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تجارب پژوهشگران در مواجهه با 
چالش های اخالق استنادی 

مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان

یکی از مسائل مهم امر پژوهش و انتشار نتایج آن در قالب نوشتارهای علمی، 
رعایت اخالق پژوهش است. اما در حال حاضر اخالق استنادی به عنوان بخشی 
از اخالق پژوهش با چالش های جدی روبرو اســت. پژوهش حاضر به بررسی 
تجربیات پژوهشگران در حوزه رفتار استنادی و چالش های اخالقی آن پرداخته 
و جنبه های اخالقی رفتار استنادی پژوهشگران و مصادیق بی اخالقی استنادی را 
بررسی و مورد تحلیل قرار داده و عوامل زمینه ساز و انگیزه های دانشجویان را 
در عدم رعایت اخالق اســتنادی مورد واکاوی قرار می دهد. پژوهش، بصورت 
کیفی و با رویکرد پدیدارشناســانه انجام شده است. جامعه پژوهش را 19 نفر 
از دانشــجویان دکتری دانشــکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان 
تشکیل می دهند. با توجه به تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با پژوهشگران، 
در بحث اخالق استنادی در مجموع، 5 مقوله اصلی شامل انواع استناد، گرایش 
استنادی، تأثیر همکاران، مهارت و آموزش و قوانین و سازوکارها شناسایی شدند.
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مقدمه و بیان مسئله
پژوهش را تالشی نظام مند برای رسیدن به حقیقت تعریف می کنند. کشف و عیان ساختن 
آنچه در پرده ابهام بوده و بر دیگران پوشیده است با پژوهش محقق شده و افق های معرفتی 
انسان گشوده و مرزهای دانش فراخ تر می گردند. پژوهش از نیاز فطری انسان برای معلوم 

ساختن مجهوالت و یا از نیازهای حیاتی انسان برای بقا و زندگی بهتر ناشی می شود.
امروز پژوهش در همه حوزه ها و رشــته های معارف بشــری بســیار گسترده شده و 
پیشــرفت ها و تحوالت علمی در گرو پژوهش اســت. در جهان امروز پژوهش به گونه ای 
پیچیده با پیشرفت و یا عقب ماندگی جوامع انسانی گره خورده است. )حیدری و دیگران، 
1391: 45( در اهمیت پژوهش همین بس که آن را موتور محرکه ملت ها می دانند. )ادیب 
و دیگــران، 1394: 151( از این روی دولت ها اقدام به ســرمایه گذاری در حوزه پژوهش 

کرده و رقابت برای کسب جایگاه برتر علمی شدت یافته است.
مراکز متعدد پژوهشی با هدف تولید علم شگل گرفته وپژوهش و برونداد علمی از رسالت های 
اصلی دانشگاه ها قلمداد می شود و از آن روی که تبلور فعالیت دانشگاه ها در انتشار آثار علمی 
نمود پیدا می کند، دانشگاه ها در سال های اخیر همزمان با گسترش برنامه های تحصیالت 
 تکمیلی به سمت افزایش تولیدات علمی خود در قالب مقاالت علمی پژوهشی نیز سوق پیدا 
کرده اند. مطابق با داده های پایگاه اسکوپوس1 نرخ رشد مقاالت علمی 5/3 درصد در سال 
است، که این امر به معنای اضافه بار اطالعاتی و مطابق آن افزایش بیشتر تعداد محققان 

نسبت به گذشته است. )هاِگت2، 2013: 276(
شــاید نتوان منکر مفید بودن افزایش نرخ انتشــارات علمی شد، اما این افزایش در 
کمیت تولیــد متون علمی، چالش هایی را نیز موجب شــده و بی اخالقی های علمی نیز 
همزمان با رشــد نرخ تولید علمی و ازدیاد تعداد پژوهشــگران، رو به فزونی نهاده است. 
به همین دلیل در ســال های اخیر ویراستاران مجالت بر اطمینان یافتن از اینکه مقاالت 
جدید حاصل داده های واقعی بوده و دانش جدید را به اشتراک می گذارند، بیش از گذشته 

تأکید می کنند. )واالس و سیرسما3، 2015: 440(
با بروز و گسترش بی اخالقی های علمی، مسئله اخالق نیز به یکی از مسائل مهم امر 
پژوهش تبدیل شده و پژوهشگران را از آغاز تا پایان فرایند پژوهش با چالش های جدی 
1. Scopus
2. Huggett
3. Wallace & Siersema
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مواجه کرده اســت و حتی اعتماد مخاطبان و بهره گیران نتایج پژوهش ها را خدشــه دار 
ســاخته است. بنابراین ضروری است نقض اخالق علمی و مطالعه چالش های اخالقی در 
پژوهش و بروندادهای علمی و انتشار مقاالت به عنوان یکی از مسائل مهم مبتال به دانش 

نوین مورد مطالعه قرار گیرد. 
رفتار استنادی پژوهشگران از جمله موارد مهمی است که همواره از جنبه های مختلف 
مورد بحث قرار گرفته و اهمیت استناد و جایگاه آن در پژوهش، موجب بروز مسائل اخالقی 
در این حوزه شــده است. از این رو اخالق استنادی و بررسی میزان توجه پژوهشگران به 
مســائل اخالقی در امر اســتناددهی از جمله موارد مطرح در اخالق پژوهش است. هدف 
نوشــتار حاضر نیز بررسی تجربیات دانشجویان دکتری به عنوان یکی از گروه های کانونی 
در عرصه پژوهش و انتشــار بروندادهای علمی و شناســایی مصادیق بی اخالقی در حوزه 

رفتار استنادی است.

چهارچوب مفهومی
توســعه هر پدیده، گســترش ضد آن و ضد اخالق آن را نیز به همراه دارد. در این صورت 
با توجه به اینکه انتشــار و توسعه علمی به طور عملی به اخالق اجتماعی و اخالق علمی 
مربوط می شــود، ضد اخالق علمی یا تقلب در انتشــار آثار علمی نیز گســترش می یابد. 
)نــوروززاده و دیگران، 1389: 49( اطالعات حاصل از نتایج پژوهش ها، تصمیم گیری در 
عرصه های مختلف جوامع بشری را سمت و سو می دهند و پژوهش به عنوان فعالیتی که 
در بطن جامعه صورت می گیرد، در زندگی بشــر مؤثر بوده و ممکن اســت جهت گیری 
اخالقی، غیر اخالقی و یا حتی ضد اخالقی داشته باشد. بنابراین دغدغه مسئولیت پذیری 
در فرایند تحقیق، پژوهشــگر را نیازمند علم اخالق ســاخته )ســیبر1، 1992 و فرامرز 
قراملکــی، 1383: 10( و توجه به اخالق پژوهش ضرورت پیدا می کند. با اهمیت یافتن 
پژوهش ها و استفاده گسترده از نتایج پژوهش ها، موضوع اعتبار پژوهش و صحت نتایج و 
اطمینان به پژوهشگران، مطرح شده و مباحث اخالقی در پژوهش ها بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است. توسعه مسائل مرتبط با اخالق پژوهش، موجب پیدایش مطالعات 
نظام مند فراوانی در هر یک از گستره های معرفتی شده )بحرینی، 1389: 40( و مطالعات 
دامنه دار و گاهی مناقشه آمیز را موجب شده است. البته دیدگاه های مختلفی در این عرصه 

1. Sieber
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و درخصوص به کارگیری مســائل اخالقی در پژوهش وجود دارد. اینکه اساســاً اخالق در 
پژوهش چه مســائلی را مورد بررســی قرار می دهد و رابطه بین علم و اخالق چگونه باید 
باشد و پرسش های فراوانی که هنوز در محافل علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و 
دست یافتن به دیدگاه جهانی و توافق کلی بر این مسائل دور از انتظار است. بحث اخالق 
در همه مراحل گسترده پژوهش می تواند حضور داشته باشد و از تصمیم به انجام پژوهش 

و انتخاب مسئله پژوهش تا تدوین و انتشار نتایج پژوهش را در بر گیرد.
اخالق پژوهش را به معنای بررســی امکان و شــرایط رعایت قواعد و اصول اخالقی 
در پژوهش های نظری و عملی تعریف می کنند. )خنیفر و دیگران، 1390: 86( میزیارا1 
)2010: 543( اخالق در زمینه انتشــارات علمی را به طور مستقیم در ارتباط با مالکیت 
معنوی اثر می داند و بحرینی )1389: 43( اخالق پژوهش را یکی از شــاخه های اخالق 
کاربردی نام برده که فراتر از توصیه های اخالقی بوده و دانشی منسجم را به دست می دهد 
که با اهداف، منابع، رهیافت ها و روش شناسی مشخص امکان تشخیص درست و اثربخش 

