع تمامي. شد انتخاب مورد

 نـرم  از اسـتفاده  با آوري جمع از پس هاداده. بودند قبولغيرقابل و اشتباه داراي درجاتي به مابقي و شده تلقي قبول قابل و اشتباه بدون

  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزار

 هـاي              نامـه پايـان  تمـامي . بودنـد  پزشـكي  درصـد  2/73 و دندانپزشـكي  درصـد  8/26 شـده  بررسـي  هـاي نامـه پايان مجموع از :اهيافته

 گـروه  در اسـتنادها  قـدمت  ميـانگين . بودنـد  شـده  راهنمـايي  باليني اساتيد توسط پزشكي هاينامهپايان از درصد 1/98 و پزشكيدندان

 رتبـه  نمـره،  افـزايش  بـا  گروه دو هر در). P>001/0 (بود سال 5 از بيش درصد 7/70 در پزشكي گروه در و درصد 86 در پزشكيدندان

ي غيرمعنـ  پزشكي گروه در و) P=043/0 (داري  معن ضعيفي طور به دندانپزشكي گروه در همبستگي اين البته شدمي بهتر نيز نامهپايان

  ). P=007/0 (گرفتند قرار عالي رتبه در دندانپزشكي نامهپايان درصد 9/7 و پزشكي نامهپايان درصد 10). P=321/0 (بود دار

 از حـاكي  نامـه پايان نمره با شده كسب رتبه و منابع قدمت منابع، تعداد بين آماري داريمعن ارتباط عدم يا ضعيف ارتباط :گيرينتيجه

  .است پايانامه در ستنادا دقت به داوران همچنين و راهنما اساتيد دانشجويان، كافي توجه عدم

  استناد منابع، فهرست دانشگاهي، هاينامهپايان :ها واژه كليد

  

  مقدمه

 يافتـه  نظـم  و جـدي  حركـت  نخـستين  را نامـه پايـان  توانمي

 بـراي . دانـست  تحصيلش دوران طول در دانشجو ك ي پژوهشي

 يـك  انجام از است؛ شده ذكر گوناگوني اهداف نامهپايان نگارش

 آنچه. بشري دانش بردپيش  در مشاركت تا صرف پژوهشي كار

 دادن حركـت  اهميـت  دارد وجـود  تعـاريف  اين تمامي پس در

 كـردن  آماده و شده بندي چهارچوب مسيري در دانشجو ذهن

 دو از را هانامهپايان كلي طور به). 1(است بهتر ايآينده براي او

 و تحقيـق  مـورد  مـسئله  يكـي  كرد؛ بررسي توانمي كلي منظر

   وضوعيـم با رابطه در حققـم كـي. آن مĤخذ و منابع ديگري

 پزشـكي،  دانـشكده  كيوي، رشـت،   مرداني محسن دكتر :مسئول نويسنده

  Mardani@GUMS.ac.ir .                                       ارتوپدي گروه

   مداركي و اسناد گرفته قرار وي مطالعه مورد كه محدود بسيار

 آگـاهي  جهت ارزنده بسيار منبعي تواندمي كه كرده آوريجمع

 را مختلفـي  اهداف استنادها فهرست. باشد خاص موضوع آن از

 جهـت  مـدرك  ارائـه  بـه  توانمي جمله آن از كه كندمي دنبال

 دســتيابي جهــت مرجــع معرفــي محقــق، هــاييافتــه اثبــات

 بــر گــذاريارزش و موضــوع بــا مــرتبط منــابع بــه خواننــدگان

  ).2( نمود اشاره پژوهشگران رساي هايفعاليت

 سـازمان  رسـاني  اطالع و كتابداري المعارف دايره در »استناد«

 معمــوال: اسـت  شـده  توصـيف  چنـين  ملـي  كتابخانـه  و اسـناد 

 بـا  موضـوعي  ربط كه آثاري به خود هاينوشته در پژوهشگران

 نظـر  تأييد براي آثار اين از و دهندمي ارجاع دارد، هاآن نوشته

 



  و همكاران كيوي مرداني محسن     ...                               و  پزشكي دانشجويان هاينامهپايان در هاآن بر مؤثر عوامل و استنادها دقت ارزيابي

 

