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چرا پژوهشگران استناد می کنند؟

 پیامیش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهرن کرمان
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چڪیده

هدف: دانسنت اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهرن کرمان 
چه وقت در تألیفات، گزارش های پژوهشی و تدریس روش تحقیق به 

آثار دیگران استناد می کنند. 
روش/ رویكرد پژوهش: دیدگاه همه اعضای هیأت علمی دانشگاه 
با استفاده از سیاهه  وارسی برگرفته از مقاله گارفیلد )1996( بررسی 

شده است. 
یافته  ها: ارائه منابع برای مطالعه بیشرت، اثبات ادعاها، اعتباربخشی به 
داده ها و قسمتی از واقعیت ـ اثبات های فیزیکی و غیره، روش شناسی، 
اثبات روایی ابزارهای مورد مطالعه، و غیره از مهم ترین دالیل استناد 

ارزیابی شده اند. 
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1. عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات 

و دانش  شناسی، دانشگاه شهید باهرن کرمان 

)نویسنده مسئول(

 tajedini.o@gmail.com 

2. دانشجوی دکرتای علم اطالعات و 

دانش  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم 

وتحقیقات تهران

a.moosavi@gmail.com 

3. کارشناس ارشد جامعه شناسی 

 f.hasheminasab@gmail.com

4. Garfield

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیامیش نظرات اعضای هیأت علمی

 دانشگاه شهید باهرن کرمان

دریافت:  1391/01/22    پذیرش:  1391/04/12

 مقدمه
استناد عبارت از "يادداشت ارجاعی به اثری است که از آن عبارتی نقل شده است يا ارجاعی 
به يک اثر يا يک منبع موثق به منظور اثبات صحت مطلب يا يک نظر است" )سلطانی و 
راستين، 1379، ص 14(. استناد يکي از عناصر شاخص در نگارش علمي است و نقش 
بارزي در توليد و نشر اطالعات دارد. استناد از اصول اساسي تأليف پژوهشي از مهارت های 
ارتباط علمی است، و اثري در جامعه علمي با اقبال روبه رو مي شود که در رعايت اين اصل، 
دقت و تالش الزم را داشته و مطالب استنادشده استوار، گويا و صريح باشند. پيشينه استناد 
يا اِسناد را بايد در قرون اوليه قمري و در علم الحديث جستجو کرد )حري، 1376(. استناد 
به مآخذ مورد استفاده، ابزاری برای رعايت حقوق معنوی افراد است و اين رعايت حقوق، 
به شکل پانويس و يا فهرست مآخذ انجام می  شود )حقيقي، 1381(. مطالب يک نوشته علمي 
را نمي توان فقط به  اتکاي حافظه بيان کرد. اين امر که ناشي از ضعف  ها و محدوديت  هاي 
قواي ذهني انسان است و همچنين لزوم اثبات مستدل مطالب ارائه  شده ايجاب مي کند که 
مستندات مطالب به روشني ارائه شوند تا با احراز اطمينان از درستي آنها اعتبار هر نوشته 
تضمين گردد و بتوان به يافته هاي آن اعتماد کرد. مهراد )1386( معتقد است استناد و بررسی 
پيشينه  پژوهش نشان دهنده کيفيت پژوهش، عدم سرقت ادبی، و مطالعه متون پيشين به 
ميزان کافي است. گارفيلد4  نيز معتقد است که "نقل قول از نويسندگان ديگر و استناد دادن، 

اورانوس تاج الدینی 1 | علی سادات موسوی2 |  فخرالسادات هاشمی نسب3
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امروزه نه تنها کاری حقير بلکه کاري بسيار عالمانه است" )گارفيلد، 1376، ص 14(. اخالق 
علمی در پژوهش، همواره استناد به نوشته های مورد استفاده در تأليف و پژوهش را ضروری 

ساخته است. 
به قول حري )1376( "پژوهشگران حوزه هاي علمي، گره هاي شبکه جهاني علم به شمار 
مي آيند که هريک موضوع و جايگاه ويژه اي را در اين شبکه به خود اختصاص مي دهند. تعداد 
پيوندهايي که هر پژوهشگر با ديگر پژوهشگران آن شبکه برقرار مي کند يا ديگران با او ايجاد 
مي کنند نشان دهنده ميزان اتصال او به شبکه جهاني علم و مشارکت در علم جهاني است. 
اين پيوند امروزه از طريق استفاده از آثار مکتوب ديگران در هر اثر علمي  يا همان استناد ها 