مسائل اخالقی را میسر می سازد.
اخالق پژوهش شــامل دو حالت کلی اســت: یکی اصول اخالقی مربوط به عناوین و 
یافته ها که آن را در عبارت وجدانیات می توان جستجو کرد و دیگری اصول اخالقی مربوط 
به روش ها و فرایندهای علمی است که عنوان مربوط به آن در عبارت امانت داری به ظهور 
می رسد. )محمودی، 1386: 132( آنچه که در بُعد امانت داری قابل بررسی بوده، رعایت و 
پایبندی به اصول اخالق استنادی در انجام پژوهش است. پژوهشگران در واقع با استناد 
به آثار دیگران و بنا نهادن پژوهش خود بر پژوهش های پیشــین، در صدد اعتباربخشــی 
بــه پژوهش و یافته های خود و ادای ِدین می باشــند و اخالق علمی در پژوهش همواره 
یادآوری آبشــخورها و استناد به نوشته هایی را که مرجع تألیف آثار جدید علمی بوده اند 

مطمح نظر قرار داده است.
اغلــب پژوهش هــا و آثــاری که منتشــر می شــوند از اســتقالل محتوایــی کامل 
برخــوردار نبــوده، بلکه در شــبکه علمی به عنــوان اثری که ادامه نتایــج پژوهش های 
پیشــین بوده و خود نیز نقطه آغازی برای پژوهش ورزی و توســعه معرفت و اندیشــه 
علمــی در آن حــوزه اســت، تلقی می شــوند. بنابراین همان طور که قانــون حق مؤلف 
 حکــم می کنــد، اخالقیات نیــز ایجاب می کنــد که پژوهشــگران، منابعــی را که در 

1. Miziara
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پی ریزی، توسعه و تکوین اثرشــان مورد بهره برداری قرار داده اند، به نحو مقتضی معرفی 
و مستند نمایند. )دانشگاه شیکاگو، 1993؛ به نقل از حری و شاهبداغی، 1383: 66(

اســتناد را اشاره به سخن یا سند پیشین می دانند و بهره گیری از آثار دیگران جهت 
تولید اثری جدید پیشــینه ای به قدمت علم دارد و اســتناد به این آثار، هم عمر تألیف 
اســت. )ُحری و شاهبداغی، 1383: 69( استناد جزء عمده و تعیین کننده یک اثر علمی 
اســت و بدون حضور استناد نمی توان به یک نوشته، اطالق اثر علمی کرد زیرا هیچ کس 
نمی تواند به طور مســتقل و بی نیاز از دانش تولیدشده پیشینیان، مبادرت به تولید دانش 

جدید کند. )حری، 1390: 33(
مطالعه رفتار استنادی پژوهشگران، دالیل و انگیزه های متعددی از استناددهی را آشکار 
کرده است که در برخی موارد متناقض نیز بوده و پیامدهای بسیاری دارند که می توان آنها 
را از مصادیق بی اخالقی در پژوهش و استناددهی و حتی به مثابه سرقت علمی نام برد. 

از مصادیق بی اخالقی می توان به ســرقت علمی به صورت کپی و درج، سرقت علمی 
اســتعاره1، سرقت علمی ایده2 و سرقت علمی سْبک3 اشاره کرد. در سرقت علمی کپی و 
درج، متخلف از عین جمالت و عبارات دیگران بدون ذکر منبع و گذاشتن گیومه استفاده 
می کند. در سرقت علمی استعاره از تشبیه، کنایه و استعاره دیگران برای بیان واضح یک 
موضوع یا ایده بدون ذکر منبع اصلی اســتعاره، اســتفاده می شود. در سرقت علمی ایده، 
نویســنده ایده یا پیشنهاد خالقانه دیگران را به نام خود مطرح می کند. در سرقت علمی 
ســبک، به صورت جمله به جمله یا پاراگراف به پاراگراف از نوشته اصلی تبعیت می شود. 
ممکن اســت حتی نظم و توالی جمالت دقیقاً مشــابه نوشــته اصلی نبوده و جمالت با 
کلمات جدیدی بیان شــوند ولی به هر حال ســاختار و سبک استداللی نویسنده بدون 
ذکر منبع به کار گرفته می شــود و مطلب و رئوس کلی همان است. )بارن باوم4، 2002 و 

بطحائی، 1390: 11(
از دیگر موارد بی اخالقی استنادی می توان به تألیف پنهان5 و تألیف اعطایی6، تحریف7، 

1. Metaphor Plagiarism
2. Idea Plagiarism
3. Style Plagiarism
4. Barnbaum
5. Ghost Authorship
6. Gift Authorship
7. Falsification
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جعل1 )اکبری و عبدالهی فر، 1392( و تغییر کلمات2 اشاره کرد. در تغییر و گزینش کلمات، 
متخلف بخشــی از اثر دیگران را با اندکی تغییر ولی بدون اســتناد در اثر خود می آورد 
)فعلی و دیگران، 1391: 134(، در مواردی نیز اســتناد صورت می گیرد ولی غیردقیق و 
ناکافی اســت، به گونه ای که مشــخص نشده است سهم پژوهشگر چیست و به طور دقیق 
کدام بخش متن از خود وی و کدام قســمت ها از دیگران اســت. )اسالمی، 1390: 26( 
بخش قابل توجهی از بی اخالقی های استنادی نیز با عدم استناد و پنهان کردن منبع رخ 
می دهد از جمله استفاده از منابع برخط و رایگان اینترنت بدون استناد، ترجمه مقاله به 
زبان انگلیسی بدون اذعان به وجود نسخه منتشرشده در زبان بومی، سرهم بندی مطالب 
از منابع مختلف بدون اســتناد، اســتفاده از عبارت کامل و جایگزینی با واژگان مترادف 
)هاریس3، 2001: 144(، بســط و تفسیر مطلب و یا خالصه کردن عبارت بدون استناد. 

)اوریم4، 2017: 219(
مصادیق بی اخالقی استنادی بسیار متنوع بوده و با اهمیت یافتن پژوهش و تأثیر آن 
بر وضعیت تحصیلی، شغلی و جایگاه اجتماعی افراد و افزایش انتشار بروندادهای علمی، 
بی اخالقی در پژوهش و عدم رعایت اخالق استنادی نیز گسترده تر شده است. بهمن آبادی 
و همکاران )1393: 147( پژوهشــی را به منظور بررســی میزان رعایت اصول اخالقی در 
پایان نامه های دکتری رشــته های علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادند و 
نتایج پژوهش آنها مشــخص ساخت که اســتناددهی و ارجاع از جمله مسائلی بودند که 
توســط پژوهشگران رعایت نشده  و تقریباً نیمی از پایان نامه های دکتری علوم انسانی در 
ایران آگاهانه یا ناآگاهانه در اســتناد دهی دچار ســرقت علمی شده اند. همین طور نتایج 
پژوهش بیلک زولی5 و همکاران )2005: 129( نشــان داد 90% از دانشجویان رشته های 
پزشــکی نوعی از سرقت علمی را در مقاله های خود مرتکب شده اند. در پژوهش دیگری 
که توسط ادیب و دیگران )1394: 149( با هدف مطالعه پدیدارشناسانه تجربیات اساتید 
و دانشــجویان دانشــگاه تبریز از توجه به اخالق پژوهش انجام شد، اساتید و دانشجویان 
شــرکت کننده در پژوهش مواردی همچون عدم رعایت استناددهی صحیح در محتویات 
علمی و ادبی پژوهش ها، اســتفاده از ایده ها و جمالت دیگران بدون ذکر منبع و کپی و 
1. Fabrication
2. Word Switch
3. Harris
4. Orim
5. Bilic Zulle
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درج های صورت گرفته از سوی پژوهشــگران دانشگاهی به ویژه دانشجویان را از تخلفات 
رایج در پژوهش های آکادمیک عنوان کردند.