  )2 (3؛ 1390ستان زم و پاييز/ پژوهش در آموزش علوم پزشكي      /   20

 و هـا انديـشه  بـا  را خود نظر تفاوت يا كنندمي دهاستفا خويش

  ).3( دهندمي نشان جديد هاييافته

         در اســـتناددهي خطاهـــاي) 7-4 (مطالعـــات از بـــسياري در

ــه ــايزمين ــدد ه ــي متع ــده بررس ــين و ش ــد 64-7 ب  از درص

 در اشـتباه  و دقتيبي. بودند خطا حاوي شده نوشته استنادهاي

 علمـي  كـار  كيفـي  سـطح  دهنـده  زتاببا نوعي به نويسيمنبع

 خطاهـاي  گـروه  دو بـه  خطاها اين). 8( است داوران و نويسنده

 محتـواي  خطاهـاي  و) Citation Errors(نويـسي  منبـع  نگارش

 اول گـروه . شـوند مـي  تقسيم) Quotation Errors(نويسيمنبع

 كـه  بزرگـي  ايـرادات  تـا  اماليـي  و تايپي كوچك ايرادات شامل

 دوم گـروه  امـا . شـود مـي  سازدمي مشكل ار اصلي منبع يافتن

 منبعـي  از نويـسنده  آن در كـه  هـستند  ايگرانهحيله خطاهاي

ــرتبط ــا غيرم ــوع ب ــت موض ــات جه ــر اثب ــود نظ ــتفاده              خ اس

  (Hawkins)هـاوكينز  كـه  اسـت  خطايي همان اين). 2( كندمي

 تهيـه  و نامرتبط استناد از استفاده وي. كندمي اشاره آن به نيز

 نخوانـده  يـا  نديده هرگز نويسنده كه منابعي از باال بلند ليستي

). 9( اسـت  خوانده نامهپايان يك نويسنده »گناه بزرگترين « را

 نـشان  نيـز  كـشور  هـاي دانـشگاه  در گرفته صورت هايبررسي

 هاينامهپايان در استناددهي به كافي توجه و دقت عدم دهنده

 روي بـر  همكـاران  و يكالهـ  كـه  ايمطالعـه  در. است پزشكي

              بيــشترين دادنــد انجــام كــشور دانــشگاه 14 هــاينامــهپايــان

 حجـم  از قـسمت  محتـواترين بـي  حـال  عين در و) درصد 82(

 از آن در كـه  داشـت  اختـصاص  متون بررسي بخش به مطالب

 بـه  كـه  مدالين اطالعاتي هايبانك و شده ترجمه قديمي كتب

 همچنـين ). 10(بـود  شـده  تفادهاسـ  بودنـد  ارتبـاط بـي  موضوع

 پزشكي هاينامهپايان استنادهاي روي همكاران و سالم بررسي

 هـا نامـه پايـان  از درصد5/11 كه داد نشان 1372-82 هايسال

 جالـب . بودنـد  نكـرده  رعايـت  را استنادها صحيح نگارش اصول

 نـشده  اسـتفاده  ايعلمي منبع هيچ هاآن از درصد2/1 در آنكه

 هـاي نامـه پايـان  روي بـر  مطالعـه  دو 1377 السـ  در). 11(بود

 كـه  شد انجام گيالن پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان

 اصـول  منـابع  بخـش  در هانامهپايان از درصد15 تنها داد نشان

 هاآن از درصد 3/2 و) 12(بودند نموده رعايت را صحيح نگارش

 زارتو در حـال  بـه  تا زمان آن از). 13(بودند منابع بخش فاقد

 معاونت همچنين و) 14،15(پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

ــشي ــشگاه پژوه ــوم دان ــكي عل ــيالن پزش ــدين        ) 16،17(گ  چن

 نامـه پايـان  نگـارش  قواعد و اصول با رابطه در كتاب و نامهآئين

 مبـاني  آمـوزش  بر عالوه تا شده سعي هاآن در كه شده منتشر

 براي مشتركي و مشابه گويال نويسي، نامهپايان آئين و پژوهش

 در دقـت  اهميـت  كنار در. شود ايجاد پزشكي دانشجويان همه

 نيـز  منبـع  انتخاب در دانشجويان سليقه دانستن منابع، نگارش

 بـراي  هـا آن نيـاز  مـورد  فيزيكـي  امكانـات  نوع از آگاهي جهت

 ايويـژه  اهميـت  از منـابع  ايـن  بـه  بيـشتر  چـه  هـر  دسترسي

 جـوان  پژوهـشگران  ايـن  علمي ذائقه بررسي با. است برخوردار

 استفاده مورد منابع نوع و بودن روز به زبان، كه فهميد توانمي

 صـورت  قبلـي  مطالعـات  در. دارد اهميـت  آنان براي حد چه تا

 از استفاده مورد منابع بيشتر 1365-83 سال از ايران در گرفته

ــه و) Original (اصــيل مقالــه نــوع ــد        انگليــسي زبــان ب     بودن

 مطالعـه  ايـن  استنادها، ويژه اهميت به توجه با). 18-20 ،11(

 هـاي رشـته  دانـشجويان  هـاي نامهپايان ارزيابي با تا دارد سعي

 در هـا آن در اسـتفاده  مـورد  منـابع  و پزشـكي دندان و پزشكي

 را هـا اسـتناد  دقـت  بـر  مـؤثر  عوامل ،1390 تا 1385 هايسال

  .نمايد بررسي

  هاروش

 هـاي نامـه پايـان  425 روي بـر  تحليلـي  -طعـي مق مطالعـه  اين

 مقطـع  در دندانپزشـكي  و پزشكي رشته دانشجويان تحقيقاتي

 مـاه  تير لغايت 1385 سال ماه فروردين از كه ايحرفه دكتري

 دانـشگاه  مركـزي  كتابخانـه  مخـزن  در و انـد شـده  ارائه 1390

 هـاي نامـه پايان منبع 14437 تعداد. گرفت انجام بودند موجود

 صـورت  بـه  منبع 10 نامهپايان هر از داشت وجود مطالعه دمور

 از هـا بررسـي  . شـد  انتخـاب  مـورد  4233 مجموع در تصادفي

 و عمــومي ســواالت قــسمت دو شــامل ليــستي چــك طريــق

ــصاصي ــود اخت ــومي ســواالت. ب ــوان شــامل عم  و فارســي عن

 و راهنما استاد به مربوط اطالعات آموزشي، دپارتمان انگليسي،

. بـود  شـده  كـسب  نمره و دفاع سال دفاع، و ثبت حلم مشاور،

 تعـداد  منـابع،  كل تعداد مطالعه، نوع شامل اختصاصي سواالت

 منـابع  تعـداد  ،)مـروري  ا يـ  تحقيقي (تفكيك به انگليسي منابع

 تعـداد  ،)سـمينارها  در شده ارائه ا ي تحقيقي (تفكيك به فارسي

 يـا  ترجمـه  (تفكيـك  بـه  فارسـي  كتـب  تعـداد  انگليسي، كتب

 بـه  منبـع  هـر  نگـارش  نحـوه  الكترونيـك،  منابع تعداد ،)تأليف

ــام (تفكيــك ــام عنــوان، نويــسنده، ن ــه، ن  و انتــشار ســال مجل

 منـابع  ترتيب رعايت و متن در منابع همه از استفاده ،)صفحات

 جملـه  موضوع با استناد هر بودن مرتبط همچنين. بود متن در

 آن از دهاسـتفا  بـا  محقـق  گيـري نتيجه بودن صحيح و متن در

 از نامهپايان شده كسب نمره. گرفت قرار بررسي مورد نيز منبع

 مطالعه نوع. آمد بدست نامهپايان در موجود داوري برگه طريق

 در و شـد  مـشخص  نامـه پايان چكيده در محقق اشاره براساس

 طـرح  اجراي روش مطالعه با نويسنده صريح اشاره عدم صورت



                  ...و  پزشكي دانشجويان هاينامهپايان در هانآ بر مؤثر عوامل و استنادها دقت ارزيابي                                   و همكاران كيوي مرداني محسن
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 نامهپايان هر منابع عمر يمهن. گشت مشخص نامهپايان متن در

