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  چكيده
دهاي علمي اين تحقيق با هدف تحليل استنا. باشد ئز اهميت ميحاهاي پژوهشي  تحليل منابع استفاده شده در فعاليت استناد و: مقدمه

 .راحي شدط هاي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سه مقطع زماني نامه استفاده شده در پايان
 بوددفاع شده  1386تا سال كه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نامه  پايان 519در اين مطالعه مقطعي  :ها روش

بندي شده  دسته 86-82و  81- 77 ،76-72 هاي سال آوري و در سه مقطع زماني ليست جمع توسط چكها  داده. مورد ارزيابي قرار گرفت
  .استفاده شد ANOVAو هاي مجذور كاي  از آزمون ها داده راي تجزيه و تحليلب .با هم مقايسه گرديدند

كتاب فارسي و انگليسي، مقاالت  ،كتاب ،ارسيف ،مقاالت انگليسي ،مقاالت ،منابع(گيري شده  مقايسه ميانگين متغيرهاي اندازه :نتايج
هاي  د كه در آخرين مقطع يعني در سالدانشان  ها امهن در بخش منابع پايان )و منابع الكترونيكي  ISIدرچاپ شده در مجالت ثبت شده 

 ISI استفاده از مقاالت داراي ميانگين  .)P= 0001/0( شاهده شدم اي در ميانگين استفاده از اين استنادها افزايش قابل مالحظه 82-86
 ميانگين). 32/0±22/1(اما استفاده از منابع الكترونيكي افزايش جزيي نشان داد ) 25/14±68/21(شده بود برابر  دودر هر پايان نامه 

استفاده . يت كرده بودندها استانداردهاي نگارش استنادها را رعا نامه درصد پايان 1/50. مورد بود 07/28±65/26 منابع مورد استفادهتعداد 
  .داد را تشكيل مي) درصد 8/77( فراوانيبيشترين  76-72هاي  هاروارد در نگارش استنادها در سال  از روش
در سه   ISIمجالت و مقاالت ثبت شده در روش وانكوور ،روش استاندارد ،ميانگين استفاده از كل منابعدر اين بررسي  :گيري نتيجه

  .ي بوديوده است اما در مورد استفاده از منابع الكترونيكي اين افزايش ناچيز و جزمقطع زماني پيشرفت نم
  

  شناسي كتاب دانشجوي پزشكي، ،نامه، استنادها پايان :كليدي يها هواژ
  198تا  191 :)2(11؛ 1390تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
   

                                                 
دانشـكده   ياجتمـاع  يپزشك يگروه آموزش ،)يمرب(زينت سالم  :نويسنده مسؤول *

 .، كرمان، ايرانرفسنجان يدانشگاه علوم پزشك ،كار طيمح قاتيو مركز تحق يپزشك
zinatsalem@yahoo.com  

و مركـز   يدانشكده پزشـك  ياجتماع يپزشك يگروه آموزش ،)اريدانش( انييمحسن رضا
ــاتيقتح ــ ق ــار طيمح ــك   ،ك ــوم پزش ــگاه عل ــنجان يدانش ــران رفس ــان، اي  .، كرم

moeygmr2@yahoo.com( 
دانشـگاه علـوم    ،يول كتابخانه دانشكده پزشكؤو مس يكارشناس كتابدارنژاد،  مينا ولي

  )mvalinejad2007@yahoo.com.(، كرمان، ايرانرفسنجان يپزشك
دانشگاه علوم پزشكي  معاونت پژوهشيتوسط  109/20/9اين مقاله با شماره 

  .هاي آن پرداخت گرديده است تصويب و هزينه رفسنجان
اصالح شده  25/8/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  15/10/88اين مقاله در تاريخ  

  .پذيرش گرديده است 6/9/89و در تاريخ 

  مقدمه
امـر تحقيـق    ي به كـار ديگـران در  لمارجاع دادن ع ،استناد

وجود منابع مناسب نه تنها نشانگر  نامه پاياندر . باشد مي
ــار آن  ــاناعتب ــه پاي ــه   نام و پشــتوانه علمــي آن اســت بلك

خواننده را به اطالعات بيشتر در زمينه مورد نظـر ارجـاع   
از همين رو وجود منابع مناسب و صحيح در يـك  . دهد مي

دنيـاي علـم    اساسي در برقراري ارتباط در ءجز نامه پايان
بـا   .باشد مياستنادات نقطه شروع براي محقق  .)2و1(است

خواهد رابطه بين ادعاي خـود   استفاده از استناد محقق مي
فهرســـت مأخـــذ . )3(نشـــان دهـــد و ادعـــاي ديگـــران را
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منبع بسيار با ارزشي براي آگاهي نسـبت بـه    ها هنام پايان
بـه   .باشـد  مـي  متون مربوط به موضـوعي كـامالً محـدود   