ارزيابي مي شود.
بديهي است هيچ مقاله اي به تنهايي وجود ندارد، بلکه هر مقاله ساخته و پرداخته متون پيشين 
آن موضوع است )عصاره، 1377(؛ يعني يک مقاله علمي زماني معتبر است که به آثار و متون 
معتبر آن موضوع استناد کرده باشد. وجود بيش از 30 روش مختلف برای استناددهي و فهرست 
مآخذ نيز گويای اهميتی است که تاکنون به اين امر اختصاص يافته است. اما يک پرسش همواره 
برای نويسندگان مقاله ها و گزارش های پژوهشی، به ويژه دانشجويان و نويسندگان تازه کار مطرح 

بوده و آن اين است که اصوالً "چه موقع" بايد به آثار ديگران استناد کرد. 
گارفيلد )1996( 15 دليل را برای استناد کردن ذکر کرده است و پيشنهاد می کند 
دانشمندان و مؤلفان نوشته های خود را بررسی کنند و ببينند که کدام يک از اين 15 دليل را در 
نوشته های خود در نظر داشته اند. وی می گويد: "هر چند در دستنامه انجمن زبان های مدرن و 
دستنامه های ديگر توضيحات دقيق بسياری در مورد "چگونگی" استناد کردن وجود دارد، اما 
دستورالعمل روشنی برای اينکه "چه موقع" به متنی استناد کنيم ديده نمی شود. بيشتر نشريه ها 
دستورالعمل های الزم را برای مؤلفان تهيه کرده اند، اما در مورد زمان استناد کردن توضيحی 

نداده اند و هيچ دستورالعمل قاطعی در اين مورد وجود ندارد" )گارفيلد 1996، ص 421(. 
به همين دليل، پژوهش حاضر بر آن است تا مهم ترين داليل استناد اعضاي هيأت علمي 
دانشگاه شهيد باهنر کرمان را بررسي نمايد و ببيند که آيا رابطه معني داري بين جنسيت، مدرک 

تحصيلي، مرتبه علمي، و سوابق آموزشي با داليل استناد وجود دارد يا خير.
البته در اين زمينه قباًل پژوهش هايي نيز انجام شده است. به طور مثال، پشوتنی  زاده 
و کوکبی )1388( در مقاله ای تحت عنوان "بررسی رفتار استنادی اعضاي هيأت علمی 
دانشگاه شهيدچمران" به مطالعه داليل استناد اعضاي هيأت علمی دانشگاه شهيد چمران در 
نوشته هايشان پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند که ارائه منابع اطالعاتی بيشتر برای مطالعه، 
معرفی روش شناسی، ابزار مورد استفاده، شناساندن انتشاراتی که برای اولين بار ايده يا مفهومی 

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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در آنها مورد بحث قرار گرفته است و اثبات ادعاها از مهم ترين داليل استناد در متون و تأليفات 
هستند. 

پريرخ و فتاحی )1384( داليل متفاوتی را برای نوشتن پيشينه و استفاده از آثار ديگران 
بيان کرده اند. از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:

•  شناسايي ديدگاه ها، نکته ها و يافته های متضاد پژوهش هاي قبلی
•  مشخص کردن چشم انداز پژوهش در دست انجام

•  شناسايی روش های پژوهشی که می  تواند برای پژوهش در دست انجام مفيد و مرتبط 
باشد. 

•  استفاده از ديگر متون در تفسير يافته ها
•  بيان نظريه ها، فرضيه ها و مباحث عمده در زمينه موضوع مورد پژوهش

ديانی )1382( نيز داليل استفاده پژوهشگران از منابع متفاوت در قسمت پيشينه و يا 
ديگر قسمت های پژوهش را موارد زير دانسته است:

•  آگاهی پژوهشگر از وضعيت فعلی دانش رشته موردنظر
•  آشنايی با مفاهيم و ابزار

•  برقرار کردن رابطه منطقی و تاريخی بين پژوهش پژوهشگر و گروه مشابهی از 
پژوهش هاي قبلی

•   وجود پيشينه به عنوان ضرورتی اجتماعی برای پذيرش پژوهش توسط جامعه علمی 
•  اطمينان از پرداختن به کاری جديد

•  گرفتن ايده ای نو
•  ايجاد پشتوانه مثبت يا منفی برای مفروضات، يافته ها و روش های پژوهش 