 منـابع  انتـشار  سـال  ميـانگين  و نامـه پايان نگارش سال تفاضل

 معيـار  از منابع نگارش صحيح نحوه ارزيابي جهت.شد محسوب

 دانـشگاه  اسـتاندارد  معيـار  بـا  مطابق كه گرديد ونكووراستفاده

  ).16( بود نامه آيين طبق

 ادات         اســتن و جمــالت بــا مقالــه بــودن مــرتبط بررســي جهــت

 پـاب  پايگـاه  از ابتـدا  شده انتخاب استنادهاي تمامي نامه،پايان

 ادامـه  در و گرفتند قرار بررسي و جستجو مورد) PubMed (مد

 اطالعـات  يـا  مقـاالت  چكيـده  يا كامل متن به دستيابي جهت

 ،)EBSCO (ابـسكو : چـون  معتبري هايپايگاه از شناختيكتاب

 ،)Pro Quest (پروكوئـست  ،)Science Direct (دايركت ساينس

ــد ــپرينگر ،)Ovid (آوي ــكوپوس ،)Springer (اس  ،)Scopus (اس

ــران ــدكس اي ــدليب ،)Iran Medex (م ــاد و) MedLib (م  جه

 دقـت  ارزيـابي  بـراي  كه آنجا از. شد استفاده) SID (دانشگاهي

ــتنادها ــر در اس ــوارد اكث ــن در .)9-4و2 (م ــه اي ــر از مطالع            ه

) مورد 4233 مجموع از (تصادفي صورت به منبع 10 نامهپايان

 در اسـتفاده  منابع، قدمت ونكوور، معيار با انطباق بررسي جهت

  .شدند انتخاب ترتيب رعايت و متن

 صـرفاً  و شـدند  تقـسيم  رتبـه  پنج به شده بررسي منابع تمامي

 بـه  مـابقي  و شـده  تلقـي  قبـول  قابل و اشتباه بدون عالي رتبه

 منـابع : عـالي  رتبه. بودند قبول غيرقابل و اهاشتب داراي درجاتي

 ترتيـب  رعايـت  مـتن،  در منابع همه از استفاده متن، با مرتبط

 رتبـه  ،نگارشـي  خطـاي  بـدون  و مـتن  در اسـتفاده  مورد منابع

 رتبـه ،  نگارشـي  خطـاي  سـه  حداكثر با عالي رتبه همان: خوب

 رتبـه  نگارشـي،  خطـاي  بيـشتر  يـا  چهار با خوب رتبه: متوسط

 مـتن،  در منـابع  همـه  از استفاده متن، با مرتبط منابع: ضعيف

 تعـداد  هـر  و مـتن  در اسـتفاده  مـورد  منابع ترتيب رعايت عدم

 منبـع  ك يـ  حتـي  وجـود : ضعيف بسيار رتبه و نگارشي خطاي

 مـتن  در منبـع  ك يـ  حتـي  از اسـتفاده  عدم يا متن با نامرتبط

  .است ضعيف بسيار رتبه كسب براي كافي و الزم شرط

 مـورد  امـر  متخصـصين  نظـر  كـسب  طريق از سشنامهپر روايي

 بـه  نامـه پايـان  10 ابتـدا  پايايي تعيين جهت. گرفت قرار تأييد

 اختيار در بررسي جهت جداگانه طور به و انتخاب تصادفي طور

 و گرفـت  قرار هاپرسشنامه پركردن و بررسي مسئول محقق دو

 بضـري  از اسـتفاده  و شـده  پر هايپرسشنامه مشابهت توجه با

 بدسـت  اطالعـات . گرفـت  قرار تأييد مورد نيز آن پايايي »كاپا«

 متغيرهـاي  مقايسه براي و آناليز SPSS افزار نرم كمك با آمده

ــي ــي و كيف ــه كم ــب ب ــون از ترتي ــذور ، t آزم ــاي مج                       وك

 وابـسته  متغيرهاي ارتباط بررسي جهت. شد استفاده كااسكوئر

 بـا ) ترتيـب  رعايـت  و منـابع  از فادهاسـت  خطاها، (بررسي مورد

 جهـت  و كـاي   مجـذور   آزمـون  از تحقيـق  مـستقل  متغيرهاي

 از تحقيـق  مستقل متغيرهاي با هانامهپايان رتبه ارتباط بررسي

. شــد اســتفاده) Kruskal-Wallis (والــيس -كروســكال آزمــون

 متغيرهـاي  بـا  منـابع  قـدمت  ميـانگين  ارتبـاط  بررسـي  جهـت 

 هـاي گروه در) (ANOVA (واريانس ناليزآ و t آزمون از مستقل

  نمــره ارتبــاط بررســي جهــت همچنــين و) طبقــه دو از بــيش

 اسـپيرمن  همگرايـي  همبـستگي  ضـريب  از رتبـه  بـا  نامهپايان

)Spearman's Correlation Coefficient (سـطح . شـد  استفاده 

  .شد گرفته نظر در P>05/0 هاآزمون تمامي داريمعني

   هايافته

 8/26 (مــورد 114 شــده بررســي نامــهپايــان 425 مجمــوع از

ــد ــوط) درصـ ــه مربـ ــته بـ ــكي رشـ ــورد 311 و دندانپزشـ                              مـ