با تحليـل   .باشد ميمين دليل تحليل اين منابع حائز اهميت ه
توان حركت يك پديده را از آغاز تا زمان حال  مي استنادي

 .)4(پيگيري كرد

ي كشـور  هـا  همطالعات انجام شـده در بعضـي از دانشـگا   
ــان      ــابع نش ــتفاده از من ــه اس ــاوتي را در زمين ــايج متف نت

ر ن بـ مكـارا و ه كالهـي   در مطالعـه  طوري كه به ؛دهند مي
 هاي سال مقاطع كشور در دانشگاه 14 يها هنام پايان روي

 هـا  هنامـ  پايان حجم درصدهشتاد و دو ، 77-78و  71-70
 كتــب  ايــن منــابع از .دادنــد مــي تشــكيل متــون بررســي را

 اطالعـاتي  هـاي  بانـك  و يـا از خالصـه   شده ترجمه قديمي
ا بـ  محكمـي  ارتباط كه اين بدون ،بود شده ستفادها مدالين

 اسـتفاده  نامـه  در پايـان  باشـد و يـا از آن   داشته موضوع
بررسي قناعي و همكاران در سال  در .)5(باشد شده علمي
داراي فهرسـت منـابع    ها هنام پايان درصد 7/97نيز  1377

ــي فقــط   ــد ول ــا از الگــوي صــحيح  آ درصــد 6/26بودن نه
مختاري در بررسـي   .)6(نويسي استفاده نموده بودند منبع

ــه در  خــود نشــان ــه 220داد ك ــوان مقال ــع  4116 ،عن منب
 درصـد  84/64باالترين ميزان اسـتناد   .استفاده شده است
منابع بـه زبـان انگليسـي     درصد 59/71مربوط به كتاب و 

محمدي و همكاران در بررسي خود نشـان دادنـد    .)7(بود
و  شماره فصلنامه كتابـداري  30در درسي منبع  1748كه 

ه بود كه براي هـر مقالـه ميـانگين    كار رفته رساني ب اطالع
منابع با زبان انگليسي نسبت . منبع استفاده شده بود 9/11

ــود  ــابع فارســي بيشــتر ب ــه من  در بررســي ســالم و .)8(ب
در پايـان نامـه هـاي     همكاران ميـانگين اسـتفاده از منـابع   

 مورد بـود  9/25 ساله،  10دانشگده پزشكي در يك دوره 
 .)9(ارش اسـتاندارد بودنـد  آنان داراي نگـ  درصد 5/88 كه

كـه در دپارتمـان   يي ها ههمچنين، در بررسي مقاله و رسال
ي دكتـري  هـا  هشد رسال نگهداري مي  Hacttepe كتابداري

نسبت به تزهاي مقطع كارشناسي ارشد دو برابـر اسـتناد   
كــه در يي و تزهــا هــا ههمچنــين رســال. بيشــتري داشــتند

انتشـارات   ي اخيـر ارائـه شـده بودنـد بيشـتر بـه      هـا  لسا
بنـابراين بـا بررسـي     .)4(الكترونيكي استناد نموده بودنـد 
در چگـونگي اسـتفاده از    الگوي رفتار علمي محققين جوان

در زمينه يافتن منـابع   نها راتوان كوشش آ منابع علمي مي
ترين زبـان مـورد    چاپي و رايج ،جديدتر، منابع الكترونيكي

موثـق در ايـن   اطالعـات   .نمـود يي استفاده آنها را شناسـا 
گسـترش   ،هـاي ارزيـابي   ريـزي  توانـد در برنامـه   زمينه مي

بنابراين بـا  . باشدمؤثرابزار و توسعه امكانات الكترونيكي 
ودر همـه   تغييرات زيادي كه در دنيـاي علـم و تكنولـوژي   

حتي در استفاده از منابع مختلف نيز ايجـاد شـده    ها هزمين
از آنجـا كـه    است تحليل اين تغييرات حائز اهميت اسـت و 

ي دانشـجويان دانشـگاه   هـا  هنامـ  پايـان اولين سال دفاع از 
شـروع شـد بـراي     1372علوم پزشكي رفسنجان در سال 

ايـن   تغييـرات ايجـاد شـده در هـر پـنج سـال،       پي بردن به
تحقيق با هدف تحليل استنادهاي علمـي اسـتفاده شـده در    

ي دانشجويان پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي   ها هنام پايان
 86-82و  81-77، 76-72سنجان در سه مقطـع زمـاني   رف