عوامل بسترســاز در ترغیب و یا اجبار پژوهشــگران برای روی آوردن به بی اخالقی 
در پژوهش، موضوع دیگری اســت که در پژوهش های متعددی بدان اشاره است. زمانی 
و دیگران )1392: 9( در پژوهش پیمایشــی خود که در میان 300 دانشــجوی دانشگاه 
اصفهان با اســتفاده از پرسشــنامه انجام گرفت، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر 
بر ســرقت علمی و بی اخالقی استنادی پرداختند. آنها 11 عامل مؤثر بر سرقت علمی را 
شناسایی کردند و نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که مدرک گرایی و توجه زیاد به نمره، 
نبود احســاس خودکارآمدی در انجام پژوهش و نگارش اثر پژوهشی و عوامل نگرشی، به 
ترتیب ســه عامل مهم ســرقت علمی و رعایت نکردن اخالق استنادی می باشند. پارک1 
)2003: 471( پژوهشــی را به منظور بررسی وضعیت سرقت عملی در بروندادهای علمی 
دانشجویان منطقه آمریکای شمالی انجام داد. نتایج پژوهش وی مشخص ساخت که ضعف 
دانش و مهارت دانشجویان درباره نحوه استناددهی یکی از علل سرقت علمی بوده است. 
نتایج پژوهش فعلی و دیگران )1391: 146( نیز نشــان داد مهم ترین علت سرقت علمی 
ناآگاهی در خصوص مفهوم ســرقت علمی و مصادیق آن اســت. پژوهش اوریم2 )2017: 
216( نیز نشان داد اغلب دانشجویان درک درستی از مفهوم سرقت علمی و عواقب بلند 

مدت آن نداشتند.
اِرت و گوکمن اوغلو3 )2010: 3303( در پژوهشی که در دانشگاه تکنیکال خاورمیانه4 
انجام دادند از دانشجویان در مورد علل سرقت علمی و بی اخالقی استنادی سؤال کردند. 
نتایج آنها نشــان داد عواملی همچون محدودیت زمانی، نبود آگاهی و شناخت نسبت به 
سرقت علمی، مقررات سنگین دوره های تحصیلی، دشواری دسترسی به اسناد و مدارک 
علمی، فقدان ایده و مشــکالت اســتفاده از زبان خارجی مهم ترین عوامل ترغیب کننده 
دانشــجویان در رعایت نکردن اخالق اســتنادی هســتند. مارتین5 )2013: 1012( نیز 
مهم ترین علت بی اخالقی علمی را کاهش اســتانداردهای پژوهش و درگیر شدن بیش از 

بیش پژوهشگران دانشگاهی در بازی افزایش امتیاز علمی می داند.
1. Park
2. Orim
3. Eret & Gokmenoglu
4. Middle East Technical University (Metu)
5. Martin

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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مرور نتایج پژوهش های انجام شــده، نشان می دهد که بی اخالقی در پژوهش گسترده 
شــده اســت و این پدیده مختص پژوهش های داخلی و یا پژوهشگران ایرانی نبوده بلکه 
در اغلب کشــورها و رشــته های مختلف علمی امکان بروز دارد. ولی مصادیق بی اخالقی، 
میــزان شــیوع، دالیــل و انگیزه های آن متفاوت اســت. نتایج پژوهــش بهمن آبادی و 
همــکاران )1393( و ادیــب و همکاران )1394( نشــان می دهد حوزه اســتناد یکی از 
مواردی اســت که در آن بی اخالقی علمی روی می دهــد و می توان چنین بیان کرد که 
در اکثر این پژوهش ها به ســرقت علمی به عنوان بارزترین مفهوم بی اخالقی اســتنادی 
اشــاره شــده اســت. در پژوهش های فعلی و دیگران )1391(، پــارک )2003(، اِرت و 
 گوکمــن اوغلــو )2010( و اوریم )2017( به ناآگاهی و مهارت اندک پژوهشــگران و در 
پژوهش های زمانی و دیگران )1392( و اِرت و گوکمن اوغلو )2010( به مقررات ناکارآمد 

و مدرک گرایی به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز بی اخالقی استنادی اشاره شده است.
اغلب پژوهش های صورت گرفته، مقوله سرقت علمی را به عنوان بارزترین نمونه تخلف در 
پژوهش مورد بررسی قرار داده و میزان رعایت و یا رواج آن را در نوشتارهای علمی کنکاش 
کرده و کمتر وارد مصادیق سرقت علمی و عوامل زمینه ساز آن شده اند و مرور پیشینه ها و 
جستجوی منابع مختلف اطالعاتی در داخل و خارج از کشور نشان می دهد تاکنون پژوهشی 
به طور خاص به بحث اخالق استنادی نپرداخته است. از این روی پژوهش حاضر بر آن است 
از منظری نو به این موضوع نگریســته و آن را با رویکردی پدیدارشناسانه مورد مداقه قرار 

داده و به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
1. دانشجویان با چه مسائل اخالقی و مصادیقی از بی اخالقی در حوزه رفتار استنادی 

مواجه بوده اند؟ 
2. رویکرد پژوهشگران در مواجهه با چالش های اخالق استنادی چگونه بوده است؟

3. چه عواملی زمینه ساز بی اخالقی در رفتار استنادی بوده است؟
4. راهکارهای کاهش بی اخالقی و بهبود اخالق استنادی از نظر پژوهشگران چیست؟

روش پژوهش
به منظور آگاهی از تجارب زیســته دانشــجویان و گردآوری اطالعات دقیق و ژرف نگر در 
مسائل اخالق استنادی و با توجه به ماهیت مسئله، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی 
توصیفی اســتفاده شده و تحلیل داده ها با اســتفاده از نرم افزار Maxqda صورت گرفته 



67

است. علت استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی با توجه به هدف پژوهش و به منظور 
توصیــف و فهم عمیق از جامعه پژوهش و آشکارســازی مفاهیــم نهفته در پدیده رفتار 
استنادی بود. جامعه پژوهش را دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
دانشگاه  اصفهان در سال تحصیلی 95-94 تشکیل می دادند. انتخاب دانشجویان دکتری 
بدین علت بود که می توانســتند نمونه در دسترس و غنی برای گردآوری اطالعات باشند، 
زیرا اغلب دانشــجویان در مقطع دکتری به صورت جدی وارد عرصه پژوهش شــده و با 
چالش های اخالقی و اســتنادی در پژوهش و نگارش علمی مواجه می شوند. در حالی که 
بررسی های اولیه و مصاحبه مقدماتی با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دارای تجارب 
و مهارت کافی در پژوهش نشــان داد که با چالش های اندکی مواجه بوده و یا از ابراز آن 
خودداری نمودند. از این روی دانشجویان دکتری در مقایسه با دانشجویان مقاطع پایین تر 
و یا اعضای هیئت علمی نمونه مناســب تری برای هدف پژوهش بودند. دانشــجویان با 
ویژگی های متفاوت از نظر جنسیت، سن، تجربه پژوهشی و رشته تحصیلی انتخاب شدند 
که بیشترین تنوع را جهت گردآوری داده ها و به دست آوردن تجربیات مختلف در حوزه 
اخالق اســتنادی داشتند. با تدوین پروتکل مصاحبه، سؤال های اولیه مصاحبه با توجه به 
هدف و پرسش های اصلی پژوهش، مطالعه متون مرتبط و همفکری پژوهشگران تهیه شد، 
سپس با دو تن از دانشجویان مصاحبه مقدماتی انجام شده و سؤاالت اولیه بازنگری شد. 
 مصاحبه به روش نیمه ساختاریافته و به صورت حضوری و انفرادی ضبط شد. قبل از 
شــروع مصاحبه توضیحات کافی درباره اهداف و فایده های بالقوه پژوهش ارائه و تعهدات 
اخالقی به شــرکت کنندگان در مصاحبه داده شد و مصاحبه شوندگان با رضایت کامل و 
آگاهی از ضبط مصاحبه، اطمینان از حفظ و محرمانگی اطالعات و شــرط بی نام ماندن، 

در مصاحبه شرکت نمودند. 
مصاحبه با شــرکت کنندگان تا مرحله رســیدن به دیدگاهی جامع درباره موضوع و 
اســتخراج مقوله های اصلی ادامه یافت. معیار توقف مصاحبه ها رســیدن به نقطه اشباع 
داده ها بود و پس از مصاحبه با 17 نفر، پژوهشگران به نتیجه رسیدند که ادامه مصاحبه 
با تعداد بیشــتری از نمونه ها، اطالعات جدیدی در اختیــار نمی گذارد و تکرار اطالعات 
استخراج شــده از مصاحبه های قبلی است. ولی جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا 19 
نفر ادامه یافت. مدت هر مصاحبه با توجه به میزان تجربه پژوهشــی دانشــجویان، از 15 

الی 45 دقیقه متغیر بود.