ــد 2/73(  ــوط) درص ــه مرب ــته ب ــكي رش ــود پزش ــروه در. ب  گ

 بـا  87 سـال  بـه  مربوط نامه پايان تعداد بيشترين دندانپزشكي

 88 السـ  به مربوط پزشكي گروه در و) درصد 2/27 (مورد 31

ــا ــورد 82 ب ــد 4/26 (م ــود) درص ــامي. ب ــان تم ــهپاي ــاينام  ه

 هــاينامــهپايــان از) درصــد 1/98 (مــورد 305 و دندانپزشــكي

 6 فقـط . بودنـد  شـده  راهنمـايي  بـاليني  اساتيد توسط پزشكي

 اسـتاد  پزشـكي  گـروه  هـاي نامـه پايان از) درصد9/1 (نامهپايان

 و اورولـوژي  نـان، ز هـاي گروه ميان اين از و پايه علوم راهنماي

  تعــداد بيــشترين مــورد 29 و 42 ،55 بــا ترتيــب بــه كودكــان

ــان ــان البتــه. داشــتند را نامــهپاي                 داخلــي گــروه هــاينامــهپاي

 گـروه  هر براي مجزا تحقيقات مراكز وجود دليل به) مورد 44(

 صـورت  در كه شدند بررسي تخصصيفوق هايگروه تفكيك به

ــع ــ 14/14 تجمي ــل ددرص ــشكيل را ك ــه در و داده ت            دوم رتب

  .گرفتند قرار

 دانشكده در) درصد 4/81 (مورد 253 پزشكي هاينامهپايان از

 و ثبـت  تحقيقـات  مراكـز  در) درصد 6/18 (مورد 58 و پزشكي

 تخـصص  بـا  راهنمـا  استاد هانامهپايان تمامي. بودند شده دفاع

          هـاي گـروه  در هـا نامـه نپايـا . داشـتند  را نامـه پايـان  بـا  مرتبط

 299 و) درصـد  93 (106 در ترتيـب  به پزشكي و دندانپزشكي

  . بودند آماري مشاور استاد داراي ،مورد) درصد 1/96(

 مـورد  99 دندانپزشـكي  نامـه پايـان  114 از نمـرات  بررسـي  در

               مـــورد 266 پزشـــكي نامـــهپايـــان 311 از و) درصـــد 8/86(

 ميـانگين . بودنـد  نامـه پايان در نمره برگه داراي) درصد 5/85(

 اخـتالف  داريي  معنـ  طـور  بـه  گـروه  دو در شده كسب نمرات

 ميـانگين  مطالعـه  هـاي سـال  تمـامي  در و) P>001/0 (داشت



  و همكاران كيوي مرداني محسن     ...                               و  پزشكي دانشجويان هاينامهپايان در هاآن بر مؤثر عوامل و استنادها دقت ارزيابي

 

  )2 (3؛ 1390ستان زم و پاييز/ پژوهش در آموزش علوم پزشكي      /   22

ــروه نمــرات ــاالتر) 34/18 ±82/0 (دندانپزشــكي گ ــروه از ب  گ

 نمـره  و آمـار  مشاور استاد وجود. بود) 79/17 ±06/1 (پزشكي

 هايينامهپايان ولي نداشتند معناداري آماري ارتباط هشد كسب

 نسبت يودند شده دفاع و رسيده ثبت به تحقيقات مراكز در كه

 بودنـد  كرده طي دانشكده در را دفاع و ثبت مراحل كه هاآن به

 گـروه  دو هر در). P>001/0 (بودند كرده كسب باالتري نمرات

 05/53 زشـكي پ (بـود  مقطعـي  روش مطالعه، روش ترينشايع

 كمتـرين  گـروه  دو هر در). درصد 35/40 دندانپزشكي و درصد

 بـود  تشخيـصي  تست ارزش بررسي به مربوط نامه پايان تعداد

  ).درصد 88/0 دندانپزشكي و درصد 61/1 پزشكي(

. بودنـد  منـابع  فهرست داراي بررسي مورد هاينامهپايان تمامي

 هـاي گـروه  هايامهنپايان در شده استفاده منابع تعداد ميانگين

 و 74/28±73/22 ترتيـــب بـــه پزشـــكيدنـــدان و پزشـــكي

 مـورد  منبـع  تعـداد  بيـشترين  و كمترين. بود 88/31±23/48

 و مـورد  193 و 5 پزشـكي  گـروه   در نامهپايان يك در استفاده

ــورد 213 و 12 دندانپزشــكي گــروه در  پزشــكي گــروه در و م

 بررسي مورد منبع 1140 پزشكيدندان گروه در و منبع 3091

) درصـد  14 (نامهپايان 16 در پزشكيدندان درگروه. گرفت قرار

 مـورد  98 در و سـال  5 از كمتر استنادها منابع قدمت ميانگين

 91 نيـز  پزشـكي  گـروه  در. بـود  سـال  5 از بـيش ) درصد 86(

 كمتـر  عمـر  نيمه ميانگين با منابعي از) درصد 3/29 (نامهپايان

ــال 5 از ــتفاده سـ ــرده اسـ ــ كـ ــورد 220 و دبودنـ ــابقي مـ                   مـ