 .طراحي شد

  
  ها شرو

ــام     ــاري شــامل تم ــه آم ــه توصــيفي جامع ــن مطالع در اي
 1386 تا پايان سال 1372ي دفاع شده از سال ها هنام پايان
دانشجويان   هنام پايان مورد 519 روش سرشماري با .بود

رفسـنجان مـورد ارزيـابي    پزشكي دانشگاه علوم پزشـكي  
ي هـا  هنامـ  پايـان براي اين مطالعه  خروج شرط .قرار گرفت

، هـا  هنامـ  پايـان تمـام   كـه  دليل ايـن ه ب ترجمه شده بود اما
همگـي   بودنـد ي مـروري  هـا  پژوهشي و بررسي هاي طرح

اطالعــات از  بــراي جمــع آوري. آنهــا وارد مطالعــه شــدند
طراحـي شـده داراي    ليسـت  چك .استفاده گرديد ليست چك

ت ســؤاال. عمـومي و اختصاصـي بـود    دو بخـش سـؤاالت  
و سـال دفـاع    ها هنام پايانعمومي شامل جنس نويسندگان 

ت اختصاصي مربـوط بـه منـابع شـامل تعـداد      سؤاال. بود
مـروري  (، نوع مقاله )انگليسي يا فارسي(زبان مقاله  ،منابع
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زبان  ،،ISI مجالت داراي ثبت شده يا نشده در )يا تحقيقي
ترجمـه يـا   (و همچنين نـوع آن   ،)فارسي و انگليسي(كتاب 

خالصه  ،تعداد موارد استفاده از منابع الكترونيكي ،)ليفأت
نحـوه نگـارش اسـتاندارد     ،هـا  همقاالت ارائه شده در كنگر

روارد و وانكوور در تنظيم ها  شو استفاده از دو رو منابع
طراحـي شـده،    ليست چكيي روا براي تعيين .استنادها بود

از همكـاران متخصـص در گـروه     بين پـنج نفـر   ليست چك
پزشكي اجتماعي توزيع و پـس از بررسـي و جمـع بنـدي     

بـه دسـت آمـد و     91/0برابر  محتوايي ضريب روا ،نظرات
تصـادفي   بـه طـور  ليسـت    آن ابتـدا پـنج چـك   يي براي پايا

انتخاب و توسط يكي از اعضاي تيم تكميل و سپس همـان  
بررسـي   توسـط فـرد ديگـري از تـيم تحقيـق      هـا  هنام پايان

هـاي بـه دسـت آمـده و      گرديد سـپس بـا مشـابهت پاسـخ    
شـد   تأييـد نيـز   ليسـت  چـك يي استفاده از ضريب كاپا، پايا

مجـزا   ليسـت  چـك ، يك نامه پايانبراي هر . )86/0ضريب (
در  هـا  هداد .توسط يكي از اعضا تيم پژوهش تكميل گرديد

با هم مقايسه  )86-82و  81-77، 76-72( سه مقطع زماني
كه در فاصله هـر پـنج سـال در     مشخص شود د تاشدن مي

اسـتنادها چقـدر    روند و استانداردسـازي و سـاير مـوارد   
ي ريـز  برنامـه پيشرفت ايجاد شده است و آيا لزومي براي 

بـا   هـا  هاسـتنادها وجـود دارد؟ داد  گيـري    در آموزش بكار
. ندتجزيـه و تحليـل شـد    SPSS-12 افـزار  استفاده از نـرم 
اسـتاندارد بـودن و مقطـع    ( اي كيفـي متغيره براي مقايسه

 هــا از آزمــون كــاي دو و بــراي مقايســه ميــانگين )زمــاني
در سـه دوره زمـاني از    )...و ،تعـداد منـابع   ،تعداد مقاالت(

 P> 05/0اختالفـات در  . استفاده گرديـد  ANOVA آناليز
  .منظور گرديد معناداراز نظر آماري 

 
 نتايج

قـرار گرفـت كـه     مورد بررسـي  نامه پايان 519در مجموع 
 نامـه  پايـان  291 ،)درصد 2/37(را دختران  نامه پايان 193

را  )درصـد  7/6( نامـه  پايان 35را پسران و  )درصد 1/56(
 31 .نموده بودند تدوينمشترك  طور بهپسران و دختران 

 درصـد  7/33 ،72-76ي هـا  لسـا در  )مـورد  161( درصد
 )دمـور  165( درصد 8/31و  77-81در سال  )مورد 175(

 18در  .دفاع شده بودنـد  )82-86(در آخرين مقطع زماني 
ميـانگين و   1جـدول   .سال دفاع قيـد نشـده بـود    نامه پايان

