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چه وقت در تألیفات ،گزارشهای پژوهشی و تدریس روش تحقیق به
آثاردیگراناستنادمیکنند.
روش /رویكرد پژوهش :دیدگاه همه اعضای هیأت علمی دانشگاه
با استفاده از سیاههوارسی برگرفته از مقاله گارفیلد ( )1996بررسی
شده است.
یافتهها:ارائهمنابعبرایمطالعهبیشرت،اثباتادعاها،اعتباربخشیبه
دادههاوقسمتیازواقعیتـاثباتهایفیزیکیوغیره،روششناسی،
اثبات روایی ابزارهای مورد مطالعه ،و غیره از مهمترین دالیل استناد
ارزیابیشد هاند.
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استناد عبارت از "يادداشت ارجاعی به اثری است که از آن عبارتی نقل شده است يا ارجاعی
به يک اثر يا يک منبع موثق بهمنظور اثبات صحت مطلب يا يک نظر است" (سلطانی و
راستين ،1379 ،ص  .)14استناد يکي از عناصر شاخص در نگارش علمي است و نقش
بارزي در توليد و نشر اطالعات دارد .استناد از اصول اساسي تأليف پژوهشي از مهارتهای
ارتباط علمی است ،و اثري در جامعه علمي با اقبال روبهرو ميشود 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 علمالحديث جستجو كرد (حري .)1376 ،استناد
به مآخذ مورد استفاده ،ابزاری برای رعايت حقوق معنوی افراد است و اين رعايت حقوق،
بهشکل پانويس و يا فهرست مآخذ انجام میشود (حقيقي .)1381 ،مطالب يک نوشته علمي
تهاي
فها و محدودي 
را نميتوان فقط بهاتکاي حافظه بيان کرد .اين امر که ناشي از ضع 
قواي ذهني انسان است و همچنين لزوم اثبات مستدل مطالب ارائهشده ايجاب ميکند که
مستندات مطالب بهروشني ارائه شوند تا با احراز اطمينان از درستي آنها اعتبار هر نوشته
تضمين گردد و بتوان به يافتههاي آن اعتماد کرد .مهراد ( )1386معتقد است استناد و بررسی
پيشين ه پژوهش نشاندهنده کيفيت پژوهش ،عدم سرقت ادبی ،و مطالعه متون پيشين به
ميزان کافي است .گارفيلد 4نيز معتقد است که "نقل قول از نويسندگان ديگر و استناد دادن،
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امروزه نهتنها کاری حقير بلکه کاري بسيار عالمانه است" (گارفیلد ،1376 ،ص  .)14اخالق
علمی در پژوهش ،همواره استناد به نوشتههای مورد استفاده در تأليف و پژوهش را ضروری
ساخته است.
به قول حري (" )1376پژوهشگران حوزههاي علمي ،گرههاي شبکه جهاني علم بهشمار
ميآيند که هريک موضوع و جايگاه ويژهاي را در اين شبکه به خود اختصاص ميدهند .تعداد
پيوندهايي که هر پژوهشگر با ديگر پژوهشگران آن شبکه برقرار ميکند يا ديگران با او ايجاد
ميکنند نشاندهنده 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 علمييا همان استنادها
ارزيابي ميشود.
بديهياستهيچمقالهايبهتنهاييوجودندارد،بلکههرمقالهساختهوپرداختهمتونپيشين
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  30روش مختلف برای استناددهي و فهرست
مآخذ نيز گويای اهميتی است که تاکنون به اين امر اختصاص يافته است .اما يک پرسش همواره
برای نويسندگان مقالهها و گزارشهای پژوهشی ،بهويژه دانشجويان و نويسندگان تازهکار مطرح
بوده و آن اين است که اصوالً "چه موقع" بايد به آثار ديگران استناد کرد.
گارفيلد ( 15 )1996دليل را برای استناد کردن ذکر کرده است و پيشنهاد میکند
دانشمندان و مؤلفان نوشتههای خود را بررسی کنند و ببينند که کداميک از اين  15دليل را در
نوشتههای خود در نظر داشتهاند .وی میگويد" :هر چند در دستنامه انجمن زبانهای مدرن و
دستنامههای ديگر توضيحات دقيق بسياری در مورد "چگونگی" استناد کردن وجود دارد ،اما
دستورالعمل روشنی برای اينکه "چه موقع" به متنی استناد کنيم ديده نمیشود .بيشتر نشريهها
دستورالعملهای الزم را برای مؤلفان تهيه کردهاند ،اما در مورد زمان استناد کردن توضيحی
ندادهاند و هيچ دستورالعمل قاطعی در اين مورد وجود ندارد" (گارفيلد  ،1996ص .)421
به همين دليل ،پژوهش حاضر بر آن است تا مهمترين داليل استناد اعضاي هيأت علمي
دانشگاه شهيد باهنر کرمان را بررسي نمايد و ببيند که آيا رابطه معنيداري بين جنسيت ،مدرک
