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پیشگفتار

ام��روزه د ر بی��ن کارکرد های مختلف نظام های آموزش��ی، پژوه��ش از جایگاه خاص و 
ارزش��مند ی برخورد ار اس��ت؛ چراکه پژوهش ها و یافته های منت��ج از آنها، اصلی ترین وسیله 
برای ارتقای علوم مختلف، و زمینه ساز توسعه و پیشرفت یک جامعه د ر عرصه های گوناگون 
می باش��د . امروزه منبع اصلی تولی��د  اطالعات کاربرد ی، یافته ها و د ان��ش جد ید ، فعالیت های 
پژوهش��ی و مطالع��ات علمی است. پژوهش د ر هر موضوع، به ه��ر گونه و د ر هر سطحی که 
انجام ش��ود ، تالش��ی منسجم و نظام مند  د ر راستای توسعه د انش موجود  د رباره موضوع هایی 
است که با آنها سروکار د اریم. د ر واقع پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکار های 
ممکن برای حل مش��کالت موجود  و بهبود  کیفیت زند گ��ی د ر ابعاد  مختلف و بستری است 

برای گسترش مرزهای د انش و گشود ن افق های تازه برای آیند گان.

یکی از مقوله های بسیار مهم و ارزش��مند  د ر حوزه پژوهش و یکی از مهارت های کلید ی 
د ر پژوهش و انتش��ارات علمی، استناد د هی و ارجاع د هی صحیح می باش��د . استناد د هی عاملی 
تعیین کنند ه د ر رعایت اخالق پژوهش��ی، مقابله با سرقت علمی و پیشگیری از سوء رفتارهای 
پژوهش��ی می باشد  و یکی از مالک های تعیین اعتبار و ارزش پژوهش های علمی است. استناد  
به منابع مورد استفاد ه د ر تد وین آثار، هم باعث اعتباربخشی به اثر تألیفی یا تحقیقی می شود و 
هم جلوه اي از امانت د اري مؤلّف را به نمایش می گذارد. از سوي دیگر، فهرست منابع مورد 
استناد ک��ه د ر پایان متن پد ید ار می ش��ود ، راهکار مناسبی براي هدایت مخاطبان به سرچشمة 
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اصلی اندیشه ها، یافته ها و د اد ه هاي ارائه شده د ر متن اصلی است. نویسن��د ه همواره می کوشد  
مخاط��ب خود  را محور کار قرار د هد  و هر استناد ی ب��رای روشن تر شد ن مطلب خود  و برای 
آگاه��ی بیشتر مخاط��ب مورد  استفاد ه قرار می د ه��د . ب��ه همین دلیل، کلّیة منابعی که در متن 
مورد استفاد ه قرارگرفته اند، باید د ر انته��ای آن ذک��ر شوند . همچنی��ن یکی از معیارهای مهم 
د اوری آث��ار علمی، استناد د هی صحیح است که د ر این راست��ا شیوه های بین المللی متعد د ی 
برای استناد د هی به منابع تد وین شد ه است. با توجه به آنچه ذکر شد ، تد وین منابع و آثار مفید  
د ر زمین��ه استناد د هی و رفرنس د هی که بتوانن��د  راهنمایی مفید  برای پژوهشگران د ر این زمینه 
باشند ، ضروری جلوه می نماید . بر همین اساس کتاب حاضر با عنوان »مد یریت استناد د هی د ر 
پژوهش های علمی؛ مبانی، سبک ها و نرم افزارها"؛ د ر چهار فصل به شرح ذیل تالیف گرد ید :

فصل اول: اهمیت اخالق پژوهش و مقابله با سوء رفتار پژوهشی

فصل د وم: کلیات و مبانی استناد د هی د ر متون علمی و پژوهشی

فصل چهارم: سبک های مد یریت منابع و استناد د هی 

فصل پنجم: نرم افزارها مد یریت مراجع و استناد ها

امید واریم این کتاب زمین��ه ای را برای تامل و تفکر د ر زمینه شیوه های صحیح استناد د هی 
و رفرنس د ه��ی د ر پژوهش ه��ای علمی فراهم نمود ه و بتواند  پژوهشگ��ران رشته های مختلف 

د انشگاهی را د ر فرایند  انجام و نگارش تحقیقات علمی، یاری د هد .