 .دهــد مــي حــداكثر انــواع منــابع مــورد اســتفاده را نشــان
 بيشـــترين منـــابع اســـتفاده شـــده از مقـــاالت انگليســـي

رتبه دوم استفاده از استنادها مربوط . بود 31/17 ± 54/23
ــه كتــب ــانگين  ب ــا مي ــود 86/5±48/4انگليســي ب   .مــورد ب

منابع الكترونيكي ميانگين و انحراف معيار تعداد استناد به 
  .دبو 72/0±12/0

 1/50( نامــه پايــان 260، اســتنادهاي هــا هنامــ پايــاناز كــل 
 259اسـتانداردهاي نگـارش اسـتناد را رعايـت و      )درصد
نسي بين گروه ج. رعايت نكرده بودند )درصد9/49(مورد 

از نظــر رعايــت  )مشــترك طــور بــهدختــران، پســران و (
در جـدول   طوري كه به. دار نبودااستانداردها اختالف معن

 ،بررسـي مـورد  شود بين سه مقطع مختلف  مشاهده مي 2
 ).x2=98و  >0001/0P( بود معناداراين اختالف 

 )درصـد  8/77( ها هنام پايانبيشتر  1372-76ي ها لسادر 
استفاده كرده بودند و سپس استفاده از روارد ها  شاز رو

ــ   ــه ب ــاهش يافت ــتاندارد ك ــن روش اس ــوراي ــه در  يه ط ك
استفاده از اين استاندارد بـه صـفر    1382-1386ي ها سال

همچنين در اولين  )x2=01/56و  P= 0001/0( .رسيده است
از هيچكدام از ايـن   ها هنام پاياندرصد از  8/4مقطع زماني 

اسـتفاده از روش وانكـور    .ودنددو روش استفاده نكرده ب
 )و مشـترك  دختر، پسـر (ي جنسي ها هروارد بين گروها  و

هر چند كه عـدم اسـتفاده از   . ي نشان ندادمعناداراختالف 
مقايسه ميـانگين   3جدول . دو روش در پسران بيشتر بود

شده را در سه مقطع زمـاني نشـان   گيري   متغيرهاي اندازه
اختالف بين تمـام متغيرهـاي   به استناد اين جدول  .دهد مي

تعـداد   ،شده به استثناي تعداد خالصه مقـاالت گيري   اندازه
 .دمعنادار بوكتاب وكتب انگليسي از نظر آماري 

شناسـي منـابع    ي مختلفي براي ارائه استاندارد كتابها هرا
 .و مقـاالت علمـي وجـود دارد    نامـه  پاياناستفاده شده در 
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سبك وانكوور است كه در استفاده از  ها شيكي از اين رو
ايـن روش براسـاس ترتيــب اسـتفاده از منـابع در انتهــاي     

شـود و   گذاري مي يا مقاله علمي، آن منبع شماره نامه پايان
در داخل متن حتي اگر نـام نويسـنده ذكـر شـود بايسـتي      

در  نامـه  پايانشماره آن منبع نيز بر اساس فرمت نگارش 
ــا كروشــه قــرار گيــرد  ،داخــل پرانتــز  روش ديگــر. )11(ي

نـام   روارد نام دارد كه منابع بر اسـاس حـروف الفبـاي   ها 
در اين روش نام خـانودگي و  . وندش مينويسنده، فهرست 

نيـز بايسـتي    صفحه منبع سال انتشار و حتي گاهي اوقات
در مــتن مقالــه ذكــر شــود ولــي احتيــاجي بــه اســتفاده از 

 )1(باشد ميشماره منبع در متن مقاله ن
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ي دانشـجويان پزشـكي دانشـكده پزشـكي     هـا  هنامـ  پايانانواع منابع مورد استفاده در  )ميانگين و حداكثر(هاي كمي  خصشا :1جدول 
  1386تا پايان سال  1372ازسال  رفسنجان

 شاخص آماري

 متغير
 حداكثر انحراف معيار±ميانگين

 213 07/28±65/26 منابع

 179 58/18±78/23 مقاالت

 179 31/17±54/23 مقاالت انگليسي

 179 92/16±9/22 پژوهشي انگليسي

 2 87/0±17/0 مروري انگليسي

 ISI 22/16±83/9 135ثبت شده در مجالت 

 31 5/1±27/3  مقاالت فارسي

 11 76/0±62/1 ها نامه پايان

 16 42/0±74/1 خالصه مقاالت

 43 14/8±66/5 كتاب

 30 86/5±47/4 كتاب انگليسي

 43 2/2±6/3 كتاب فارسي

 43 4/1±9/2 ليفتأ

 11 83/0±9/2 ترجمه

 11 12/0±72/0 منابع الكترونيكي

 لذا در جدول ارائه نشده است باشد ميميزان حداقل براي تمام متغيرها صفر *

  
  