 همچنين راموس و ملو1  )2012( در پژوهشی با روش تحليل استنادی دريافتند که رفتار 
استنادی پژوهشگران در راستای دو سناريو شکل می گيرد: 1( نويسندگان استنادکننده متون 
اصيل علمی را می خوانند و به صورت ويژه به آنها استناد می کنند؛ 2( کارهای استنادشده در 
سطح وسيعی توسط افرادی که به آن استناد کرده اند خوانده نمی شوند. بنابراين، آنها دريافتند 
که اهميت دستيابی به متون مرجع در مطالعات فردی اختياری دارای عناصر مهمی است که 

کمتر مربوط به پژوهش ها و مطالعات بازتوليد شده است.
 سانگوال2  )2011( در پژوهشی رفتار استنادی را در مقاالت مختلف با نويسنده انفرادی 
مورد تجزيه و تحليل قرار داد. وی نتيجه  گيری کرد که نويسندگان مختلف در مورد مقاالتی با 

دوره استنادی 15 سال و حتی 6-8 سال رفتار استنادی متفاوتی نشان می  دهند.
هاردوود و پتريک3 در پژوهشی که در سال 2011 به انجام رساندند، عملکرد رفتار 

1. Ramos & Melo

2. Sangwal

3. Harwood & Petric

اورانوس تاج الدینی 
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استنادی گروهی از دانشجويان را مورد بررسی قرار دادند. در اين پژوهش، براساس روش 
مصاحبه- پايه رفتار استنادی نوشتاری گروهی از دانشجويان دوزبانه مديريت بازرگانی را 
بررسی کرده و با الهام از تحقيقات گافمن به اين نتيجه رسيدند که عملکرد استنادی اين 
افراد تا حد زيادی به شيوه و عملکرد زندگی شان بازمی  گردد و هر روز زندگی بخشی از 

عملکرد علمی و استنادی را تشکيل می دهد )هاردوود و پتريک، 2011(.
شارنهرست و تلوال1 )2005( در مقاله "شبکه های استنادی و فراپيوندی" چند عامل 

مستقيم يا غيرمستقيم شناخته  شده مؤثر بر استناد را معرفی می  کنند که عبارتند از: 
•  پژوهش هاي روش شناختی و مقاله های مروری که معموالً زياد مورد استفاده قرار 

می گيرند. 
•  آثاری که مفهوم يا پنداری را برای نخستين بار بيان می  کنند. 

•  رد کردن ادعاهای ديگران.
•  نويسندگانی که متعلق به يک کشور هستند، به يک زبان می  نويسند و يا در يک 
محل مشغول به کار هستند، معموالً بيشتر به يکديگر استناد می   کنند. اين پژوهشگران کمبود 
پژوهش در زمينه داليل و انگيزه های استناد را سبب ايجاد بحث ها و اختالف نظرها بين 

صاحب نظران می دانند. 

روش شناسی و جامعه آماری
در اين پژوهش از روش پيمايشی استفاده شد. ابزار گردآوری سياهه  وارسی است که در 
دو قسمت اطالعات فردی و ماده ها براساس مشخصات جمعيت شناسی و ماده های سياهه  

وارسی گارفيلد )1996( تنظيم شد. 
برای تجزيه و تحليل داده های پژوهش از آمار توصيفی همچون ميانگين، انحراف 
استاندارد و درصد فراوانی و آمار استنباطی شامل آزمون تی و آزمون آنووا استفاده شده است. 
برای تعيين روايی صوری و روايی محتوايی سياهه وارسی، از 4 نفر از استادان کتابداری 

با استفاده از يک مقياس 5 درجه  ای ليکرت )خيلی کم تا خيلی زياد( نظرخواهی شد. 
ميانگين و انحراف استاندارد پاسخ های داده  شده در مورد هريک از ماده ها، در جدول 

Scharnhorst & Thelwall . 11 آمده است. 