 ســال 5 از بــيش قــدمت ميــانگين بــا منــابعي) درصــد 7/70(

 ايمالحظــه قابــل طــور بــه منــابع قــدمت ميــانگين. داشــتند

)001/0<P (آناليز. بود پزشكيدندان از كمتر پزشكي گروه در 

 داوران نمـره  (نامـه پايـان  نمـره  سطح بين كه داد نشان آماري

 رشـته  در و پزشـكي  رشته در منابع قدمت و) تيداسا و شورايي

  ).P<05/0 (نداشت وجود معناداري آماري ارتباط دندانپزشكي

 تحقيقـي  مقالـه  يك حداقل از هانامهپايان اكثر گروه دو هر در

 اسـتفاده  منـابع  نـوع  كمتـرين  و بودنـد  كرده استفاده انگليسي

 بين). 1 جدول (بود هاكنگره در شده ارائه فارسي مقاالت شده

 داري  معنـ  رابطـه  شـده  استفاده منابع تعداد و هانامهپايان نمره

 از استنادها خطاي بررسي در ).P<05/0 (نداشت وجود آماري

 9/30 (مورد 96 پزشكي گروه در شده بررسي منبع 3091 كل

 در) درصـد  7/7 (مـورد  24 نويـسندگان،  نام نوشتن در) درصد

 نوشـتن  در) درصـد  9/83 (مـورد  261 و مقالـه  عنـوان  نوشتن

 شـماره  و انتـشار  سـال  نشر، محل ناشر، نام به مربوط اطالعات

 به مقادير اين دندانپزشكي گروه در. بودند خطا حاوي صفحات

ــب ــد 2/27 (31 ترتيـ ــد 4/18 (21 ،)درصـ  86 (98 و) درصـ

 311 كـل  از پزشـكي  گـروه  در كلـي  طور به. بود مورد) درصد

 از يكـي  حـداقل  حـاوي ) رصدد 5/86 (مورد 269 در نامهپايان

. بودنـد  شـده  اسـتفاده  استنادهاي از يكي در نگارشي خطاهاي

. بـود ) درصـد  7/87 (مورد 100 دندانپزشكي گروه در عدد اين

 مـتن  در اسـتنادها  از اسـتفاده  در ترتيب رعايت ميزان بررسي

 در ترتيب به پزشكيدندان و پزشكي هايگروه در كه داد نشان

 هـا نامـه پايان از مورد) درصد 9/50 (58 و) درصد 4/34 (107

 مورد 5 در. بودند نشده استفاده متن در شماره ترتيب به منابع

 4/4 و 6/1 ترتيـب  بـه  دندانپزشـكي  و پزشكي هاينامهاز پايان 

 در. بود نشده استفاده متن در استنادها از كي ي حداقل از درصد

ــان 31 نهايــت ــان 9 و) درصــد 10( پزشــكي نامــهپاي  نامــهپاي

 عالي رتبه در استنادها صحت نظر از) درصد 9/7 (دندانپزشكي

 گـروه  در شـده  كـسب  رتبـه  سـطح ). 2 جـدول  (گرفتنـد  قرار

 بـود  بـاالتر  دندانپزشـكي  گـروه  از معنـاداري  طـور  بـه  پزشكي

)007/0=P.(  

 و قـانوني  پزشـكي  گـوارش،  ارولـوژي،  زنان، جراحي، هايگروه

 تعـداد  بيـشترين  عـالي  درجه با نامهپايان 3 با هركدام بيهوشي

 بـا  اعصاب و مغز و راديولوژي قلب، هايگروه قبول قابل استناد

 انكولـوژي،  و خـون  اپيدميولوژي، كودكان، هايگروه و مورد دو

 و اعـصاب  و مغـز  جراحـي  روانپزشـكي،  بينـي،  و حلق و گوش

              هــيچ هــاگــروه ســاير و نامــهپايــان مــورد يــك بــا ولــوژييفيز

 گروهـي  هـيچ  و ندنداشـت  قبول قابل استنادهاي با اينامهنپايا

  .بود نكرده ارائه قبول قابل نامهپايان سه از بيش

 گـوارش،  جراحـي،  كودكان، ارولوژي، زنان، هايگروه هايرتبه

  و اعــصاب و مغــز اپيــدميولوژي، راديولــوژي، قــانوني، پزشــكي

 هـم  بـا  سهمقاي در داشتند نامهپايان10 از بيش كه روانپزشكي

 كـسب  رتبـه ). P=191/0 (نگرديـد  مشاهده داريي  معن تفاوت

 پزشـكي دنـدان  و پزشكي گروه دو هر در نامهپايان نمره با شده

 رتبـه  نمـره،  افـزايش  با كه معنا بدين داشت مثبت همبستگي

  گـروه  در همبـستگي  ايـن  البتـه . شـد مـي  بهتـر  نيـز  نامهپايان

 گـروه  در و) P=043/0(داري  معن ضعيفي طور به پزشكيدندان

 پزشـكي  گروه دو هر در). P=321/0 (بود داري  غيرمعن پزشكي

 همبـستگي  دفـاع  سـال  و شده كسب رتبه بين پزشكيدندان و

 و P>001/0 ترتيــب بــه (داشــت وجــود مثبتــي و داري معنــ

026/0=P .(1390 ســمت بــه 1385 ســال از چــه هــر عنــيي 

. بودنـد  كـرده  كـسب  بهتـري  رتبه هانامهپايان كنيممي حركت

 بهتري رتبه كسب موجب نيز آمار مشاور استاد وجود همچنين

 اما) P=007/0 و P=038/0 ترتيب به (بود شده گروه دو هر در

 ارتبــاط) تحقيقــات مركــز يــا دانــشكده (دفــاع و ثبــت محــل



                  ...و  پزشكي دانشجويان هاينامهپايان در هانآ بر مؤثر عوامل و استنادها دقت ارزيابي                                   و همكاران كيوي مرداني محسن

 

  23/      )2 (3؛ 1390ستان زم و پاييز/ پژوهش در آموزش علوم پزشكي 

 

 همچنـين  ،)P=193/0 (نداشـت  شـده  كسب رتبه با معناداري

 گـروه  دو از امكـد  هـيچ  در شده كسب رتبه و مطالعه نوع بين

 و P=364/0 ترتيــب بــه (نداشــت وجــود داريي معنــ ارتبــاط

985/0=P .(رتبـه  بـا  ارتبـاطي  نيـز  استفاده مورد منابع قدمت 

  ).<05/0P (نداد نشان شده كسب

  