ي دانشجويان پزشكي رفسنجان در مقـاطع زمـاني مـورد    ها هنام پاياننگارش استاندارد استنادها در مطلق و نسبي  فراواني :2جدول 
 سيبرر

 جمع 82-86 77-81 72-76 بازه زماني

      استاندارد بودن 

 254%)7/50( 133%)6/80( 78%)5/44(  43%)7/26(  بلي       

 246)%1/49( 32)%4/19( 97)%4/55( 117)%7/72( خير     

 1)%2/0( صفر%)0( صفر)%0( 1)%6/0( منبعذكرعدم

 *501)%100( 165)%100( 175)%100( 161)%100( جمع

  .مورد گزارش شده است 501ها  نامه تعداد پايانمجموع نامه سال دفاع آن مشخص نبود بنابراين  در هيجده پايان *
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ي دانشجويان پزشكي دانشـگاه علـوم   ها هنام پاياندر  )استنادها(انواع منابع مورد استفاده  و انحراف معيار مقايسه ميانگين :3جدول 
 ي مورد بررسيبر حسب مقاطع زمان پزشكي رفسنجان

در آزمون  *Pمقدار  82- 86 77- 81 72- 76 انواع منابع مورد استفاده
ANOVA 

 /0001 10/38±6/31 43/25±3/24 29/20±18/18 كل منابع
 /0001 25/27±48/28 85/15±05/21 43/12±38/16 تعداد مقاالت

 /0001 77/24±8/27 35/14±59/20 65/12±17/18 تعداد مقاله انگليسي
 /0001 69/24±7/27 29/14±61/20 45/11±06/15 قاالت پژوهشيتعداد م

 0004/0 054/0±29/0 0±0 0±0 تعداد مقاالت مروري
 /0001 69/2±6/4 5/1±6/2 43/0±5/1 تعداد مقاالت فارسي
 /0001 03/1±77/1 05/1±2 24/0±66/0 تعداد پايان نامه ها

 8/0 6/0±98/1 41/0±8/1 19/0±06/1 تعداد خالصه مقاالت
ISI 24/0±18/7 2/12±77/7 68/21±25/14 0001/ 

 168/0 6/8±6 28/8±3/6 45/7±43/4  تعداد كتاب
 062/0 83/5±9/4 26/5±23/4 4/6±1/4 كتاب انگليسي
 /0001 7/2±2/3 91/2±81/4 97/0±75/1 كتاب فارسي

 /0001 7/1±3/2 8/1±2/4 68/0±3/1 تأليف
 /0001 1±3/2 13/1±9/1 33/0±86/0 ترجمه

 /0001 32/0±22/1 03/0±22/0 024/0±22/0 منابع الكترونيكي

  
 

 بحث
ايــن بررســي بــا هــدف مقايســه تغييــرات ايجــاد شــده در 

ي دانشجويان دانشگاه ها هنام پاياناستفاده از استنادها در 
  .علوم پزشكي رفسنجان در سه دوره زماني انجام شد

ي مـورد  هـا  هنام پايانميانگين استنادهاي استفاده شده در 
ميانگين كل .مورد بوده است 07/28±65/26 بررسي برابر

مــورد و بيشــترين  58/18±78/23مقــاالت اســتفاده شــده 
ميانگين و استفاده از استنادها مربوط به مقـاالت تحقيقـي   

و سـومين رتبـه اسـتفاده از     دومين. به زبان انگليسي بود
. بـود ي انگليسي و سپس فارسـي  ها بمنابع مربوط به كتا

كــه مقــاالت فارســي رتبــه چهــارم را بــه خــود   در حــالي
كمترين ميانگين اسـتفاده مربـوط بـه    . دادند اختصاص مي

 .منابع الكترونيكي بود

مقــاالت  بررســي حاضــر بــا بررســي محمــدي كــه نتــايج
مورد بررسـي قـرار    ي كتابداري راها هموجود در فصلنام

بررسـي  در  .از نظر منابع استفاده شده متفاوت اسـت  داد
مــورد بــوده 9/11ميــانگين منــابع اســتفاده شــده  محمـدي 

شـايد   .باشد مي كه نسبت به بررسي حاضر كمتر )8(است
ي هـدف مـورد بررسـي    هـا  هعلت اين اختالف، تفاوت گرو

كه  ها هنام پايان اساتيد در مورد نگارش زيرا معموالً ؛باشد
مهـم پژوهشـي دانشـجويان اسـت دقـت و       يكي از وظايف