فصل اول:

اهمیت اخالق پژوهش 
و مقابله با سوءرفتار 

پژوهشی
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مقد مه

یک��ی از مهمترین موارد ی که رعایت آن د ر فعالیت ها، پژوهش ها و تحقیقات علمی حائز 
اهمیت فراوان اس��ت، مقوله اخالق و اصول اخالقی است. د ر صحبت های عامیانه، زمانی که 
از واژه اخ��الق استفاد ه می کنیم، ب��ه بخشی از رفتارها و عاد ت های اف��راد  اشاره د اریم که به 
نوعی د ر ذهن ش��ان نهاد ینه شد ه  است. این رفتارها می توانند  ریشه های وراثتی د اشته باشند ، یا 
د ر اث��ر تربیت و تعام��ل با محیط کسب شد ه باشند ؛ به عبارت د یگر، رفتارهایی را که د ر ذهن 
اف��راد  نهاد ینه شد ه اند ، به عنوان اخالق آن ف��رد  د ر نظر می گیریم. اما د ر مقابل تعریف عامیانه 
واژه اخ��الق، عب��ارت »علم اخالق« تعریف مبهمی د ر جامع��ه د ارد . هنگام بحث از اخالق و 
اخالقی��ات، به ویژه د ر محیطی که پرد اختن به اخالق د ر حرفه یا محیط خاصی مد  نظر است، 
طبیعت��اً باید  تفاوت اخالق با علم اخالق را د ر نظر گرفت. با توجه به تعاریف موجود  د ر زبان 
فارس��ی، شاید  بتوان اخالق را معاد ل واژه   Moral و همچنی��ن هم معنا با مفهوم وجد انیات د ر 
نظ��ر گرفت و علم اخ��الق را معاد ل واژه Ethics با مفهوم »علمی که به مطالعه موارد  اخالقی« 

می پرد ازد )سجاد ی و عبد اهلل یار،1387(. 

از نظ��ر ماهیت و زیربن��ای فلسفی، اخالق علمی خود  زیرمجموع��ه ای از اخالق به معنای 
عمومی آن است، اما افزون بر آن مالحظات خاص د یگری را نیز د ر بر می گیرد . مثاًل صد اقت 
و راستگوی��ی از فضائل مهم اخالقی است و همه ما د ر هر صنف و حرفه ای که باشیم موظف 
به رعایت آن هستیم. همین صد اقت نیز د ر اخالق علمی جزء اصول بنیاد ی محسوب می شود ، 
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ولی ممکن است مصاد یق آن د ر این عرصه تابع مالحظات افزونتری باشد . به عنوان مثال اگر 
فرد ی کتابی بخواند  و جمله ای از آن را د ر خالل گفتگو با د یگران نقل کند ، ماد امی که پس 
از ذک��ر عنوان کتاب، د ر این نقل قول صاد ق و امانت د ار باشد  و آن مطلب را تحریف نکند ، 
کسی بر او خرد ه نخواهد  گرفت. هرچند  شایسته است د ر همین گفتگوی ساد ه نیز برای رعایت 
حق��وق مولف منبع اصلی را به د رستی معرفی کند ، اما ذکر مشخصات کامل کتابشناختی آن 
چن��د ان ضرورتی ند ارد . اما اگ��ر همین فرد ، بخواهد  همین مطل��ب را د ر اثر یا نوشته ای نظیر 
مقال��ه، کتاب، پایان نامه ی��ا سایر اشکال مطالعاتی نقل کند ، عالوه بر آنکه باید  امانتد ار باشد  و 
د ر حفظ محتوا و د رستی آن بکوشد ، موظف است مشخصات کامل منبع مورد  استفاد ه را نیز 
ذکر کند . به این ترتیب خوانند ه می د اند  که اثر نخست چه سهمی د ر تولید  اثر اخیر د ارد  و اگر 
بخواه��د  برای کسب اطالعات بیشتر آن را بازیاب��ی کند  این امکان برایش فراهم خواهد  بود . 
همچنی��ن، میزان استفاد ه از اثر اولیه د ر نوشته وی حد  و مرز مشخصی د ارد . مثاًل ما نمی توانیم 
چند ی��ن بن��د  یا یک فصل از کتابی را د ر اثر خود  عیناً نق��ل کنیم، حتی اگر مشخصات کامل 
منب��ع را هم��راه با شماره صفحات نیز آورد ه شود . چرا که د ر این صورت میزان استفاد ه  از آن 
اث��ر بیش از حد  معمول و متعارف است و اگر آن مطل��ب د ر منبع اصلی تا این اند ازه جامع و 
کامل است، خوانند ه می تواند  مستقیماً به آن مراجعه کند  و نیازی به بازنویسی آن د ر مقاله ای 
جد ید  نخواه��د  بود .بنابراین، همانطور که می بینید  رابطه ای اعم و اخص میان اخالق انسانی و 
اخ��الق علمی وجود  د ارد . به سخنی د یگر، ی��ک پژوهشگر اخالق مد ار ابتد ا انسانی شریف و 
وارست��ه است و انعک��اس این شرافت و وارستگی بر کار علمی او نی��ز مشهود  خواهد  بود . بر 
ای��ن اساس، اگر وی کار علمی را د ر عرصه ای حرفه ای نیز انجام د هد  کارش مبتنی بر اخالق 
حرف��ه ای آن رشته است. به بیانی د یگ��ر، اخالق علمی و اخالق حرفه ای د و عرصه ی نزد یک 
ب��ه یکد یگرند  که از زوایای مختلف با ه��م همپوشانی د ارند . اما هر د و د ر پرتو اصول بنیاد ین 