  دندانپزشكي و پزشكي دانشجويان تحصيلي هاينامه پايان در شده استفاده منابع معيار انحراف و ميانگين: 1جدول

 پزشكي دندانپزشكي

  نامهپايان منبع نوع

 )صد در (تعداد

  استناد از استفاده              

 ميانگين) ±معيار انحراف(

  نامهپايان

 )صد در (تعداد

  استناد از استفاده                   

 ميانگين)±معيار انحراف(

 34/15 ± 49/12 )3/99 ( 309   41/27 ± 13/21 )1/99 (113 تحقيقي انگليسي مقاله

 21/0 ± 38/1 )5/4(    14   39/0 ± 64/1 )9/7 (9 مروري انگليسي مقاله

 28/0 ±1 /32 )8 (      25 570 ± 4/2 )6/9 (11 تحقيقي فارسي مقاله

 07/0 ± 48/0 )6/2(     8 02/0  ± 18/0 )9/0 (1 كنگره فارسي مقاله

 38/9 ±12 /1 )8/86(   270 28/14  ± 15/16 )9/78 (90 انگليسي كتاب

 81/0 ± 49/2 )8/51 (  161 821  ± 9/3 )3/62 (71 تأليفي فارسي كتاب

 2/ 3  ± 68/3 )5/22(   70 51/3 ± 73/5 )8/36 (42 ترجمه فارسي كتاب

 35/0 ±1 /11 )7/16(   52  23/0 ± 81/0 )5/10 (12 الكترونيك منبع

  

  تحصيلي رشته تفكيك به استنادها كيفيت بنديرتبه: 2جدول

 دندانپزشكي                                 پزشكي                             
 رتبه

 درصد تعداد درصد  تعداد

 9/7 9 10 31 عالي

 14 16 17 53 خوب

 1/21 24 5/35 110 متوسط

 5/39 45 28 87 ضعيف

 5/17 20 6/9 30 ضعيف بسيار
  

   گيرينتيجه و بحث

 صـورت  هايتالش رغمعلي كه داد نشان مطالعه اين هاييافته

 هـا نامهپايان داوري و نگارش استانداردسازي راستاي در گرفته

 را منـابع  نگـارش  استاندارد هانامهپايان از اندكي درصد كماكان

 در مـشاور  و راهنمـا  اسـاتيد  تنها نه همچنين. كنندمي رعايت

ـ  بخـش  ايـن  بـر  مناسبي نظارت آموزشي هايگروه همه  دندارن

 در منابع بودن روز به و صحيح نگارش نيز داوران سوي از بلكه

. باشـد نمـي  توجـه  مـورد  چندان هانامهپايان دهينمره و داوري

 هـاي نامـه پايـان  درصـد  90 از بـيش  تا شده موجب امر همين

. باشـند  خطا حاوي درجاتي به دندانپزشكي و پزشكي هايگروه

 وضـعيت  داشـتند  آمـاري  رمـشاو  استاد كه هايينامهپايان البته

 بـاالتر  رتبـه  بـا  هـاي نامـه پايان ولي دارند رتبه لحاظ از بهتري

 لـزوم  نـشانگر  هـا يافته اين. بودند نكرده كسب بهتري هاينمره

   اصول آموزش امر در ريزيبرنامه و گذاريسرمايه پيش از بيش

  

  

-پايـان  دهـي نمره و داوري امر بر بيشتر نظارت و منابع نگارش

 .است هانامه

 نـشانگر  كـه  اسـت  اينوشـته  كتـاب  نامـه پايـان  دهخدا نظر از

. اســت اشتحــصيلي رشــته در دانــشجو پــذيرش و شايــستگي

 شـمار  به و دارد پژوهش امر با ناپذيريجدايي ارتباط نامهپايان

 يونسكو نظر از كشورها پژوهشي آمارهاي فهرست در آن آمدن

 مطالعات اخير هايلسا در. است امر اين بر محكمي دليل خود

 روي           از علمــي مقــاالت انتــشار ميــزان روي بــر متعــددي

 پـيش  از بيش تمركز نشانگر كه است گرفته صورت هانامهپايان

  ).21-6(هاستنامهپايان پژوهشي ارزش به محققين

 اشـاره  2007 سـال  در (Powley & Dale) ديـل  و پـاولي 

 اعتبـار  پـژوهش،  هـر  در گـذاري ارزش مهـم  معيار دو اند،كرده

 تـرازو  كفه دو اين بين كه زماني و است آن استنادهاي و علمي

 كـافي  علمـي  اعتبار از كار محصول باشد برقرار مناسبي تعادل

 از انـدكي  درصـد  مطالعـه  ايـن  در). 27( بـود  خواهد برخوردار
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 و 10 ترتيـب  به(دندانپزشكي و پزشكي هايگروه هاينامهپايان