ــري  ســخت ــي گي ــول م ــه نحــو   بيشــتري معم ــا ب ــد ت دارن
ايـن دقـت در مـورد    . تري به رشته تحرير در آينـد  مطلوب

بيشـتري   تأكيـد نيـز اعمـال گشـته و     منابع اسـتفاده شـده  
 نماينــد تــا دانشــجويان بامقــاالت بيشــتري در زمينــه  مــي

موضــوع تخصصــي در حــال پــژوهش دسترســي داشــته 
ــند ــتر  . باش ــز بيش ــاران ني ــزي و همك  يندر بررســي عزي

استنادهاي استفاده شـده مربـوط بـه مقـاالت انگليسـي و      
سپس مربوط به كتب انگليسي و بعد از آن مربوط به كتب 

مقايسه بررسي حاضر بـا مطالعـه فـوق     .)12(فارسي بود
روند اسـتفاده از منـابع مشـابه بـا بررسـي       دهد مينشان 
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عزيزي اسـتفاده از اسـتنادها    گزارشعزيزي است اما در 
در مطالعه حاضر با ميانگين و انحراف معيـار  و  درصدبا 

ميانگين استفاده از منابع نسبت به مطالعه  .بيان شده است
بــا جســتجو در  )10(باشــد مــيســالم و همكــاران بيشــتر 

يافــت نشــد كــه بــا ســاير  ي ا ي اينترنتــي مقالــههــا هپايگــا
بهرحـال نتـايج    .ي ما قابل بررسي و مقايسه باشـد ها هيافت

ــان   ــي نش ــن بررس ــياي ــد م ــه    ده ــا مطالع ــابه ب ــه مش ك
 در ايـن بررسـي نيـز    )9(و سـالم  )8(محمدي، )12(عزيزي

 بيشـــترين منـــابع اســـتفاده شـــده از مقـــاالت انگليســـي
از اســتنادها   هرتبــه دوم اســتفاد . بــود) 54/23±31/17(

منـابع   ميـانگين اسـتفاده از  . مربوط به كتب انگليسـي بـود  
 ژانـگ  تحقيـق  ين بود امـا نتيجـه مشـابه بـا    يالكترونيكي پا

)Zhang(  نيز حـداقل اسـتفاده   ايشان  .باشد ميو همكاران
 گزارش كردند ومنابع الكترونيكي را در مورد از استنادها 

ايــن رونــد  .)13(داشــتصــعودي ي در گــذر زمــان رونــد
نتـايج بررسـي   . در بررسي ما نيز مشـاهده شـد  صعودي 

 Hacttepe  كه در دپارتمان كتابدارياي  حاضر با مطالعه
و  هـا  همطالعـه رسـال   انجام شد متفاوت اسـت زيـرا در آن  

ي اخير ارائه شده بودنـد بيشـتر بـه    ها سالكه در يي تزها
اين اخـتالف  . )4(ت الكترونيكي استناد نموده بودندانتشارا

شايد به اين دليل باشد كه دانشـجويان پزشـكي دانشـگاه    
هنوز مهـارت   1386علوم پزشكي رفسنجان تا پايان سال 

 بــه دســترا بــراي اســتفاده از منــابع الكترونيكــي  كــافي
 .نياورده بودند

شده در سه مقطع زمـاني  گيري   ي اندازهها مقايسه ميانگين
شـده در  گيـري    كـه اكثـر متغيرهـاي انـدازه     دهد مينشان 
 معنـادار ي قبل افـزايش  ها سالنسبت به  82-86ي ها سال

خالصه به  استناد هاي اختالف بين ميانگين البته .اند داشته
در  .نبـود  معناداري انگليسي ها بتعداد كتاب و كتا ،مقاالت

تـدريج   هزمـاني وضـعيت اسـتفاده از منـابع بـ      سه مقطـع 
ي فارسـي،  هـا  بافزايش داشته اسـت امـا اسـتفاده از كتـا    

 86-82ليف شـده و ترجمـه شـده در ســال    أي تـ هـا  بكتـا 
 اسـتفاده از ميـزان   .كمتر شده است 81-77نسبت به سال 

و همكــاران  ژانــگ ع الكترونيكــي مشــابه بــا تحقيــقمنــاب
ميانگين  1386به طرف سال  1372و ازسال  )13(باشد مي

افزايش يافته اما در سه مقطـع   استفاده از منابع الكترونيك
در  جزيـي افزايش  .بوده است جزييزماني افزايش بسيار 

ل يـ داله توان بـ   مياحتماال استفاده از منابع الكترونيكي را 
دانشـجويان پزشـكي هنـوز مهـارت      شـايد  :نسبت داد زير