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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جدول 1. شاخص  های توصیفی نظر استادان در مورد روایی صوری و محتوایی ماده های سیاهه  وارسی

با توجه به ميانگين و انحراف استاندارد مقادير حاصل از اظهارنظر استادان می توان نتيجه 
گرفت مفهوم بودن و مرتبط بودن ماده های اين سياهه وارسی به غير از ماده های 6 و10، 
متوسط يا باالتر از آن ارزيابی شده  اند. در مورد دو ماده اخير، تغييرات الزم اعمال و در نتيجه 

سياهه  وارسی از روايی صوری و محتوايی برخوردار شد. 
براي انتخاب جامعه آماري، براساس اطالعات کسب شده از بانک اطالعاتی دانشگاه 

ف
ردی

ماده  ها
میانگین روایی 

صوری

انحراف 

استاندارد روایی 

صوری

میانگین روایی 

محتوایی

انحراف استاندارد 

روایی محتوایی

3/41/631/6ذکر نام و تکریم پیشکسوتان1

2
اعتباربخشی به اثر مربوط

 )تکریم همکاران(
3/751/23/751/6

3/51/73/31/5معرفی روش  شناسی، ابزار و...3

41/44/750/5ارائه منابع اطالعاتی بیشرت برای مطالعه4

3/61/43/81/3تصحیح نوشته خودتان5

31/82/51/9بیان نوشته دیگران به منظور تصحیح آن6

3/41/83/81نقد اثر قبلی7

40/74/40/5اثبات ادعاها8

9
هشدار به پژوهشگران، نسبت به اثری که 

در رشف انتشار است )که آنان نیز به هنگام 

استفاده از این اثر، استناد بدهند(.

4/20/84/60/5

10
نامناسبی  به  طور  که  آثاری  شناساندن 

منایه سازی و توزیع شده یا به آنها استناد 

نشده است

2/61/531/9

11
از  قسمتی  و  داده ها  به  اعتباربخشی 

واقعیت - اثبات های فیزیکی و...
41/23/81/3

12
بار  اولین  برای  انتشاراتی که  شناساندن 

ایده یا مفهومی در آنها مورد بحث قرار 

گرفته است.

3/61/631/8

13

شناساندن اثری که برای اولین بار معرف 

مفهومی مبّین نام عرضه  کننده آن است 

پارتو،  قانون  هاجکینز،  بیامری  )مانند 

ـ کرافتس و...(. واکنش فریدل 

3/41/83/41/5

14
)ادعاهای  دیگران  عقاید  یا  اثر  انکار 

انکاری(.
31/831/5

3/21/63/60/95بررسی دعاوی حق تقدم دیگران15
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شهيد باهنر کرمان، تعداد اعضای هيأت علمی 9 دانشکده مستقر در کرمان، 532 نفر بود که 
براساس جدول کرجسیـ  مورگان، تعداد نمونه اين پژوهش 340 نفر محاسبه شد. 

به  منظور اطمينان از اينکه افراد نمونه پژوهش به ميزان قابل قبولی با پژوهش و تأليف 
آشنايی داشته باشند. با استفاده از بانک اطالعات دانشگاه شهيد باهنر کرمان، اسامی اعضای 
هيأت علمی هر دانشکده همراه با تعداد کارهای پژوهشی هر فرد )اعم از طرح پژوهشی، 
مقاله، کتاب و...( مشخص و سياهه  ای از اسامی افراد براساس کارهای پژوهشی، به  ترتيب 
از زياد به کم، تهيه شد. سپس براساس نسبت جمعيت اعضای هيأت علمی، هر دانشکده 
به جمعيت کل اعضای هيأت علمی دانشگاه، تعداد افراد نمونه از هر دانشکده تعيين شد 

)جدول 2(. 

جدول 2. تعداد افراد منونه از هر دانشکده

یافته ها
به لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي مشخص شد که 110 نفر )33 درصد( زن و 230 نفر 

)7 درصد( مرد بوده اند. 
همچنين 85/7 درصد از اعضای هيأت علمی دارای مدرک دکتری و 14/3 درصد 
کارشناسی ارشد بوده اند. مرتبه علمی بيشتر پاسخگويان )43/7 درصد(، استاديار و کمترين 
تعداد )8/9 درصد( مربوط به مرتبۀ استادی است. سابقه آموزشی 45/3 درصد پاسخگويان 
)بيشترين تعداد( مربوط به رده های 11-21 سال و 13/6درصد )کمترين درصد( مربوط به 

سابقه آموزشی 22-33 سال بوده است )جدول 3(. 