 مطالعه در. بودند كرده ارائه قبولي قابل دهاياستنا) درصد 9/7

 همـين  پزشـكي  هـاي نامـه پايـان  روي بـر  همكاران و سبحاني

           مـورد  40 نامـه پايـان  267 مجمـوع  از كـه  داد نـشان  دانشگاه

 و قنـاعي . بودنـد  كـرده  رعايـت  را نگـارش  اصـول ) درصد 15(

-انپايـ  روي بـر  خود ساله 5 بررسي از بخشي در نيز همكاران

 مطـابق  را) مـورد  180 از 46 (درصـد 6/26 دانـشگاه  هـاي نامه

 تـوان مـي ). 13(دانـستند  ونكوور معيار اساس بر صحيح الگوي

 علـت  به را مطالعه اين در قبول قابل هاينامهپايان بودن كمتر

 و استنادها ترتيب متن، در منابع تمامي از استفاده بررسي عدم

 ميـزان  همچنـين . دانست مذكور مطالعات در موضوعي ارتباط

 و سـالم  بررسـي  از كمتـر  مطالعه اين در استناد صحيح نگارش

ــاران ــي  و) 11(همك ــاران و برقع ــود) 18(همك ــاآن. ب ــت ه  عل

         مــورد هــاينامــهپايــان اكثــر منــابع نگــارش بــودن اســتاندارد

 بـر  تأكيـد  بـا  تحقيـق  روش هايكارگاه برگزاري را شانبررسي

 بررسي امكان و دانشجويان و اساتيد رايب منابع نگارش اهميت

 رعايـت  هـا آن آنكـه  بـا  البته. دانستند ايرايانه صورت به متون

 ولـي  بودنـد  داده قرار نظر مد را منابع همه از استفاده و ترتيب

 بررسـي  را منابع از صحيح مفهومي استفاده و موضوعي ارتباط

) 28 (كـاران هم و آزاده هـاي يافته به مطالعه اين نتايج. نكردند

 اسـتنادهاي  از) مـورد  357 از 35(درصـد  8/9 كـه  بود نزديك

 را تهـران  پزشكي علوم دانشگاه تخصصي دكتري هاينامهپايان

 همكاران و آصف مطالعه. دانستند ونكوور معيار با منطبق كامال

 244 از مورد 21(درصد 6/8 تنها كه بود آن از حاكي نيز) 29(

 را مـتن  در منـابع  از اسـتفاده  ترتيـب  هانامهپايان از) نامهپايان

           244 از مــورد  195 (درصــد 9/79 و بودنــد كــرده رعايــت

 بررسـي . بودنـد  نكرده رعايت را نويسي مرجع اصول) نامهپايان

ــري ــاران و جعف ــال در همك ــاكي 1382 س ــود آن از ح ــه           ب  ك

 در منـابع  نگـارش  نحـوه  بـه  نسبت آگاهي عدم يا و توجهيبي

 خاصـي  رشـته  به منحصر پيراپزشكي و پزشكي هايرشته همه

ــست ــاآن. ني ــد ه ــه دريافتن ــط ك ــورد 161 در فق           3735 از م

بـود   شـده  رعايت استناد صحيح اصول ،)درصد 3/4 (نامهپايان

 نگـارش  اصـول  رعايـت  اندك ميزان اين رسدمي نظر به). 20(

ـ  نبودن آشنا اصلي عامل دو از ناشي استنادها  صـحيح  نحـوه  اب

 دو ايـن . اسـت  اسـتناد  اهميـت  از آگـاهي  عدم و منابع نگارش

 مفـاهيم  بـا  دانشجو آشنايي عدم از گرفته نشأت تواندمي عامل

. باشـد  علمـي  متـون  نگـارش  صـحيح  نحـوه  و علمـي  پژوهش

 و دانـشجويان  و اساتيد براي تحقيق روش هايكارگاه برگزاري

 همـين  در ارياختيـ  آموزشـي  واحـد  گـرفتن  نظر در همچنين

 دانـشجويان  در پژوهشگري دانش ارتقاي جهت تواندمي زمينه

 پژوهشي معاونت سوي از سال هر شودمي پيشنهاد. باشد مؤثر

 خود و مشاور و راهنما اساتيد و شده انتخاب برتر هاينامهپايان

  .گيرند قرار تشويق مورد دانشجو

ــي در ــروه بررس ــايگ ــي ه ــداد آموزش ــسيار تع ــدكي ب               از ان

 راهنمـايي  پايـه  علـوم  اسـاتيد  توسـط ) درصد 6/1( هانامهپايان

 صـفر (سـبحاني  مطالعـات  از چـه  اگـر  ميـزان  ايـن . بودند شده

 بيـشتر ) درصـد  3/1( زادهآصـف  و) درصد 5/0( قناعي ،)درصد

 پايـه  علـوم  مهم جايگاه به توجهي كم نشانه كماكان ولي است

 زمينـه  در هـا گـروه  اين شدن ترفعال. است پزشكي آموزش در

 امـر  بـه  ورود در دانـشجويان  ترغيب موجب تواندمي نامهپايان

  . شود دانشجويي نخستين هايسال از پژوهش

 راهنمـا  اسـتاد  آموزشي گروه و شده كسب رتبه بين كه آنجا از

 اسـتنباط  چنـين  تـوان مي نشد ديده دارييمعن آماري ارتباط

 هـاي گـروه  سـوي  از شـده  ئـه ارا هاينامهپايان كيفيت كه كرد

 علـل  از يكـي  ديگر طرف از. است سطح يك در تقريباً مختلف

 مـرتبط  داوري بـه  تـوان مـي  را اسـتناد  در هـا نامـه پايان ضعف

 نمره بين آماري داري  معن ارتباط عدم يا ضعيف ارتباط. دانست

 شـده  كـسب  رتبـه  و منـابع  قـدمت  منـابع،  تعداد با نامه پايان

 و راهنمــا اســاتيد دانــشجويان، كــافي عنايــت عــدم از حــاكي

 از شـود مـي  پيـشنهاد . است استناد اهميت به داوران همچنين

 را بيـشتري  هـاي نامهپايان كه باليني آموزشي هايگروه اساتيد

 .شـود  بيشتري استفاده پژوهشي شوراي در كنندمي راهنمايي

 چـك  «يـك  مثـل  جـامع  و يكـسان  معيـار  ك ي ايجاد عالوه به

 و بـوده  داوران گـر يـاري  هـا نامـه پايان دهيمرهن جهت» ليست

  .دهد ارتقاء را هانامهپايان كيفيت

ــه 2009 ســال در (Oren &Watson) واتــسون و اورن ــن ب  اي

 اسـتنادها  كنتـرل  براي متخصص فرد وجود كه رسيدند نتيجه

)Reference Checker (ــا و ــتفاده ي ــرم از اس ــزارن ــرل اف  كنت

 Automated reference-checker (اسـتنادها  صحت اتوماتيك

program (گرددمي استناددهي در خطا كاهش موجب )بـا ). 5 

 مورد هاينامهپايان در استنادها در خطاها باالي حجم به توجه

 صـحت  بررسـي  جهت شودمي پيشنهاد مطالعه اين در بررسي

 در متخـصص  فـرد  هر ا ي كتابداري كارشناسان از منابع نگارش