يا  اند خوبي كسب نكردهه استفاده از منابع الكترونيكي را ب
سهولت دسترسي به منابع چاپي استفاده از ايـن منـابع را   

ممكن است احتمـال ديگـر را بتـوان بـه      .بيشتر كرده است
ي مورد ها سالدر  وضعيت نامطلوب دسترسي به اينترنت

ــب  ــي نس ــه     .ت دادبررس ــد ك ــت نش ــابهي ياف ــه مش مطالع
ي زماني مختلف را با هم مقايسه نمـوده باشـد تـا    ها هدور

درصـد   1/50. يميبتوانيم بـا مطالعـه حاضـر مقايسـه نمـا     
از روش اسـتاندارد در نگـارش    هـا  هنامـ  پايان )مورد260(

 دويسـت و پنجـاه و نـه   در  .استنادها استفاده نموده بودند
استنادهاي استفاده شده ها،  نامه پايان )درصد 9/49(مورد 

از روش استاندارد برخوردار نبودند امـا توزيـع فراوانـي    
استاندارد بودن در سه مقطع زماني نشانگر اين اسـت كـه   

 76-72ي هــا ســالبيشــترين عــدم اســتاندارد مربــوط بــه 
تـدريج نگـارش اسـتاندارد اسـتنادها بهبـود      ه و ب باشد مي

نشان داد كـه اسـتفاده از   همچنين اين بررسي  .يافته است
را در سـال   درصدنويسي بيشترين  روش وانكور در منبع

امـا عـدم اسـتفاده از     .خود اختصاص داده استبه  77-81
 76- 72ي ها سالروارد در ها  دو روش استاندارد وانكور و

عالوه بـر آن   .نسبت به دو دوره ديگر بيشتر مشاهده شد
ر پسران نسـبت بـه   د ي استانداردها شعدم استفاده از رو

نتـايج ايـن    .بوده اسـت بيشتر  )درصد 6/7( اندكيدختران 
تدريج اسـتفاده از روش وانكـوور   ه مطالعه نشان داد كه ب

كنـد شـايد دليـل     در منبع نويسي كاربرد بيشتري پيدا مـي 
ي اخيـر و اسـتفاده از روش   هـا  سالنگارش استاندارد در 

موزشـي و  ي آهـا  هوانكوور را بتوان بـه برگـزاري كارگـا   
اهميت دادن به استفاده از اسـتنادها و نگـارش اسـتاندارد    

يافـت نشـد تـا بـا نتـايج       بهيمطالعه مشا. منابع نسبت داد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1061-en.html


  زينت سالم و همككاران   ن پزشكيهاي دانشجويا نامه مقايسه تحليل استنادي پايان
 

  http://journals.mui.ac.ir ))2(11؛ 9013تابستان  /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      198

استفاده از مقاالت چاپ شده  .مطالعه حاضر مقايسه شود
نسـبت بـه دو    86 -82ي ها سالدر  ISI در مجالت داراي
ده برابر ش دو 76-72و  81-77ي ها سالمقطع قبلي يعني 

رسد علت احتمـالي ايـن اسـت كـه تعـداد       به نظر مي .است
در ساالي اخيـر افـزايش يافتـه     ISI مجالت نمايه شده در

  .است
  
  گيري جهنتي

مقاالت چاپ شـده   ،اين بررسي نشان داد استفاده از منابع
اســتفاده از روش  و ،نگــارش اســتاندارد، ISI در مجــالت

سـت امـا در   وانكور در سه مقطع زماني پيشرفت نمـوده ا 

مورد استفاده از منابع الكترونيكـي ايـن افـزايش نـاچيز و     
بــا ايجــاد  كننــد مــيمحققــين پيشــنهاد  .باشــد مــي جزيــي
ي آموزشـي مهـارت دانشـجويان پزشـكي را در     ها هكارگا

 .استفاده از اين منابع ارتقا داد

  قدرداني
از معاونـت آموزشـي و    داننـد  مـي محققين بـر خـود الزم   

تصـويب   بـراي علوم پزشكي رفسنجان پژوهشي دانشگاه 
  .نداري نمايزگ طرح و پرداخت گرانت پژوهشي سپاس

  

  
  نابعم

1.Angila Ruskin University. University Library Guide to the Harvard, Guide to the Harvard Style of 
Referencing. Second Edition. [Cited 2011 Jul 11]. Available From: 
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 

2. Roach VJ, Lau TK, Ngan Kee WD. The quality of citations in major international obstetrics and 
gynecology journals. Am J Obstet Gynecol. 1997; 177(4): 973-5. 