تحصيلي ،مرتبه علمي ،و سوابق آموزشي با داليل استناد وجود دارد يا خير.
البته در اين زمينه قب ً
ال پژوهشهايي نيز انجام شده است .بهطور مثال ،پشوتنیزاده
و کوکبی ( )1388در مقالهای تحت عنوان "بررسی رفتار استنادی اعضاي هیأت علمی
دانشگاه شهیدچمران" به مطالعه دالیل استناد اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید چمران در
نوشتههایشان پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که ارائه منابع اطالعاتی بیشتر برای مطالعه،
معرفی روششناسی ،ابزار مورد استفاده ،شناساندن انتشاراتی که برای اولین بار ایده یا مفهومی
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در آنها مورد بحث قرار گرفته است و اثبات ادعاها از مهمترین دالیل استناد در متون و تألیفات
هستند.
پريرخ و فتاحی ( )1384داليل متفاوتی را برای نوشتن پيشينه و استفاده از آثار ديگران
بيان کردهاند .از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
• شناسايي ديدگاهها ،نکتهها و يافتههای متضاد پژوهشهاي قبلی
• مشخص کردن چشمانداز پژوهش در دست انجام
• شناسايی روشهای پژوهشی که میتواند برای پژوهش در دست انجام مفيد و مرتبط
باشد.
• استفاده از ديگر متون در تفسير يافتهها
• بيان نظريهها ،فرضيهها و مباحث عمده در زمينه موضوع مورد پژوهش
ديانی ( )1382نيز داليل استفاده پژوهشگران از منابع متفاوت در قسمت پيشينه و يا
ديگر قسمتهای 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
پژوهشهايقبلی
• وجود پيشينه بهعنوان ضرورتی اجتماعی برای پذيرش پژوهش توسط جامعه علمی
• اطمينان از پرداختن به کاری جديد
• گرفتن ايدهای نو
• ايجاد پشتوانه مثبت يا منفی برای مفروضات ،يافتهها و روشهای پژوهش
همچنين راموس و ملو )2012( 1در پژوهشی با روش تحلیل استنادی دريافتند که رفتار
استنادی پژوهشگران در راستای دو سناریو شکل میگیرد )1 :نویسندگان استنادکننده متون
اصیل علمی را میخوانند و بهصورت ویژه به آنها استناد میکنند؛  )2کارهای استنادشده در
سطح وسیعی توسط افرادی که به آن استناد کردهاند خوانده نمیشوند .بنابراین ،آنها دریافتند
که اهمیت دستیابی به متون مرجع در مطالعات فردی اختیاری دارای عناصر مهمی است که
کمتر مربوط به پژوهشها و مطالعات بازتولید شده است.
سانگوال )2011( 2در پژوهشی رفتار استنادی را در مقاالت مختلف با نویسنده انفرادی
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .وی نتیجهگیری کرد که نویسندگان مختلف در مورد مقاالتی با
دوره استنادی  15سال و حتی  8-6سال رفتار استنادی متفاوتی نشان میدهند.
هاردوود و پتریک 3در پژوهشی که در سال  2011به انجام رساندند ،عملکرد رفتار
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استنادی گروهی از دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش ،براساس روش
مصاحبه -پایه رفتار استنادی نوشتاری گروهی از دانشجویان دوزبانه مدیریت بازرگانی را
بررسی کرده و با الهام از تحقیقات گافمن به این نتیجه رسیدند که عملکرد استنادی این
افراد تا حد زیادی به شیوه و عملکرد زندگیشان بازمیگردد و هر روز زندگی بخشی از
عملکرد علمی و استنادی را تشکیل میدهد (هاردوود و پتریک.)2011 ،
شارنهرست و تلوال )2005( 1در مقاله "شبکههای استنادی و فراپيوندی" چند عامل
مستقيم يا غيرمستقيم شناختهشده مؤثر بر استناد را معرفی میکنند که عبارتند از:
• پژوهشهاي روششناختی و مقالههای مروری که معموالً زياد مورد استفاده قرار
میگیرند.
• آثاری که مفهوم يا پنداری را برای نخستين بار بيان میکنند.
• رد کردن ادعاهای ديگران.
• نويسندگانی که متعلق به يک کشور هستند ،به يک زبان مینويسند و يا در يک
میکنند .این پژوهشگران کمبود
محل مشغول به کار هستند ،معموالً بيشتر به يکديگر استناد 
پژوهش در زمينه داليل و انگيزههای استناد را سبب ايجاد بحثها و اختالفنظرها بين
صاحبنظرانمیدانند.