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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در اولین فرصت پس از هر مصاحبه، متن مصاحبه ها روی کاغذ پیاده می شــد و پس 
از چندین بار بازخوانی دقیق توســط پژوهشگران، به صورت نظام کدگذاری سیستماتیک 
به منظور کشف مقوله های اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند. پس از پیاده سازی هر 
مصاحبه و کشــف مفاهیم جدید، سؤاالت مصاحبه بازنگری شده و از مصاحبه شونده بعدی 
پرســیده می شــد. در پایان نیز متن مصاحبه ها چندین بار مرور می شد و مفاهیم موجود 
در متن به صورت کدگذاری باز1 نامگذاری شــده و واحدهای معنایی بر اســاس مقایســه 
تفاوت و شــباهت مفاهیم در طبقه هایی دســته بندی می شدند. طبقه های اولیه چندین بار 
توسط پژوهشگران مورد بحث قرار گرفته و بازنگری شدند. فرایند تحلیل داده ها به صورت 
اســتقرایی و با روش مورد اســتفاده در نظریه زمینه ای انجام شده و هیچ گونه چهارچوب 
مفهومی قبل از پیاده سازی، کدگذاری و مقوله بندی داده ها وجود نداشت. مقوله ها و مفاهیم 
برخاســته از داده ها بوده و در ســه مرحله کدگذاری باز، محوری2 و گزینشی3 دسته بندی 
و تحلیل شــدند. جهت افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد به نتایج و مقبولیت داده ها، از چهار 
 معیــار اعتبار4، انتقال پذیــری5، اطمینان پذیری6 و تأیید پذیری7 بهره گرفته شــد. تحلیل 
داده ها به صورت همزمان و توأم با مشاهده مداوم بود. متن پیاده شده مصاحبه ها، توصیف ها و 
مؤلفه های استخراج شده نیز به مشارکت کنندگان ارائه و توسط آنها مورد تأیید قرار گرفت. 
به منظور افزایش اطمینان از اعتبار کدگذاری ها، مقوله های استخراج شده توسط یک پژوهشگر، 
 توسط چهار پژوهشگر همکار مورد بازبینی قرار گرفتند و به منظور رسیدن به دیدگاه مشترک، 
طبقه های اولیه چندین بار مورد بحث قرار گرفته و بازنگری شــدند. تحلیل ها و یافته های 
پژوهش توسط چهارنفر از متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و تمامی 
مراحل با ذکر جزئیات و با دقت ثبت شده و مستندات شنیداری و یادداشت برداری همزمان 
در حین مصاحبه ها تهیه و ثبت شد. مقبولیت مضامین و مفاهیم نیز با روش همسوسازی و 
گردآوری داده های کافی از منابع غنی همانند متخصصان، بررسی مستندات و پیشینه های 
نظری و کنترل افراد مشارکت کننده در پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. در شکل 1، نمونه ای از 
فرایند کدگذاری، مفهوم سازی و مرتبط کردن مقوله ها در نرم افزار Maxqda ارائه شده است.
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Credibility
5. Transferability
6. Consistency or Dependability
7. Confirmability
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انواع استناد

ساختاری
استناد به مضمون

استناد به زبان ناآشنا

استناد کور

استناد نادرست

استناد به منبع 
اولیه

استناد به منابع 
روزآمد

توجه به جایگاه 
نویسنده استناد به خود

استناد غیرضروری

استناد به منابع انگلیسی

استناد مفید بدون 
درنظر گرفتن نویسنده

استناد به منبع دوم یا 
استناد باواسطه

استناد به منابع فارسی

محتوایی

زبانی

استناد به 
صاحبنظران

شکل 1: نمونه ای از کدگذاری، ایجاد شبکه مفاهیم و شناسایی مقوله ها

یافته ها
جدول 1 مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش را نشان می دهد.

جدول 1: مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش

 مشخصه
رشته تخصصیردیف

جنسیت

مردزن

32علم اطالعات و دانش شناسی1

21روان شناسی کودکان استثنائی2

31روان شناسی3

21مشاوره4

22علوم تربیتی5

19127جمع کل

با توجه به تحلیل داده ها در مجموع، 5 مقوله اصلی شناســایی شــد که عبارت اند از: 
انواع استناد، گرایش استنادی، تأثیر همکاران، مهارت و آموزش و قوانین و سازوکارها.

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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مقوله 1: انواع استناد
انواع اســتناد از نظر زبانی، ســاختاری و محتوایی دسته بندی شده و در جدول 2 همراه 
با مؤلفه ها و برخی شواهد استخراج شده از متن مصاحبه ها، آمده است. در مقوله فرعی 
زبانی، گرایش به آثار فارسی و یا گرایش به آثار انگلیسی در بین برخی از شرکت کنندگان 
مشــاهده شد. در مقوله فرعی ساختاری، استناد نادرســت، استناد غیرضروری، استناد 
کور و اســتناد به منبع اولیه بدون در نظر گرفتن منبع واســط و در مقوله فرعی محتوا، 
خوداســتنادی، گرایش به آثار روزآمدتر و گرایش به آثار افراد سرآمد موضوع تخصصی 
از جمله مواردی است که از تحلیل مصاحبه ها شناسایی شدند. استناد مبهم مورد دیگر 
از مقوله فرعی محتواست. در این شیوه، پژوهشگر به منبع مورد استفاده استناد می دهد 
ولــی متن را بــه گونه ای نگارش کرده که مرز میان مطالب خــود و ایده های منقول از 

دیگران مشخص نیست.

جدول 2: انواع استناد

شواهدمؤلفه هازیرمقوله هامقوله 

اد
ستن

ع ا
نوا

ا
زبانی

راحت تر هستم که از منابع فارسی زبان استفاده کنم.استناد به منابع فارسی

 منابع انگلیسی به دلیل به روز بودن برایم ارجحیت دارد.استناد به منابع انگلیسی

استناد به زبان ناآشنا
اگر به زبان متنی آشنا نباشم به مطالعه چکیده انگلیسی 
آن اکتفا می کنم و یا اگر در مقاالت فارســی و انگلیســی 
استناد شده باشند من هم اعتماد کرده و استناد می کنم.

ساختاری

استناد نادرست
 در منابع انگلیسی پیش اومده و نتونستم درست ترجمه 
کنم ولی اســتناد کردم و فکر می کنم جمله را به درستی 

ترجمه نکردم.

استناد کور

یکی دو بار پیش آمده که داور به بخشــی از مقاله ام گیر 
داده و اســتناد خواسته و من هم چون استناد پیدا نکردم 
مجبور شــدم از خودم استنادی را اضافه کنم در حالی که 
صحت نداشت حتی شده برخی افراد به مقاله ای که وجود 

نداره استناد می کنند. 

به خاطر اینکه تعداد رفرنس هام زیاد بشه استناد دادم.استناد غیرضروری

 اگر منبع اولیه در دسترس باشد و پیدا کردم منبع اصلی استناد به منبع اولیه
را می بینم.

استناد به منبع دوم یا 
استناد با واسطه

 بعضی از دوســتانم صرفا از مقاله در دســترس استفاده 
می کنند و به منبع اولیه مراجعه نمی کنند.
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شواهدمؤلفه هازیرمقوله هامقوله 

اد
ستن

ع ا
نوا

ا

محتوایی

ســعی می کنم در اکثر مقاالتم به کارهای پژوهشی قبلی خود استنادی افراطی
خودم استناد بدهم.

مطلبی که می خوام اســتناد کنم جســتجو کرده و سعی استناد به منابع روزآمد
می کنم در مقاله ای باشد که به روز باشد.

استناد به صاحب نظران
اگر کسانی باشن که من می شناسم، ازشون درس گرفتم و 
یا می دونم که در این زمینه صاحب نظرن همیشه بهشون 

استناد کردم.

استناد به مضمون، 
استناد مبهم

بعضی موقع ها برداشــت کلی از مقالــه یک نفر می کنم، 
ولی اســتناد نمی کنم و داور هم متوجه نمی شود و بعضی 
موقع ها داور هشــدار میده که باید رفرنس بدی. درســته 
هیچ جمله ای را مســتقیماً به مقاله خودم منتقل نکرده ام 

ولی حاصل کار طرف را آورده ام

استناد مفید بدون درنظر 
گرفتن نویسنده

برای مــن اثر مهم بود و اینکه واقعاً مفید باشــه و حتی 
به مقاله همکالسی ام اســتناد کردم با اینکه ازش خوشم 

نمی اومد، اما مقاله اش واقعاً خوب بود.

توجه به جایگاه نویسنده

نویســندگان مقاله و جایگاه علمی شان مهم است و اینکه 
در آن زمینه واقعاً اگر متخصص باشند استناد می کنم.

به نویسندگان برخی کشورهای ضعیف و نویسندگان ایرانی 
حتی اگر مقاله انگلیسی زیان باشد کمتر استناد می کنم.

مقوله اصلی 2: گرایش استنادی
در این مقوله، مؤلفه هایی نظیر توجه به تعداد و دسترس پذیری منابع، گرایش به آثار افراد 
دخیل در پذیرش و چاپ مقاله از قبیل سردبیر، هیئت تحریریه و داوران، گرایش به آثار افراد 
صاحب نام و پرنفوذ علمی و گرایش منفی نسبت به آثار رقیبان و یا پژوهشگران مبتدی و 
دارای رتبه علمی پایین تر، گرایش منفی به برخی مجالت، نویسندگان و کشورها از جمله 
مقوله های استخراج شده است. از نظر برخی پژوهشگران، به ویژه پژوهشگران مبتدی ذکر 
تعداد زیاد منابع نشان دهنده گستردگی مطالعات پیشین پژوهشگر و اعتبار کار او محسوب 
شده و بدین معناست که پژوهشگر اغلب منابع مرتبط را مطالعه نموده است و این پیش فرض 
موجب استناد به برخی منابع می شود، در حالی که آن منابع چندان در روند تکمیل پژوهش 
مؤثر نبوده اند. تعدادی از پژوهشگران حتی برخی منابع را بدون مراجعه مستقیم به منبع 
و صرفاً با بهره گیری از مآخذ منبع در دسترس، مورد استناد مستقیم قرار داده اند. جدول 

3 مؤلفه های مربوط به گرایش استنادی را همراه با برخی شواهد نشان می دهد. 