تعداد افراد منونهتعداد اعضای هیأت علمی هر دانشکدهدانشکدهردیف

7052ادبیات و علوم انسانی1

4426کشاورزی2

5439علوم ریاضی و کامپیوتر3

5041فنی و مهندسی4

7559علوم پایه5

5745دامپزشکی6

3927تربیت بدنی و علوم ورزشی7

2017هرن و معامری8

4733مدیریت و اقتصاد9

456340جمع

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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جدول 3. سابقه آموزشی پاسخگویان

از نظر ميزان توليدات علمي، جدول 4، ميانگين تعداد انتشارات اعضای هيأت علمی هر 
دانشکده را نشان می دهد. 

جدول 4. درصد فراوانی آثار علمی پاسخگویان در هر دانشکده

همان  طور که اشاره شد، با استفاده از "15 عامل گارفيلد در زمان استناد" سياهه وارسي 
براساس طيف 5  تايی ليکرت تنظيم و از اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد چمران 
نظرخواهی شد. جدول زير، درصد فراوانی دو گزينه "کم" و "خيلی کم" و گزينه های "زياد" 

و "خيلی زياد" را روی  هم  رفته به ترتيب ماده هاي مورد بررسي نشان می دهد. 

درصد فراوانیفراوانیسابقه کار

113041/1-10 سال سابقه کار

1115345/3-21 سال سابقه کار

224713/6- 33 سال سابقه کار

340100/0جمع کل

کتابمقالهدانشکدهردیف

23/85/6ادبیات و علوم انسانی1

9/311/3کشاورزی2

31/34/5ریاضی و علوم کامپیوتر3

11/31/1فنی و مهندسی4

36/174/23تربیت بدنی و علوم ورزشی5

23/81/8دامپزشکی6

42/331/67علوم پایه7

18/331هرن و معامری8

36/333اقتصاد و مدیریت9
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جدول 5. درصد فراوانی دالیل استناد براساس طیف لیکرت

 همان طور که در جدول 5 مشاهده می  شود، در ماد های 1 تا 9 درصد فراوانی دو 
گزينه »زياد« و »خيلی زياد« بيش از 50 درصد است؛ بدين معنا که بيشتر از نيمی از 
پاسخگويان اين موارد را در هنگام استناد در نوشته های خود و يا آموزش به دانشجويان 
خود در نظر دارند و اين مسئله بيانگر اهميت باالی اين ماده ها از نظر اعضای هيأت علمی 
در هنگام استناد است. اگر چه در ديگر ماده ها درصد فراوانِی دو گزينه آخر از 50 درصد 
کمتر است، اما در مورد ماده های 10 و 11 درصد فراوانی دو گزينه "زياد" و "خيلی زياد" 
از دو گزينه "خيلی کم" و "کم" بيشتر است. اين مسئله نشان می دهد اگرچه اهميت اين 
دو ماده به ميزان 9 ماده مذکور نيست، ولی برای بيشتر اعضای هيأت علمی، به ميزان قابل 
توجهی حائز اهميت بوده است. در ماده های 12 تا 15 درصد فراوانی دو گزينه "خيلی کم" 
و "کم" بيشتر از دو گزينه "زياد" و "خيلی زياد" و غير از ماده شماره 12 حتی بيشتر و يا 

ماده هاردیف
درصد فراوانی 

خیلی کم و کم

درصد 

فراوانی خیلی 

زیاد و زیاد

10/778/9ارائه منابع اطالعاتی بیشرت برای مطالعه1

778/1اثبات ادعاها2

9/477/6اعتباربخشی به داده ها و قسمتی از واقعیت - اثبات های فیزیکی و ...3

16/874/2معرفی روش شناسی، ابزار و ...4

5
شناساندن انتشاراتی که برای اولین بار ایده یا مفهومی در آنها مورد بحث قرار 

گرفته است
11/365/8

1462/6ذکر نام و تکریم پیشکسوتان6

9/660/9اعتباربخشی به اثر مربوط )تکریم همکاران(7

17/258/4تصحیح نوشته خود8

18/552/3بررسی دعاوی حق تقدم دیگران9

35/141/3نقد اثر قبلی10

36/240/4بیان نوشته دیگران به منظور تصحیح آن11

12
هشدار به پزوهشگران، نسبت به اثری که در رشف انتشار است )که آنان نیز به 

هنگام استفاده از این اثر، استناد بدهند(
40/328/5

13
شناساندن اثری که برای اولین بار معرف مفهومی مبّین نام عرضه کننده آن ایت 

ـ کرافتس و ...( )مانند بیامری هاجکینز، قانون پارتو، واکنش فریدل 
51/921/9

14
شناساندن آثاری که به طور نامناسبی منایه سازی شده، توزیع  شده یا به آنها استناد 

نشده است
5021/2

81/111/9انکار اثر یا عقاید دیگران )ادعاهای انکاری(15

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی 
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مساوی 50 درصد است که بيانگر توجه اندک به اين ماده ها در هنگام استناددهي است.
برای پاسخگويی به پرسش های پژوهش، از آزمون تی  تست و آنووا استفاده شده است. 