روششناسی و جامعه آماری

در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد .ابزار گردآوری سیاه ه وارسی است که در
دو قسمت اطالعات فردی و مادهها براساس مشخصات جمعیتشناسی و مادههای سیاهه
وارسی گارفیلد ( )1996تنظیم شد.
برای تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین ،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  4نفر از استادان کتابداری
با استفاده از يک مقياس  5درجهای ليکرت (خيلی کم تا خيلی زياد) نظرخواهی شد.
ميانگين و انحراف استاندارد پاسخهای دادهشده در مورد هريک از مادهها ،در جدول
 1آمده است.

1 . Scharnhorst & Thelwall
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جدول  .1شاخصهای توصیفی نظر استادان در مورد روایی صوری و محتوایی مادههای سیاههوارسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

مادهها
ذکر نام و تکریم پیشکسوتان
اعتباربخشیبهاثرمربوط
(تکریمهمکاران)
معرفی روششناسی ،ابزار و...
ارائه منابع اطالعاتی بیشرت برای مطالعه
تصحیحنوشتهخودتان
بیاننوشتهدیگرانبهمنظورتصحیحآن
نقد اثر قبلی
اثباتادعاها
هشدار به پژوهشگران ،نسبت به اثری که
در رشف انتشار است (که آنان نیز بههنگام
استفادهازایناثر،استنادبدهند).
شناساندن آثاری که بهطور نامناسبی
منایهسازی و توزیعشده یا به آنها استناد
نشده است
اعتباربخشی به دادهها و قسمتی از
واقعیت  -اثباتهای فیزیکی و...
شناساندن انتشاراتی که برای اولین بار
ایده یا مفهومی در آنها مورد بحث قرار
گرفتهاست.
شناساندن اثری که برای اولین بار معرف
مفهومی مب ّین نام عرضهکننده آن است
(مانند بیامری هاجکینز ،قانون پارتو،
واکنش فریدل ـ کرافتس و.)...
انکار اثر یا عقاید دیگران (ادعاهای
انکاری).
بررسی دعاوی حق تقدم دیگران