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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جدول 3: گرایش های استنادی

شواهدمؤلفه هامقوله 

دی
تنا

اس
ش 

رای
گ

ذکر استناد بیشتر برای 
تأیید ادعا، تورم استنادی

بعضی موقع ها بوده که خواستم جمله ام را قوی جلوه بدهم؛ تعداد استناد 
را بیشتر می کردم واقعیت هم همین بوده ولی شاید ریشه اش به دو نفر 

یا یک نفر برگرده

دسترس پذیری منبع
گاهی شــده که به علت نبود یک منبعی نمی توانم از مطالب آن استفاده 
کنم ولی می دانم مقاله یا کتابی مشابه قباًل کار شده است ولی من چون 

به متن اصلی آن دسترسی نداشتم استفاده نکردم.

توجه به کیفیت منبع
ســعی می کنم برای چاپ مقاله ام به منابع معتبری اســتناد بدهم و از 
آنهــا مطالب بگیرم، چرا که این قضیه روی فرایند پذیرش و چاپ مقاله 

تأثیرگذار است...

یکی از چیزهایی که مؤثر است می خواهم نشان دهم که کار من اعتبار اعتباربخشی
علمی دارد، پس به منابع گذشته استناد میدم.

پشتوانه محکم مبانی 
نظری

 خیلــی از منابع را خواندم. مثاًل 40-30 تا، ناخودآگاه نمی توانم آنها را 
نادیده بگیرم. چون زحمت کشــیده ام و خوندم. بنابراین می خواهم در 

مطلبم بیارمشون، تا بگویم منابع نظری قوی است.

در مورد ترجمه ها مفهوم را بیاوریم اســتناد بدهیم یا مســتقیم ترجمه استناد به ترجمه
کنیم بستگی به میزان آشنائی با آن زبان دارد.

توجه به مرتبه علمی 
نویسنده

الف. مثاًل در حوزه ای که یک فرد شــناخته شــده وجود دارد و حرفی 
برای گفتن دارد وقتی اســتناد می دهید به مطلب ایشان، داور و کسی 
که که آن را می خواند می گوید این اســتناد خوبی است و می توان به 

آن اتکا کرد.
ب. با وجود اینکه مقاله ایشان خوب کار شده اما به پایان نامه و مقاله او 
استناد نشده اســت زیرا ایشان دانشجوی کارشناسی ارشد بوده و رتبه 

علمی پایینی دارد.

گرایش منفی به 
پیشنهادهای استنادی 

سردبیر

در مورد پیشــنهاد استناد دادن از طرف سردبیر یک مجله به خصوص تا 
آنجا که می توانم می خواهم این کار اشتباه انجام نشود و استناد نمی دهم. 

با سردبیر می خواهم لج بازی کنم.

گرایش به تعداد بیشتر 
استناد

من اولین بار که مقاله نوشــتم استادم به تعداد رفرنس ها گیر داد انگار 
تعداد براش مهم بود.

گرایش به رعایت اخالق 
استنادی

همان طور که دوســت دارم دیگران به مواردی که خودم و یا دوســتانم 
نوشته اند، استناد دهند سعی می کنم خودم هم رعایت کنم. 

عدم استناد به منابع 
قدیمی

اگر بــا منابع قدیمی برخورد کنم، اصاًل مطلب را اســتفاده نمی کنم و 
می روم مطلبی را پیدا می کنم که در همان راستا ولی در مقاله ای باشد 

که به روز باشد.
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شواهدمؤلفه هامقوله 

دی
تنا

اس
ش 

رای
گ

من از مقاله ای بدون استناد استفاده کرده ام، تا بگویم این ایده و تراوش سرقت ایده
ذهنی خودم است.

عدم استناد به منبع 
واسطه، حذف زنجیره های 

استنادی
به منبعی که اصلی است و در منبع دوم آمده استناد می دهم.

عدم استناد به دلیل حس 
رقابت

مواردی برایم بوده که احساس کردم فرد رقیبم هست در آن موضوع و 
استناد نکردم با اینکه واقعاً مفید بود

معمواٌل به نویســندگان و مقاالت مربوط به رژیم صهیونیســتی استناد گرایش سیاسی
نمی کنم.

مقوله اصلی 3: تأثیر همکاران
اغلب شــرکت کنندگان در پژوهش به تأثیرپذیری از پیشــنهادهای همکاران پژوهشی و 
گرایش شخصی به آثار آشنایان و همتایان اشاره داشته اند. در این مقوله عواملی از جمله 
انگیزه ها و ارتباطات دوســتانه با افراد، فشــار همکاران دارای رتبه و جایگاه علمی باالتر 
نظیر اســاتید در مقابل دانشــجویان و رقابت منفی با افراد علمی نیز در استناد شناسایی 

شد. مؤلفه ها و برخی شواهد در جدول 4 ارائه شده است.

جدول 4: تأثیر همکاران

شواهدمؤلفه هامقوله 

ان
کار

هم
یر 

تأث
 

استناد غیرضروری به 
همکار پژوهشی

مقاله دوســتم بود و من احســاس کردم مقاله اش داره فراموش میشــه 
گفتیم حاال این هم بذاریم در رفرنس هامون باألخره در ســرچ تأثیر داره 

استنادش میره باال. 

استناد غیرضروری به 
دلیل دریافت پذیرش

 در مورد نشــریات برخورد کردم که میگن به آثاری که اســتناد می کنی 
باید حتماً یکی دو موردش از نشــریه ما باشــه که برای دریافت پذیرش 

مقاله ام بهشون استناد کردم.

استناد به آثار همکاران 
)استاد راهنما(

 من بعد از ارسال مقاله به استاد راهنمایم، ایشان پس از انجام اصالحات 
دو ســه تا از مقاالت خودشــان را هم فرستادن و گفته بودن به اینها هم 

استناد بکنید.

استناد به منظور ارتقاء 
جایگاه علمی همکاران

... ولی شده که عمداً به کسی استناد دهم چون دوست داشتم اگر به کسی 
استناد می دهم دوستم باشد که جایگاه علمیش باال می رود.

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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شواهدمؤلفه هامقوله 

ان
کار

هم
یر 

تأث

گرایش استنادی به 
همکاران

گرایش استنادی به 
دوستان

پیش آمده که در جریان پژوهش به آثار اعضای گروه پژوهشــی بیشــتر 
استناد دهیم.

در موضوعی که دو نفر یکسان هستند ترجیح می دهم به دوستم که برایم 
مهم تر است استناد دهم.

تبادل استناد، همکاری 
استنادی

فردی به مقاله من استناد کرده بود، من هم خواستم یک جورایی جبران 
کنم و بهش استناد دادم.

ارتباط علمی
پیش آمده که تنها انگیزه ام از اســتناد، داشــتن رابطه پژوهشی و کاری 
با شــخصی بوده و همین رابطه باعث شد از کارش استفاده کنم و بهش 

استناد بدم.

فشار همکار پژوهشی در 
نادیده گرفتن

یک مورد نظر اســتاد راهنمایم بود که گفت به این منبع اســتناد نکن. 
دلیلــش هم هیچ وقت نفهمیدم. من بیشــتر دنبال هر چه زودتر تکمیل 

کردن و دفاع پایان نامه ام بودم.

اســتادم اســم فردی را به نویســندگان مقاله ام اضافه کــرد و من اصاًل فشار و تحمیل همکاران
نمی شناختمش و هنوز هم نمی شناسم.

مقوله اصلی 4: آموزش و مهارت
عدم رعایت اخالق علمی به علت آشنا نبودن با شیوه های استناد و سرقت علمی ناآگاهانه 
به دلیل مهارت نداشــتن در استناددهی، مقوله هایی اســت که اغلب پژوهشگران به ویژه 
پژوهشگران کم تجربه بدان اشاره داشتند. تحلیل داده ها نشان داد بسیاری از بی اخالقی ها 
در رفتار استنادی ناشی از فقدان آموزش و مهارت ناکافی پژوهشگران است. عدم تسلط 
به موضوع پژوهش، تســلط ناکافی بر زبان منابع مورد اســتناد، ترجمه ناقص و مهارت  
اندک در نگارش علمی از جمله موارد قابل طرح بوده که در جدول 5 مؤلفه ها و شــواهد 

مربوط بدان ارائه شده است.

جدول 5: آموزش و مهارت

شواهدمؤلفه هامقوله 

ش
وز

 آم
ت و

هار
 م

در مورد ترجمه ها مفهوم را بیاوریم استناد بدهیم یا مستقیم ترجمه کنیم تسلط بر زبان دوم
بستگی به میزان آشنایی با آن زبان دارد.