3. Rakhsh F, Ali Beik M, Hosseini F. [The study of citing materials from online sources in journals of 
medical sciences universities from 1379 to 1381]. The Journal of Health Information Management. 2006; 
3(1) 25-31. [Persian] 

4. Tonta Y, Al U. Scatter and obsolescence of journals cited in theses and dissertations of librarianship. 
Library & Information Science Research. 2006; 28(2): 281-96 

5. Kolahhi AA , Farsar AR, Molavi Nejomi M , Kolahhi S, Malekafzalli  H. [Comparison of dissertation 
quality of Medical students in the academic years of 1991-92 and 1998-99: A study on 14 Medical 
Schools in  Iran]. Hakim.  2003; 6(2):11-17. [Persian]  

6. Mansour  Ghanaei F, Shafaghi A , Faridi M, Nikzad H, Azimi A. [Barrasye 5 saleye payannamehaye 
daneshjooyane pezeshkye daneshgahe oloom pezeshkye Gilan]. Journal of the Faculty of  Medicine 
Gilan University of the Medical Science. 1998; 7(25-26): 9-15. [Persian]   

7. Mokhtari Nabi E, Mokhtari Memar H. [A Citation Analysis of the Accredited Journals of Management in 
Iran during 1996.2001]. Journal of  Psychology and Education. 2006; 35(2):137-58. [Persian] 

8. Mohammadi M, Motaghi Dadghar A. [Tahlile estenadye maghalehaye montasher shode dar 30 shomareye 
faslnameye “ketabdari va etela resani” beine salhaye 1376-1384]. Journal of Library & Information. 
2007; 10(2): 36-7. [Persian] 

9. Salem Z, Rezaeian M, Dehghan S. [A survey on the bibliography of theses of Rafsanjan university 
medical students during 1993 to 2003]. Strides in Development of Medical Education. 2007 ; 4(1): 36-
43. [Persian] 

10. Rezaeian M, Salem Z, Dehghan S, Sayadi AR, Iranmanesh F , Ahmadi MH. [A  Critical appraisal of the 
submitted theses by medical students of  Rafsanjan Medical School during 1993-2003].  Strides in 
Development of Medical Education. 2005 ;2(2): 72-9. [Persian] 

11. The University of Queensland Australia. Library Enriching world class scholarship. 
References/Bibliography Vancouver Style. [Cited 2011 Jul 11]. Available From:  
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1061-en.html


  هاي دانشجويان پزشكي نامه مقايسه تحليل استنادي پايان  زينت سالم و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   199/      )2(11؛ 1390تابستان  /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

12. Azizi F, Raieszadeh F, Zareei SH, Tarighat Saber G, Garzan R. [Barrasye keifiate zekre manabe dar 
maghalate pajhooheshye majalate elmi-pajohooheshi dar Jomhoorye Eslamye Iran]. Journal of the 
Faculty of  Medicine Shaheed Beheshti University of the Medical Science. 2001; 25(4):249-55. [Persian] 

13. Zhang Y. Scholarly use of internet-based electronic recourse: A survey report. [Cited 2011 Jul 5]. 
Available From: 
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8244/librarytrendsv47i4j_opt.pdf?sequence=1 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1061-en.html


 

  http://journals.mui.ac.ir ))2(11؛ 9013تابستان  /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      200

Comparison of Citation Patterns in Dissertations of Medical Students 
in Rafsanjan University of Medical Sciences ( RUMS ) During Three 

Time Periods Between Years 1372-1386 
 

Zinat Salem1 ,Mohsen Rezaeaian2 Mina Valinejad3 
 

Abstract 
 
Introduction: Citation analysis has a significant role in research projects. This study aimed at analyzing 
citations in dissertations of  Rafsanjan medical university during three five-year periods . 
Methods: In this cross- sectional study, 519 dissertations of Rafsanjan medical students presented during 
years 1372 until 1386 were analyzed through a checklist. Data referring to three five- year periods (1372-
76, 1377-81, 1382-86) were analyzed by Chi-square and ANOVA . 
Results: The comparison of mean scores for the variable (number of references,articles,books, published 
articles in ISI journals,and electronic references) showed that during the last period citation of the 
references has significantly grown (P=0.0001). ISI registered articles had been cited twice as much 
(14.25±21.68), while there was a slight increase in the citation of electronic references (0.32± 1.22). Mean 
score for number of cited references was 28.07±26.65, and 50.1% of the dissertations had observed citation 
standards. During 1372 to 1376 Harward citation standards had been used more (77.8%). 
Conclusion: The finding showed the average uses of referencing, citation standards, and Vancouver citation 
style have increased during the three periods, However, the increase in the use of electronic reference has 
not been significant. 
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