انحراف
میانگینروایی
استانداردروایی
صوری
صوری
1/6
3/4

میانگینروایی
محتوایی

انحرافاستاندارد
رواییمحتوایی

3

1/6

3/75

1/2

3/75

1/6

3/5
4
3/6
3
3/4
4

1/7
1/4
1/4
1/8
1/8
0/7

3/3
4/75
3/8
2/5
3/8
4/4

1/5
0/5
1/3
1/9
1
0/5

4/2

0/8

4/6

0/5

2/6

1/5

3

1/9

4

1/2

3/8

1/3

3/6

1/6

3

1/8

3/4

1/8

3/4

1/5

3

1/8

3

1/5

3/2

1/6

3/6

0/95

با توجه به میانگین و انحراف استاندارد مقادیر حاصل از اظهارنظر استادان میتوان نتيجه
گرفت مفهوم بودن و مرتبط بودن مادههای اين سیاهه وارسی به غیر از مادههای  6و،10
متوسط يا باالتر از آن ارزيابی شدهاند .در مورد دو ماده اخیر ،تغييرات الزم اعمال و در نتيجه
سیاههوارسی از روایی صوری و محتوایی برخوردار شد.
براي انتخاب جامعه آماري ،براساس اطالعات کسب شده از بانک اطالعاتی دانشگاه
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شهيد باهنر کرمان ،تعداد اعضای هيأت علمی  9دانشکده مستقر در کرمان 532 ،نفر بود که
براساس جدول کرجسی ـ مورگان ،تعداد نمونه اين پژوهش  340نفر محاسبه شد.
بهمنظور اطمينان از اينکه افراد نمونه پژوهش به ميزان قابل قبولی با پژوهش و تأليف
آشنایی داشته باشند .با استفاده از بانک اطالعات دانشگاه شهید باهنر کرمان ،اسامی اعضای
هيأت علمی هر دانشکده همراه با تعداد کارهای پژوهشی هر فرد (اعم از طرح پژوهشی،
مقاله ،کتاب و )...مشخص و سیاههای از اسامی افراد براساس کارهای پژوهشی ،بهترتیب
از زیاد به کم ،تهيه شد .سپس براساس نسبت جمعیت اعضای هيأت علمی ،هر دانشکده
به جمعيت کل اعضای هيأت علمی دانشگاه ،تعداد افراد نمونه از هر دانشکده تعيين شد
(جدول .)2
جدول  .2تعداد افراد منونه از هر دانشکده
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
کشاورزی
علوم ریاضی و کامپیوتر
فنی و مهندسی
علومپایه
دامپزشکی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
هرن و معامری
مدیریت و اقتصاد
جمع

تعداد اعضای هیأت علمی هر دانشکده
70
44
54
50
75
57
39
20
47
456

تعداد افراد منونه
52
26
39
41
59
45
27
17
33
340

یافت هها

بهلحاظ ويژگيهاي جمعيتشناختي مشخص شد که  110نفر ( 33درصد) زن و  230نفر
( 7درصد) مرد بودهاند.
همچنين  85/7درصد از اعضای هيأت علمی دارای مدرک دکتری و  14/3درصد
کارشناسی ارشد بودهاند .مرتبه علمی بیشتر پاسخگویان ( 43/7درصد) ،استادیار و کمترین
تعداد ( 8/9درصد) مربوط به مرتبۀ استادی است .سابقه آموزشی  45/3درصد پاسخگويان
(بيشترين تعداد) مربوط به ردههای  21-11سال و 13/6درصد (کمترین درصد) مربوط به
سابقه آموزشی  33-22سال بوده است (جدول .)3
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جدول .3سابقه آموزشی پاسخگویان
سابقهکار

فراوانی

درصد فراوانی

 10-1سال سابقه کار
 21-11سال سابقه کار

130
153

41/1
45/3

 33 -22سال سابقه کار

47

13/6

جمع کل

340

100/0

از نظر ميزان توليدات علمي ،جدول  ،4میانگین تعداد انتشارات اعضای هيأت علمی هر
دانشکده را نشان میدهد.
جدول  .4درصد فراوانی آثار علمی پاسخگویان در هر دانشکده
ردیف