براي تعيين رابطه جنسيت با داليل استناددهي از آزمون تی  تست استفاده شد. 

جدول 6. رابطه جنسیت اعضای هیأت علمی با دالیل استناد 

نتايج آزمون های آماری نشان داد که نمی توان تفاوت معني داری به لحاظ آماری بين 
اساتيد زن و مرد در داليل استناد قائل شد.

و اما پرسش هاي بعدي و کشف رابطه معني داري داليل استناددهي با تفاوت دانشکده ها، 
مدارک علمي، مرتبه علمي، و سوابق آموزشي از آزمون آماری آنووا )ANOVA( استفاده شده 

است که نتايج زير را نشان می دهند:

جدول 7. رابطه دالیل استناددهی اعضای هیأت علمی با نوع دانشکده، مدارک تحصیلی و سوابق آموزشی

 fآزمون
سطح 

معنی  داری 
t درجه آزادیمقدار

سطح معنی  داری 

دوطرفه

دالیل استناد

با فرض برابری 

واریانس ها
4/288/054-/96349/340

با فرض نابرابری 

واریانس ها
-/93234/505/358

مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادی

میانگین 

مجذورات
f مقدار

سطح

معنیداری

دانشکده های مختلف

73956123220/010بین  گروهی

143803333431درون  گروهی

151199339جمع

 مدارک تحصیلی

متفاوت

39/390219/6951/0010/369بین  گروهی

5570/05428319/682درون  گروهی

5609/444285جمع

سوابق آموزشی

1557625920/040بین  گروهی

38733333116درون  گروهی

22172جمع
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همان طور که مالحظه می شود بين دانشکده های مختلف در داليل استناد دادن تفاوت 
معني داری وجود داشت و سطح معني داری ديده شده کمتر از 0/05 است. به عبارت ديگر، 
در دانشکده های فنی و مهندسی رياضی موارد اثبات ادعا و اعتبار بخشی به داده  ها و قسمتی 
از واقعيت بيشتر مّد نظر قرار گرفته بود؛ اما در دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی و علوم 
انسانی ارائه منابع برای مطالعه بيشتر و روش شناسی و روايي ابزار بيشتر مورد توجه قرار 

گرفته بود.
بين مدارک تحصيلی و داليل استناد دادن تفاوت معني داری به لحاظ آماری در اين 
تحقيق ديده نشد. همچنين آزمون آنووا نشان داد که اساتيدی که سابقه آموزشی آنها کمتر از 

ديگر افراد بود )1-10سال( تأکيد بيشتری بر ارائه منابع اطالعاتی بيشتر داشتند. 
نکته قابل توجه در نظرهای ارائه شده، احساس دينی است که نسبت به متن اصلی 
در پژوهشگران وجود دارد. با وجود اين احساس، می توان مطمئن بود به هر دليلی که اين 
گروه از پژوهشگران از يافته ها و دستاوردهای ديگران استفاده کنند، به آن استناد خواهند داد. 
توضيحات ارائه شده توسط برخی از پاسخگويان نيز تفاوت کاربرد استناد را در رشته های 
مختلف نشان می دهد، ولی در کل می توان چنين برداشت کرد که بيشتر نظرها بر اهميت 
استناد تأکيد دارد و داليل متفاوت استفاده از آن را برشمرده اند. برخی از آنها مفهوم ماده های 
"اثبات ادعاها" و "ذکر نام و تکريم پيشکسوتان" را دربرداشته و گروه ديگر داليل عبارت 
بودند از: توصيف و تفهيم اصطالحات، نشان دادن حجم کار انجام شده و اعتبار و اقتدار 

بخشيدن به پژوهش ذکر شده است. 