گرایش استنادی به 
ترجمه برایم مشکل است ترجیح می دهم از منبع فارسی استفاده کنم.منابع فارسی زبان
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شواهدمؤلفه هامقوله 
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چالش در استناد 
مستقیم و غیرمستقیم

در استناد مستقیم و غیرمســتقیم بیشترین چالش را دارم. به خصوص 
در مــورد ترجمه هــا که مفهوم را بیاوریم اســتناد بدهیم یا مســتقیم 

ترجمه کنیم.

چالش در استناد به 
ترجمه ها

در مورد ترجمه ها حقیقتاً بعضی از آنها اصاًل مفهوم را نمی رســاند و من 
میمانم که از آن استفاده کنم یا خیر؟

مطلب مشابه را از منبع دیگری پیدا می کنم و حتماً استناد می دهم چون ترس از سرقت علمی
مسئولیت دارد و بعداً به سرقت علمی متهم نشوم.

تأثیر آموزش بر رفتار 
استنادی

بعد از شــرکت در ژورنال کالب و صحبت های اخالق علمی ناراحت شدم 
که چرا به آقای فالنی استناد ندادم، با اینکه می توانستم استناد دهم.

انتظار رفتار منصفانه 
استنادی از جامعه علمی

همان طور که دوست دارم دیگران استناد به مواردی که خودم و یا دوستانم 
نوشتن انجام دهند سعی می کنم خودم هم رعایت کنم.

عدم آشنایی با شیوه های 
معتبر ارجاع نویسی

مثاًل در مقاله کلمه ای را از جای دیگر بیاورم و در عنوان خود جای دهم 
دیگر به آن استناد نمی دهم چگونه می توان به آن استناد داد؟

عدم استناد به منبع 
اولیه

بنا به گفته اســاتیدی که به ما آموزش دادند، به منبع دوم استناد کردن 
از نظر علمی و اخالقی موردی ندارد.

استناد مبهم و ناکافی، 
استناد مخدوش

برخی موارد به خاطر نگرانی از سرقت علمی، ارجاع می دهم ولی پاراگراف 
را طوری می نویسم که انگار بیشتر مطلب مال خودم هست.

عدم استناد به مضمون

بعضی موقع ها برداشت کلی از مقاله یک نفر می کنم ولی استناد نمی کنم 
و داور هم متوجه نمی شــود و بعضی موقع ها داور هشــدار میده که باید 
رفرنس بدی. درســته هیچ جمله ای را مســتقیماً به مقاله خودم منتقل 

نکرده ام، ولی حاصل کار طرف را آورده ام.

مقوله اصلی 5: قوانین و سازوکارها
تأثیر شرایط پذیرش مجالت، تأثیر مقررات دانشگاهی و تحصیلی از جمله مقررات دریافت 
مجوز دفاع و فارغ التحصیلی، قوانین کسب حمایت های مالی و معنوی و شرایط ارتقاء، در 
رفتار استنادی پژوهشگران مشهود است. بسیاری از این قوانین مدون و در دسترس بوده 
و پژوهشــگر برای پذیرش مقاله ملزم به رعایت آنها می باشد، اما مسئله مهم که بسیاری 
از دانشــجویان با آن مواجه بودند، وجود مجموعه ای از قوانین و سازوکارهای نانوشته اما 
مؤثر در فرایند چاپ اثر بود. از جمله انتظارات همکاران پژوهشــی، نظرات اساتید درباره 
مقاله مســتخرج از پایان نامه و یا انتظاراتی که افراد تصمیم گیر نشریات دارند و دانشجو 
ملزم به رعایت آن معیارها و برآوردن انتظارات اســت. جدول 6 مؤلفه ها و شواهد مربوط 

به این مقوله را نشان می دهد.

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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جدول 6: قوانین و سازوکارها

شواهدمؤلفه هامقوله

ها
کار

زو
سا

 و 
ین

وان
ق

برای دوســتانم پیش آمده که مجبور شــدن برای پذیرش فالن مجله یا استناد کاذب
همایش، استناد کاذب بدهند.

استناد به افراد بانفوذ 
علمی

اگر آدمی باشد که در جایگاه علمی خود ارزشمند و مسلط است و سال ها 
تخصص در آن زمینه دارد و تجربه و ســندیت بیشــتر و باالتر دارد قطعا 

به او ارجاع می دهم.

استناد به افراد نشریه، 
استناد اهدایی

قبل از ارسال مقاله به مجله دو تا استناد از سردبیر و مقاالت همون مجله 
اضافه کردم و اتفاقا فکر می کنم تأثیر هم داشت و ایراد جدی از نوع استناد 

به مقاله ام گرفته نشد.

گرایش به تعداد باالی 
استناد به خاطر باالبردن 

اعتبار مقاله

هر چه رفرنس ها بیشتر باشه بهتره اوالً موردی از قلم نمی افته و از فیلتر 
داوری راحت تر رد میشــه، چون وقتی می بینن تعداد زیاده میگن خوب 
البد زیاد زحمت کشیدم. مخصوصاً هرچه انگلیسی بیشتر باشه انگار کالس 

مقاله ام باالتره و پرستیژ میده به نویسنده مقاله.

گرایش استنادی به آثار 
منتشر شده در مجله، 

استناد اجباری، مهندسی 
استناد

در مواقعی مجالت بعد از پروســه داوری از من خواســتن که به چندتا از 
مقاله های آن مجله استناد بدم. من هم این کارو کردم.

نادیده گرفتن تعمدی 
منابع مشابه به منظور 
تسهیل در روند پذیرش

یــک مورد هم مقاله ای بود که تقریباً همزمــان با پژوهش من بود، ولی 
زودتر از مقاله من چاپ شــد و من احساس کردم اگر به اون استناد کنم 
اون وقت اصالت پژوهشــم کمی ممکنه از طرف داوران با مشــکل مواجه 

بشه و نادیده گرفتم.

پیشنهاد استنادی از 
طرف داور یا داوران

در نظرات داور دو مورد مقاله بود که از مقاالت همون نشریه بود و گفته 
شده بود که اینها را نادیده گرفته اید.

تأثیر منفی فشار استنادی 
بر روند انتشار علمی

به پیشــنهاد استنادی مجالت توجه نکردم و حاضر نشدم به مقاالت شان 
استناد دهم و مقاله ام را رد کردند.

رقابت منفی استنادی، 
تضاد منافع

در مواردی پیش آمده که در یک موضوع مشابه، فردی قبل از من مقاله 
چــاپ کرده و من زیاد موافقش نبودم؛ برای اینکه اســتناداتش باال نرود 
ســعی کردم بهش اســتناد نکنم و حتی مقاالتی که برای داوری پیش 
مــن می آید می گویم این را حذف کنید. چون احســاس می کنم اگر این 
مقاله پراستناد شــود بعداً همه بهش استناد می کنند در حالی که بعضی 
قســمت هایش اشکال داشته است دوماً نظرات خودم را که مدنظر داشتم 

بعداً چاپ کنم در این مقاله مطرح شده است.

پذیرش راحت تر

به نشــریه ای برخورد کردم که می گفت به آثاری که استناد می کنی باید 
حتماً یکی دو موردش از نشــریه ما باشــه. این بستگی به ما داره ببینیم 
مقاالتی که اونجا منتشر شده به درد ما می خوره یا نه؛ اگه به درد می خوره 

هیچ ایرادی نداره استناد دادم و مقاله رو برام چاپ کردن.
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بحث و نتیجه گیری
تحلیل یافته ها نشــان داد پژوهشــگران اســتناد را به عنوان یکی از عناصر مهم برونداد 
پژوهشــی خود قلمــداد کرده و از اهمیت اســتناد در ارزیابی مقاله توســط مجالت و 
داوران آگاه هســتند. بنابراین انتظارات مجالت و یا اســاتید خود را در رفتار اســتنادی 
لحاظ می دارند و برخی پژوهشــگران که به اخالق پژوهشی پایبندی چندانی نداشته اند، 
برای تســهیل در فرایند انتشار و یا دریافت مجوز دفاع رساله و نمره نهایی به رفتارهای 
تصنعی در اســتناددهی روی آورده اند. از جمله ترجیح بی دلیل منابع انگلیسی به منابع 
فارسی، استناد به منبع دست اول و نادیده گرفتن تعمدی منبع استفاده شده ولی دست 
دوم، اســتناد صوری برای افزایش تعداد منابع، استناد غیرحقیقی به آثار اساتید، استناد 
نمایشــی به آثار عوامل تعیین کننده نشریات از قبیل سردبیر و داوران. این بی اخالقی ها 
موجب شده رفتار اســتنادی پژوهشگران نشان دهنده تأثیرپذیری حقیقی پژوهشگر از 
آثار پیشین نبوده و امکان ردیابی اندیشه ها و نمایش جریان سیر اندیشه ها صرفاً با تکیه 