دانشکده

مقاله

کتاب

1

ادبیات و علوم انسانی

23/8

5/6

2

کشاورزی

9/31

1/3

3

ریاضی و علوم کامپیوتر

31/3

4/5

4

فنی و مهندسی

11/3

1/1

5

تربیت بدنی و علوم ورزشی

36/17

4/23

6

دامپزشکی

23/8

1/8

7

علومپایه

42/33

1/67

8

هرن و معامری

18/33

1

9

اقتصاد و مدیریت

36/33

3

همانطور که اشاره شد ،با استفاده از " 15عامل گارفيلد در زمان استناد" سياهه وارسي
براساس طيف  5تايی ليکرت تنظيم و از اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد چمران
نظرخواهی شد .جدول زير ،درصد فراوانی دو گزينه "کم" و "خيلی کم" و گزينههای "زياد"
و "خيلی زياد" را رویهمرفته بهترتيب مادههاي مورد بررسي نشان میدهد.
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جدول  .5درصد فراوانی دالیل استناد براساس طیف لیکرت
ردیف
1
2
3
4
5

درصد فراوانی
خیلی کم و کم

مادهها
ارائه منابع اطالعاتی بیشرت برای مطالعه
اثباتادعاها
اعتباربخشی به دادهها و قسمتی از واقعیت -اثباتهای فیزیکی و ...
معرفی روششناسی ،ابزار و ...
شناساندن انتشاراتی که برای اولین بار ایده یا مفهومی در آنها مورد بحث قرار
گرفتهاست
ذکر نام و تکریم پیشکسوتان
اعتباربخشی به اثر مربوط (تکریم همکاران)
تصحیحنوشتهخود
بررسی دعاوی حق تقدم دیگران
نقد اثر قبلی
بیان نوشته دیگران بهمنظور تصحیح آن

10/7
7
9/4
16/8

درصد
فراوانیخیلی
زیاد و زیاد
78/9
78/1
77/6
74/2

11/3

65/8

14
9/6
17/2
18/5
35/1
36/2

62/6
60/9
58/4
52/3
41/3
40/4

12

هشدار به پزوهشگران ،نسبت به اثری که در رشف انتشار است (که آنان نیز به
هنگام استفاده از این اثر ،استناد بدهند)

40/3

28/5

13

شناساندن اثری که برای اولین بار معرف مفهومی مب ّین نام عرضهکننده آن ایت
(مانند بیامری هاجکینز ،قانون پارتو ،واکنش فریدل ـ کرافتس و )...

51/9

21/9

50

21/2

81/1

11/9

6
7
8
9
10
11

14
15

شناساندن آثاری که بهطور نامناسبی منایهسازیشده ،توزیعشده یا به آنها استناد
نشده است
انکار اثر یا عقاید دیگران (ادعاهای انکاری)

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،در مادهای  1تا  9درصد فراوانی دو
گزينه «زياد» و «خيلی زياد» بيش از  50درصد است؛ بدین معنا که بيشتر از نيمی از
پاسخگویان این موارد را در هنگام استناد در نوشتههای خود و يا آموزش به دانشجويان
خود در نظر دارند و اين مسئله بيانگر اهميت باالی اين مادهها از نظر اعضای هيأت علمی
در هنگام استناد است .اگر چه در دیگر مادهها درصد فراوانیِ دو گزينه آخر از  50درصد
کمتر است ،اما در مورد مادههای  10و  11درصد فراوانی دو گزينه "زياد" و "خيلی زياد"
از دو گزينه "خيلی کم" و "کم" بيشتر است .اين مسئله نشان میدهد اگرچه اهميت اين
دو ماده به ميزان  9ماده مذکور نيست ،ولی برای بيشتر اعضای هيأت علمی ،به ميزان قابل
توجهی حائز اهميت بوده است .در مادههای  12تا  15درصد فراوانی دو گزينه "خيلی کم"
و "کم" بيشتر از دو گزينه "زياد" و "خيلی زياد" و غير از ماده شماره  12حتی بيشتر و يا
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مساوی  50درصد است که بیانگر توجه اندک به این مادهها در هنگام استناددهي است.
برای پاسخگويی به پرسشهای پژوهش ،از آزمون تیتست و آنووا استفاده شده است.
براي تعيين رابطه جنسيت با داليل استناددهي از آزمون تیتست استفاده شد.
جدول  .6رابطه جنسیت اعضای هیأت علمی با دالیل استناد