نتیجه   گیری
با توجه به هدف پژوهش حاضر، يعنی تعيين ديدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد باهنر 
کرمان در مورد داليل اسناد در تأليفات و گزارش های پژوهشی سياهه  وارسی با استفاده از مقاله 
گارفيلد )1996( در مورد زمان و داليل استناد تهيه شد و در اختيار اعضای هيأت علمی فعال 
در حوزه پژوهش قرار گرفت. بيشتر پاسخگويان به اين سياهه  وارسی، مرد )67 درصد(، دارای 
مدرک دکتری )85/7 درصد(، مرتبه علمی استادياری )43/7 درصد( و )45 درصد( دارای سابقه 
آموزشی بين 11-21 سال بودند. ولی وجود اعضای هيأت علمی فعال در امر پژوهش که از 
لحاظ مرتبه علمی و سابقه آموزشی عامل هايی تأثيرگذار در امر پژوهش هستند. همچنان که 
در سياهه تهيه شده از اعضای هيأت علمی هر دانشکده موارد بسياری از افراد با مدارک، سابقه 

آموزشی و مرتبه علمی باال ديده شد که از نظر فعاليت پژوهشی در سطح پايينی قرار داشتند. 
مشاهده مقدار ميانگين مقاله ها و کتاب ها و در بعضی دانشکده ها پايين به نظر می رسد، 

چرا پژوهشگران استناد می کنند؟
 پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان
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بنابراين شايد اين طور استنباط شود که در رشته های عملی و کاربردی همچون مهندسی و 
علوم، بيشتر فعاليت ها به صورت آزمايشگاهی و پروژه های مختلف انجام می شود و اعضای 
هيأت علمی اين دانشکده ها ضرورتی برای نوشتن احساس نمی کنند و يا وقت آن را ندارند. 
ولی کسب باالترين ميانگين )42/33( مقاله برای هر عضو هيأت علمی دانشکده علوم پايه 
اين استنباط را نقض کرد و نشان داد که پژوهش و تأليف امری خودانگيخته است و مدارج 
و مدارک باال، دليلی برای پژوهشگر بودن نيست، بلکه اين انگيزه و توان علمی افراد است که 

آنان را به تأليف ترغيب می نمايد. 
يافته ها نشان داد که "ارائه منابع اطالعاتی بيشتر برای مطالعه"، "اثبات ادعاها"، "اعتباربخشی 
به داده ها و قسمتی از واقعيتـ  ثابت های فيزيکی و غيره" و "معرفی روش شناسی، روايي ابزار 
و غيره" به ترتيب از مهم ترين داليل استناد در متون و تأليفات ارزيابی شدند، ولی "شناساندن 
انتشاراتی که برای اولين بار ايده يا مفهومی در آنها مورد بحث قرار گرفته است" با 10 درصد 
در مرتبه بعدي قرار دارد. اين موضوع در پژوهش"پشوتنی  زاده و کوکبی" نيز بررسی شده و 
نتايج به  دست آمده نشان می دهد که داليل استناد در دو جامعه دانشگاهي شهيد باهنر کرمان 
و شهيد چمران اهواز در ارائه منابع اطالعاتی بيشتر برای مطالعه بيشتر و معرفی روش شناسی 

مشترک بوده است. 

مآخذ
پريرخ، مهری؛ فتاحی، رحمت  اله )1384(. راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه علوم 

انسانی و اجتماعی. تهران: کتابدار.
پشوتنی زاده، ميترا؛ کوکبی، مرتضی )1388(. بررسی رفتار استنادی اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد 

چمران. مجله کتابداری و اطالع   رسانی، 12 )3(، 86-65.
حري، عباس )1376(. اهميت و ضرورت به کارگيري منابع خارجي در پژوهش هاي کشور. فصلنامه کتاب، 

.12-7 ،)4( 8
حقيقي، محمود )1381(. کاربرد استناد در نگارش هاي علمي. مجله روا ن شناسي و علوم تربيتي دانشگاه 

تهران، 32 )2(، 232-215.
ديانی، محمدحسين )1382(. گلوگاه های پژوهش در علوم اجتماعی. مشهد: کتابخانه رايانه ای، 1382.

سلطانی، پوری؛ راستين، فروردين )1379(. دانشنامه کتابداری و اطالع  رسانی: فارسیـ  انگليسی و انگليسی- 
فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

عصاره، فريده )1377(. تحليل استنادي. فصلنامه کتاب، 9 )3 و 4(، 45-34.
گارفيلد، يوجين )1376(. چگونه استناد کنيم؟. ترجمه )عبدالحسين فرج   پهلو، مترجم(. مجله علوم تربيتی 

و روان شناسی، 3 )1و2(، 141-127.
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