بر استناد امکان پذیر نباشد.
گرایش اســتنادی پژوهشگران برای استناد به آثار معتبر و آثار پژوهشگران برجسته 
بیشــتر اســت و این مورد به ویژه با تجربه پژوهشی دانشجویان ارتباط دارد. پژوهشگران 
باتجربه از فرایندهای ارزیابی و داوری آثار، آشــنایی بهتری کسب نموده و از هنجارهای 
درون رشــته خود و همین طور جایگاه افراد و آثار برجســته و نیز از مقررات و شــرایط 
پذیرش مقاالت در نشــریات اطالعات بیشتری کســب می کنند، لذا در امر استنادی نیز 
رفتــار هدفمندتری را بروز می دهند در حالی که پژوهشــگران کم تجربه و تازه کار با این 
فرایند ها چندان آشــنا نبوده و پیچیدگی کمتری را در رفتار استناددهی بروز می دهند و 

البته به کیفیت منابع مورد استناد نیز چندان توجهی نمی کنند.
تأثیر اطرافیان پژوهشگر در رفتار استنادی توسط اغلب پژوهشگران گزارش شده است 
و البتــه تأثیرپذیری ها با اهداف متفاوت صــورت می گیرد. اهدافی از جمله ادای دین به 
استاد، دوست و همکار، تبادل استنادی، استناد برای جلب نظر، استناد به دلیل احساس 
فشار و از روی اجبار در رفتار استنادی پژوهشگران مشهود است. بخشی از تأثیر همکاران 
می تواند جنبه مثبت داشته باشد از جمله استفاده پژوهشگر از مشاوره و راهنمایی همتایان 
و بهره گیری از آثار آنان و در نهایت اســتناد منصفانه و همین طور اســتناد واقعی به دلیل 
قرابت عالیق و حوزه پژوهشی. بنابراین پیشنهاد استناد از طرف سردبیر نشریه، داور و یا 

واکاوی تجارب پژوهشگران در مواجهه با ...
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اساتید صرفاً نمی تواند سوء رفتار پژوهشی تلقی شده و از طرف دانشجو و یا پژوهشگر به 
فشــار و تحمیل استنادی تعبیر شود، بلکه بسیاری از این پیشنهادها در راستای ارتقای 

کیفیت پژوهش بوده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است. 
مهارت ناکافی و عدم دریافت آموزش صحیح در استناددهی از جمله موارد مطرح شده 
در مصاحبه با شــرکت کنندگان بود. بخش قابل توجهی از بی اخالقی ها می تواند ناشی از 
فقدان مهارت و آموزش باشــد. دانشجویان تجربه ای از شرکت در دوره های آموزشی در 
این خصوص گزارش نکردند و بررسی پژوهشگران نیز نشان داد دوره رسمی در دوره های 
کارشناسی و باالتر برای آموزش ارجاع نویسی و رعایت اخالق پژوهش و نگارش ارائه نشده 
اســت، ولی برخی دانشجویان در کارگاه های آموزشــی متفرقه شرکت کرده بودند. ارائه 
دوره های آموزشــی می تواند تأثیر مستقیمی با رفتار استنادی پژوهشگران داشته باشد و 

برخی از چالش های اخالقی در این حوزه را برطرف نماید.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد دانشجویان آشنایی با مهارت های استنادی را راهکاری 
مفید برای برون رفت از چالش های اخالقی و جلوگیری از ســرقت علمی تلقی کرده اند. 
نتایج پژوهش اســمیت1 و همکاران )2007: 122( نیز نشــان داد یکی از دالیل سرقت 
علمی ناشی از فقدان آموزش و ضعف مهارت پژوهشی دانشجویان بوده و آموزش استنادی 
راهکاری مؤثر برای کاهش ســرقت علمی  است. آموزش و آشنایی با شیوه های استاندارد 
اســتناد و بهره گیــری از متــون در تولید اثر جدید، نه تنها موجب کاهش ســرقت های 
ناخواســته شــده، بلکه موجب ارتقای کیفیت پژوهش ها نیز می شود و از طرفی چنانچه 
پژوهشــگران با قوانین و سازوکارهای انتشار مقاالت نیز آشنا باشند تحت تأثیر رفتارها و 
فشــارهای غیراخالقی در تحمیل استناد نامرتبط قرار نمی گیرند. البته آموزش و آگاهی 
پژوهشگران از اصول استنادی، پایبندی به رعایت اخالق پژوهش و مسئولیت اخالقی را از 
پژوهشگران سلب نمی کند. زیرا نتایج پژوهش نشان داد برخی از بی اخالقی های استنادی 
نه تنها به دلیل عدم آموزش و مهارت، بلکه به دلیل آشنایی پژوهشگر، سردبیر و سایر افراد 
نشریات به اهمیت و نقش استناد در فرایند اعتبارسنجی مقاله، بروز می کند. افراد دخیل 
در نشــریه به علت آگاهی از ارزش اســتناد در اعتباربخشی و رتبه بندی، با سوء استفاده 
از جایگاه خود، ســعی در افزایش غیرواقعی اســتناد نموده و با جذب استناد مصنوعی و 
 مهندســی کاذب استناد، به تورم اســتنادی دامن می زنند. مارتین )2013: 1009( بیان 

1. Smith
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می دارد پژوهشــگران باید در مقابل اجبار استنادی سردبیر نشریات مقاومت نشان داده 
و پایبند به اصول اخالقی پژوهش باشــند. زیرا اســتناد اجباری موجب تورم غیرحقیقی 
عامل تأثیر1 نشریه می شود و نوعی بی اخالقی علمی است. بنابراین پژوهشگران در صورت 
اصرار ســردبیر و یا تهدید به رد مقاله، می توانند موضوع را به هیئت تحریریه و یا ناشــر 

نشریه اطالع دهند.
در پژوهشــی که اِرت و گوکمن اوغلو )2010: 3306( درباره دیدگاه دانشــگاهیان 
درباره ســرقت علمی، انجام دادند، نتایج نشــان داد 66/2 درصد افراد شرکت کننده در 
پژوهش معتقد بودند اســتفاده از عبارت کوتاهی از یــک مقاله و ترکیب آن با کلمات 
و ایجاد جمالت جدید ســرقت علمی محســوب می شــود. در عین حال پژوهشگران و 
نویســندگان مقاالت علمی، با چالش هایی مواجه بودند. 47/3 درصد آنها معتقد بودند 
اســتفاده از جمالت مشهور نیاز به استناد ندارد، زیرا این جمالت و عبارت ها بخشی از 
دانش عمومی محســوب می شوند. این نکته نشان می دهد توافق روشن و مورد پذیرش 
جهانــی و قابل اعمــال در حوزه های مختلف علمی وجود نداشــته و آشــنایی اندک 
پژوهشــگران به ویژه پژوهشــگران تازه کار و دانشجویان با معیارهای رفتار استنادی نیز 

بر چالش ها می افزاید.
نکته دیگر نبود ســازوکار مشــخص و قوانین تصریح شده در حوزه اخالق پژوهش و 
سرقت علمی است. هرچند نشریات و دانشگاه های مختلف آیین نامه هایی دارند، ولی این 
آیین نامه ها در بحث سرقت علمی صراحت الزم را نداشته و بسیاری از دانشجویان تصور 
روشــنی از مصداق ســرقت علمی و بی اخالقی اســتنادی ندارند. از طرفی قوانین مدنی 
مشخصی برای جرم انگاری این پدیده وجود ندارد. البته تأثیر قوانین و آیین نامه های موجود 
پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی بر افزایش بی اخالقی در امر پژوهش و افزایش آلودگی 
اســتنادی خود مقوله ای است که نشــان می دهد این قوانین در مواردی نه تنها خاصیت 
بازدارندگی نداشــته، بلکه از عوامل زمینه ساز افزایش بی اخالقی ها هستند. زیرا افزایش 
فشار بر دانشجویان از جمله الزام انتشار مقاله برای دریافت نمره یا مجوز دفاع از رساله، 
در شرایطی که دانشــجویان به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از 
توانمندی، شایســتگی و آموزش  الزم برای ورود جدی به عرصه پژوهش و انتشــار مقاله 
در مرزهای دانش برخوردار نیستند، منجر به روی آوردن برخی دانشجویان به رفتارهای 

1. Impact Factor
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غیراخالقی در امر پژوهش و نشــر علمی شده است و تأثیر چندان مثبتی بر رشد علمی 
و ارتقای کیفیت پژوهش نداشــته و تکثر سرطانی متون علمی و آلودگی اطالعات علمی 