دالیلاستناد

با فرض برابری
واریانسها

آزمونf

سطح
معنیداری

مقدار t

درجه آزادی

سطحمعنیداری
دوطرفه

4/288

/054

-/963

49

/340

با فرض نابرابری
واریانسها

-/932

/358

34/505

نتایج آزمونهای آماری نشان داد که نمیتوان تفاوت معنيداری بهلحاظ آماری بین
اساتید زن و مرد در دالیل استناد قائل شد.
و اما پرسشهاي بعدي و کشف رابطه معنيداري داليل استناددهي با تفاوت دانشکدهها،
مدارک علمي ،مرتبه علمي ،و سوابق آموزشي از آزمون آماری آنووا ( )ANOVAاستفاده شده
است که نتایج زیر را نشان میدهند:
جدول  .7رابطه دالیل استناددهی اعضای هیأت علمی با نوع دانشکده ،مدارک تحصیلی و سوابق آموزشی

دانشکدههایمختلف

مدارکتحصیلی
متفاوت

سوابقآموزشی

88

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

بینگروهی
درونگروهی

7395
143803

6
333

1232
431

جمع

151199

339

بینگروهی
درونگروهی

39/390
5570/054

2
283

جمع

5609/444

285

بینگروهی
درونگروهی

1557
38733

6
333

جمع

22172
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19/695
19/682
259
116

مقدار f

سطح
معنیداری

2

0/010

1/001

2

0/369

0/040
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همانطور که مالحظه میشود بین دانشکدههای مختلف در دالیل استناد دادن تفاوت
معنيداری وجود داشت و سطح معنيداری دیده شده کمتر از  0/05است .به عبارت دیگر،
در دانشکدههای فنی و مهندسی ریاضی موارد اثبات ادعا و اعتبار بخشی به دادهها و قسمتی
از واقعیت بیشتر مدّ نظر قرار گرفته بود؛ اما در دانشکدههای کشاورزی و دامپزشکی و علوم
انسانی ارائه منابع برای مطالعه بيشتر و روششناسی و روايي ابزار بیشتر مورد توجه قرار
گرفته بود.
بین مدارک تحصیلی و دالیل استناد دادن تفاوت معنيداری بهلحاظ آماری در این
تحقیق دیده نشد .همچنين آزمون آنووا نشان داد که اساتیدی که سابقه آموزشی آنها کمتر از
دیگر افراد بود (10-1سال) تأکید بیشتری بر ارائه منابع اطالعاتی بیشتر داشتند.
نکته قابل توجه در نظرهای ارائهشده ،احساس دینی است که نسبت به متن اصلی
در پژوهشگران وجود دارد .با وجود این احساس ،میتوان مطمئن بود به هر دلیلی که این
گروه از پژوهشگران از یافتهها و دستاوردهای دیگران استفاده کنند ،به آن استناد خواهند داد.
توضیحات ارائهشده توسط برخی از پاسخگویان نیز تفاوت کاربرد استناد را در رشتههای
مختلف نشان میدهد ،ولی در کل میتوان چنین برداشت کرد که بیشتر نظرها بر اهميت
استناد تأکید دارد و دالیل متفاوت استفاده از آن را برشمردهاند .برخی از آنها مفهوم مادههای
"اثبات ادعاها" و "ذکر نام و تکریم پیشکسوتان" را دربرداشته و گروه دیگر دالیل عبارت
بودند از :توصیف و تفهیم اصطالحات ،نشان دادن حجم کار انجام شده و اعتبار و اقتدار
بخشیدن به پژوهش ذکر شده است.