 طـور  بـه  هانامهپايان از قسمت اين و ودش گرفته كمك استناد

 افزارهـاي نـرم  شودمي پيشنهاد همچنين. شود بررسي جداگانه

 پژوهـشي  هايمعاونت اختيار در و شده خريداري منابع كنترل

 از كـي  ي ديگـر  طرف از. گيرد قرار تحقيقات مراكز و هادانشكده

 شـده  اشـاره  آن به متعدد مطالعات در هاستسال كه معضالتي
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 در هـا نامهپايان از ايرايانه اطالعاتي هايبانك وجود عدم است

 بـا  مخـازن  ايـن  ارتبـاط  عـدم  وجـود،  صـورت  در و هـا دانشگاه

ــوران). 11،12،13،18،23 (اســــت يكــــديگر ــالمر و پيــ                پــ

(Piorun & Palmer))2008 ( و هـا هزينـه  بـر  دقيقـي  بررسـي 

 هـا نامـه پايـان  زنمخـا  كـردن  ديجيتالي بودن صرفه به مقرون

 بـراي  را پروژه اين صحيح انجام نتيجه نهايت در و دادند انجام

 دانـشگاه  در آنكه با). 30 (دانستند عالي آن كتابخانه و مؤسسه

 الكترونيـك  بايگاني اخير سال چند در نيز گيالن پزشكي علوم

 عالوه رسدمي نظر به ولي است گيريشكل حال در هانامهپايان

 در و ايريـشه  اقدامي بايد امر اين در تسريع و سهيلت ايجاد بر

 ايجاد. پذيرد صورت هانامهپايان به ساماندهي جهت ملي سطح

 ثبت به دانشجو الزام و نامهپايان ثبت براي اينترنتي درگاه يك

 هـا نامـه پايان ساماندهي در تواندمي درگاه اين در مربوطه فايل

  .باشد مؤثر

 اكثـر  مطالعه اين در كه بود اين هايافته در مثبت نكات از يكي

 ترتيـب  بـه  (دندانپزشـكي  و پزشكي گروه دو هر در هانامهپايان

 گرفتـه  بهـره  آمـار  مـشاور  وجـود  از) درصد 93 و درصد 1/96

) درصـد  9/76 (همكـاران  و برقعـي  مطالعـه  به نسبت كه بودند

 بـااليي  اهميـت  از مـسئله  اين. اند نموده كسب را بهتري رتبه

 بـر  2003 سـال  در كه ايمطالعه در كه آنجا تا است خورداربر

 بود شده انجام آلمان در پزشكي دانشجويان هاينامهپايان روي

ــي ــتي از يك ــايكاس ــود ه ــي در موج ــق طراح ــدم را تحقي               ع

ــره ــريبه ــشاور از گي ــار م ــستند آم ــه دان ــد 11 در ك               از درص

 تـوان مـي  مثبت نكات ديگر از). 31 (دبو شده ديده هانامهپايان

 هـاي گـروه  در الكترونيـك  منـابع  از مالحظـه  قابـل  استفاده به

 اشـاره ) درصد 7/16 و 5/10 ترتيب به (پزشكيدندان و پزشكي

 سالم و همكاران و رخش همطالع از باالتر بسيار ميزان اين. كرد

 امكـان  علـت  بـه  تـوان مـي  را امـر  ايـن  ). 19 ( بود همكاران و

 اينترنت بيشتر نفوذ و دانشگاه در اينترنت به مناسب سترسيد

  .دانست دانشجويان ميان در

 بـا  گـيالن  پزشـكي  علـوم  دانشگاه پژوهشي معاونت مجموع در

 بودجـه  گرفتن نظر در ها،نامهپايان نگارش آيين كتابچه انتشار

 در اينترنت به دسترسي امكان كردن فراهم و هانامهپايان براي

 كيفـي  سطح ارتقاء هدف با مهمي هايگام آموزشي يهامحيط

 راه آلايـده  شرايط به رسيدن تا ولي است برداشته هانامهپايان

 بيـشتر  چه هر نيل جهت رسدمي نظر به. دارد پيش در درازي

 واقـع  مفيـد  توانـد مـي  نيز پژوهش اين هاييافته اهداف اين به

  .شود
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Abstract: 

Introduction:  Dissertations could be evaluated from two views; studied subjects and citations. 

With regard to importance and necessity of presenting citations in students dissertations or articles 

present study seeks to evaluate the citations of medical and dental students' dissertations in order to 

find the effector factors on their quality in the last 5 years. 

Methods: In this sectional-analytical study all medical and dental students' dissertations which have 

been written between years 2006 and 2011 (425 cases) were included. First 10 references of each 

dissertation (4233 cases) were selected. All evaluated citations were graded into 5 groups: excellent, 

good, fair, poor and very poor. The only acceptable and error-free group was "excellent" and others 

had errors to some degree and were unacceptable. A checklist was used for the study and gathered 

information was analyzed by SPSS ver. 19. 

Results: From all dissertations, 26.8% were medical and 73.2% were dental. All dental and 98.1% 

of medical dissertations had clinical supervisors. The mean half-life of references were more than 5 

years in 86% of dental and 70.7% of medical dissertations (P<0.001). Dissertations' grade were 

increased by increment in their scores but this correlation was statistically weak in dental (P=0.043) 

and had no significant in medical group (P=0.321). 10% of medical and 7.9% of dental dissertations 

gained excellent grade (P=0.007). 

Conclusion: Weak or no significant correlation between references' counts, half-lives and grades 

with dissertations' score demonstrated the inattention to accuracy of citation from students, 

supervisors and review board. 
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