را دامن زده است.
رفتار اســتنادی پژوهشــگران همواره متأثر از عوامل متعددی اســت و ممکن است 
برخی از این عوامل الزاماً علمی نبوده و رفتار مورد انتظار پژوهشــی نباشــد و وقتی این 
عوامــل از دیــدگاه اخالقی مورد قضاوت قرار می گیرنــد، چالش های متعددی را موجب 
می شوند. برخی از چالش  ها، به علت عدم آشنایی با مقوله استناد بروز نموده اند، از جمله 
چالش در نحوه استناد مستقیم یا غیرمستقیم، استناد به ترجمه یا اصل منبع. اما برخی 
دیگر از چالش های اســتنادی به صورت آگاهانه و به علت مالحظات و منافع شخصی بروز 
نموده اســت، از جمله نادیده گرفتن تعمدی برخی منابع به علت دریافت پذیرش و چاپ 
راحت تر، یا نگرانی از به خطر افتادن اصالت پژوهش، از آن خود کردن ایده و اندیشه های 
دیگران و رقابت منفی و تأثیر روابط غیر علمی بر رفتار استنادی. بنابراین رفتار استنادی 
پژوهشگران از منظر اخالقی در دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول نگرانی پژوهشگران 
از عدم رعایت اخالق استنادی و متهم شدن به بی اخالقی استنادی است از جمله نگرانی 
از ســرقت علمی و نگرانی از تضییع حقوق دیگر پژوهشــگران و موارد مشابه که نشان از 
پایبندی پژوهشگران به رعایت اخالق استنادی دارد و جنبه دیگر عدم رعایت آگاهانه اخالق 
استنادی اســت از جمله نادیده گرفتن تعمدی منابع واسطه در استناددهی در حالی که 
از این منابع استفاده شده است و عدم استناد به علت رقابت منفی با دیگر پژوهشگران و 

استناد غیرضروری به دلیل فشار همکاران. 
تحلیل داده ها نشــان داد پژوهشــگران در طول حیات پژوهشی خود رفتار استنادی 
متفاوتی بروز می دهند. در مقاالت ســطح پایین، تعداد اســتناد زیاد برای پژوهشــگران 
مبتدی مهم اســت و نشانه ای از مطالعه گســترده و تالش زیاد نویسنده تلقی می شود. 
در حالی که پژوهشــگران باتجربه نگاه متفاوتی به تعداد استناد دارند. تعداد زیاد استناد، 
خطری برای اصالت محتوایی پژوهش محســوب شــده و حتی ممکن است نشان دهنده 
بی اعتباری محتوا و عدم اصالت مقاله باشــد. پژوهشگران باتجربه تمایل دارند صرفاً برای 
برخی موضوعات و ادعاهای چالش زا، تعداد بیشــتری استناد ذکر کرده و در واقع شواهد 
بیشــتری را برای ادعای خود بیاورند یا پایه های اولیه پژوهش خود را مستحکم تر نشان 
دهند. به نظر می رســد هرچه پژوهشگران باتجربه تر می شوند شناخت آنها از متخصصان 



81

حوزه خود بیشتر شده و استنادهای پژوهش شان را آگاهانه، گزینشی، هدفمند و با توجه 
بیشــتری نسبت به جایگاه علمی افراد و کیفیت مقاله ها، انتخاب می کنند و صرف نظر از 
ارتباط موضوعی متون، به جنبه های دیگری از منبع قابل اســتناد توجه نموده و عواملی 
فراتر از تاریخ انتشــار اثر، رتبه مجله، زبان، کشور و جایگاه علمی نویسنده و حتی رقابت 
علمــی و یا ارتباطات و همکاری های علمی را در اســتناد مدنظر قرار می دهند. بنابراین 
شــرایط فکری و تحصیلی پژوهشــگر در زمان ها و دوره هــای مختلف تحصیلی بر رفتار 

استنادی او تأثیرگذار است.
از طرفی بخش دیگری از خطاهای اســتنادی، در اســتناد به منابعی است که خود 
دچار ســرقت علمی شــده اند و یا اســتناد به منابعی اســت که منبع استناد مشخصی 
ندارند از جمله استناد به منابع غیرمعتبر و داوری نشده و یا استناد به منابعی همچون 
ســخنرانی ها، مطالب کارگاه ها و ســمینارها و متون شــفاهی که مشخص نیست منبع 
اولیه بوده و یا از جای دیگر نقل شده اند و با استناد اشتباه، وارد شبکه علمی می شوند 
و ممکن اســت در پژوهش دیگری نیز مورد اســتفاده قرار گیرند. بنابراین اگر پژوهشی 
آگاهانه و یا غیرآگاهانه دچار ســرقت علمی شــده باشد و آن سرقت در فرایند پذیرش 
و داوری کشــف نشــده و منتشر شود ســایر پژوهش ها نیز به آن اثر استناد می کنند و 
این اســتناد غلط در شــبکه استنادی علم ســرایت می کند و نکته قابل تأمل این است 
که میزان اســتناد اشــتباه و یا سرقت استنادی در شبکه علمی قابل توجه بوده و نتایج 
پژوهش های متعددی از جمله بهمن آبادی و همکاران )1393( و بیلک زولی و همکاران 
)2005( حاکی از تأیید این مدعاســت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نیز حاکی 
از گستردگی، شــیوع باال و تنوع موارد بی اخالقی استنادی بود که بررسی پدیده رفتار 

استنادی را پیچیده تر می کند.
مصادیق سرقت علمی بسیار متنوع بوده و درجات مختلفی از سرقت علمی را شامل 
می شود و نکته قابل تأمل این است که توافق کلی بر این مصادیق وجود ندارد و بسیاری 
از پژوهشــگران در حالی مرتکب ســرقت علمی شده اند که عمل خود را اخالقی توصیف 
می کنند. شــنیدن یک ایده ارزشمند از سخنرانی یک پژوهشگر که نقطه شروع پژوهش 
دیگری می شــود، چگونه می باید مورد اســتناد قرار گیرد؟ آیا استفاده از الگوی پژوهشی 
یک پژوهش غیرمرتبط نیاز به استناد دارد؟ رابطه بین اصالت پژوهش با استناد آشکار و 
پنهان در متن چگونه حاصل می شود؟ اساساً مرز میان خلق دانش و بازتولید آن، چگونه 
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و به چه میزان در رفتار اســتنادی انعکاس می یابد؟ تفاوت اســتناد علمی و استناد ادبی 
در پژوهش ها و نگارش های علمی و در مقوله اخالق اســتنادی چگونه قابل اعمال است؟ 
و سؤال های دیگری که پژوهشگران را با ابهامات جدی مواجه ساخته است. چالش دیگر 
که اغلب پژوهشــگران با آن مواجه اند، استناد به افراد و یا متونی است که در متن نهایی 
حضور ندارند اما در شــکل گیری و یا هدایت روند پژوهش تأثیرگذار بوده اند. این موارد 
نشان می دهد مقوله اخالق پژوهش و به ویژه اخالق استنادی از اهمیت بسزایی برخوردار 
بــوده و توجه بدان می تواند در رفع بســیاری از بی اخالقی ها و معضالت عرصه پژوهش، 
ارتقای کیفیت پژوهش  و رشــد علمی کشور تأثیرگذار باشد. در این راستا پیشنهادهای 

زیر ارائه می شود. 
ـ آموزش پژوهشگران و تدوین دوره های آموزشی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

در مقوله اخالق پژوهش و رفتار استنادی.
ـ تدوین قوانین اخالقی مطابق با نیازهای علمی و پژوهشی حال حاضر جامعه و رفع 

قوانینی که بی اخالقی استنادی را دامن می زنند.
ـ تقویت ضمانت اجرایی قوانین بازدارنده و برخورد قانون مند با متخلفان علمی بدون 
توجه به جایگاه علمی و اجرایی فرد متخلف و پرهزینه نمودن تخلفات و بی اخالقی های 

پژوهشی.
ـ توجه به مهارت و توانایی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در راستای تعدیل 

انتظارات فراتر از توانایی واقعی دانشجو.
ـ بازتدوین آیین نامه های تحصیلی مرتبط با پژوهش و عدم اجبار به انتشــار برونداد 
پژوهشی و کاهش فشارهای تحمیلی بر دانشجویان و در مقابل تشویق و تقویت انگیزه 

دانشجویان مستعد و عالقمند به پژوهش.
ـ تدوین آیین نامه و شفاف ســازی روابط کاری اســتاد ـ دانشــجو، روابط سردبیر ـ 

پژوهشگر، داور ـ پژوهشگر و وظایف، اختیارات و حقوق متقابل هر یک.

محدودیت های پژوهش
ـ نبود دسترسی آسان به همه دانشجویان دکتری با توجه به عدم حضور تمام وقت همه 

دانشجویان در دانشگاه.
ـ دشــواری جلب اعتماد دانشجویان برای ارائه صادقانه همه تجربیات خود از مسائل 
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اخالقی در پژوهش.
ـ برداشــت متفاوت و گاهی متناقض پژوهشــگران از اخالق اســتنادی و نبود توافق 

مشخص بر مصادیق و معیارهای اخالقی.

قدردانی
از خانم معصومه کیانی و آقای علی دالیی میالن برای نظرات سازنده، یاری در مصاحبه و کدگذاری 

داده ها سپاسگذاریم.
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