نتیجهگیری

با توجه به هدف پژوهش حاضر ،یعنی تعيين دیدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه شهيد باهنر
کرمان در مورد دالیل اسناد در تأليفات و گزارشهای پژوهشی سیاه ه وارسی با استفاده از مقاله
گارفیلد ( )1996در مورد زمان و دالیل استناد تهیه شد و در اختیار اعضای هيأت علمی فعال
در حوزه پژوهش قرار گرفت .بیشتر پاسخگویان به این سیاه ه وارسی ،مرد ( 67درصد) ،دارای
مدرک دکتری ( 85/7درصد) ،مرتبه علمی استادیاری ( 43/7درصد) و ( 45درصد) دارای سابقه
آموزشی بین  21-11سال بودند .ولی وجود اعضای هيأت علمی فعال در امر پژوهش که از
لحاظ مرتبه علمی و سابقه آموزشی عاملهایی تأثیرگذار در امر پژوهش هستند .همچنان که
در سیاهه تهیهشده از اعضای هيأت علمی هر دانشکده موارد بسیاری از افراد با مدارک ،سابقه
آموزشی و مرتبه علمی باال دیده شد که از نظر فعالیت پژوهشی در سطح پایینی قرار داشتند.
مشاهده مقدار میانگین مقالهها و کتابها و در بعضی دانشکدهها پایین به نظر میرسد،
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بنابراین شاید اینطور استنباط شود که در رشتههای عملی و کاربردی همچون مهندسی و
علوم ،بیشتر فعالیتها بهصورت آزمایشگاهی و پروژههای مختلف انجام میشود و اعضای
هيأت علمی این دانشکدهها ضرورتی برای نوشتن احساس نمیکنند و یا وقت آن را ندارند.
ولی کسب باالترین میانگین ( )42/33مقاله برای هر عضو هيأت علمی دانشکده علوم پایه
این استنباط را نقض کرد و نشان داد که پژوهش و تألیف امری خودانگیخته است و مدارج
و مدارک باال ،دلیلی برای پژوهشگر بودن نیست ،بلکه این انگیزه و توان علمی افراد است که
آنان را به تألیف ترغیب می نماید.
يافتهها نشان داد که "ارائه منابع اطالعاتی بیشتر برای مطالعه"" ،اثبات ادعاها"" ،اعتباربخشی
به دادهها و قسمتی از واقعيت ـ ثابتهای فيزيکی و غيره" و "معرفی روششناسی ،روايي ابزار
و غیره" بهترتيب از مهمترین دالیل استناد در متون و تألیفات ارزیابی شدند ،ولی "شناساندن
انتشاراتی که برای اولين بار ايده يا مفهومی در آنها مورد بحث قرار گرفته است" با  10درصد
در مرتبه بعدي قرار دارد .این موضوع در پژوهش"پشوتنیزاده و کوکبی" نيز بررسی شده و
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که دالیل استناد در دو جامعه دانشگاهي شهید باهنر کرمان
و شهید چمران اهواز در ارائه منابع اطالعاتی بیشتر برای مطالعه بیشتر و معرفی روششناسی
مشترک بوده است.

مآخذ

پريرخ ،مهری؛ فتاحی ،رحمتاله ( .)1384راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه علوم
انسانی و اجتماعی .تهران :کتابدار.

پشوتنیزاده ،میترا؛ کوکبی ،مرتضی ( .)1388بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید
چمران .مجله کتابداری و اطالعرسانی.86-65 ،)3( 12 ،

حري ،عباس ( .)1376اهميت و ضرورت بهکارگيري منابع خارجي در پژوهشهاي کشور .فصلنامه کتاب،
.12-7 ،)4( 8

حقيقي ،محمود ( .)1381کاربرد استناد در نگارشهاي علمي .مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه
تهران.232-215 ،)2( 32 ،

دیانی ،محمدحسین ( .)1382گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی .مشهد :کتابخانه رايانهای.1382 ،

سلطانی ،پوری؛ راستین ،فروردین ( .)1379دانشنامه کتابداری و اطالعرسانی :فارسی ـ انگليسی و انگلیسی-
فارسی .تهران :فرهنگ معاصر.

عصاره ،فريده ( .)1377تحليل استنادي .فصلنامه کتاب 3( 9 ،و .45-34 ،)4

فرج پهلو ،مترجم) .مجله علوم تربیتی
گارفیلد ،یوجین ( .)1376چگونه استناد کنیم؟ .ترجمه (عبدالحسین 
و روانشناسی1( 3 ،و.141-127 ،)2
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