اخالقی معنا پید ا می کنند . 

ب��ر ای��ن اساس اخالق علمی ضام��ن سالمت و است��واری فرآیند  تولید ، اشت��راک و نشر 
د ان��ش است. د ر سایه این اخالق محقق��ان و پژوهشگران به یکد یگر اعتم��اد  د ارند  و جامعه 
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نیز به اصال��ت، صحت و د رستی یافته های پژوهشی اعتماد  خواهد  د اشت. این اعتماد  د وجانبه 
سرمایه ای عظیم است که پایه های پیشرفت و پویایی هر جامعه بر آن استوار خواهد  بود . اخالق 
علمی پژوهشگران را موظف می سازد  که د ر مطالعات خود  کاماًل صاد ق، منصف و بی طرف 
باشن��د . اگر از آثار د یگران استفاد ه می کنند  به آن آثار به د رستی استناد  کنند  و حق مولف را 
د ر هر شرایطی پاس د ارند . د ر گزارش واقعیت ها امیال و خواسته های شخصی خود  را د خالت 
ند هند  و به هر قیمتی د رصد د  اثبات فرضیه ها و پیش د اورهای خود  نباشند  )منصوریان، 1391(.

اخالق د ر پژوهش

یکی از جلوه های عملی و عینی اخالق علمی، رعایت اخالق و موازین اخالقی د ر فرایند  
انج��ام پژوهش های علمی اس��ت. د ر سال های اخیر موضوع تخلف��ات پژوهشی و رفتارهایی 
خ��ارج از چارچوب اخ��الق و رعایت حقوق مالکیت معنوی، بی��ش از پیش شنید ه می شود . 
افزای��ش این رخد اد  به ویژه د ر سال ه��ای اخیر این نکته را به ذه��ن می رساند که چه عامل یا 
عوامل��ی زمینه ساز وقوع بیش از پیش این مسئله شد ه اس��ت؟ پاسخ به این سؤال چند ان آسان 
نیس��ت اما به د لیل اهمیت باالی آن، تاکن��ون پژوهش های بسیاری د ر د اخل و خارج با تأکید  
و بررس��ی این عوام��ل انجام شد ه است. مباد رت ورزید ن به ان��واع این تخلفات سوء عملی و 
پژوهشی موجب تضعیف پیشبرد  علم می شود  و منابع عمومی را هد ر می د هد . بنابراین هرکس 
به نوبة خود  سهمی د ر پیشگیری از وقوع این پد ید ه د ارد )زاهد ی،1386(. د ر همین راستا مبانی 
و اصول اخالق��ی د ر فعالیتهای علمی و حرفه ای، از جایگاه مهمی برخورد ار است و پیرو این 

امر، رعایت اصول اخالقی د ر حوزه پژوهش نیز امری بسیار حیاتی است.

رعایت اصول اخالقی را د ر فرایند  تحقیق و پژوهش اعم از انگیزه تحقیق، نحوه پژوهش و 
نتیجه پژوهش، اخالق پژوهشی گویند . اخالق د ر پژوهش یک رابطه ی عقالنی و قانونی است 
که به موجب آن، مؤلفان و پژوهشگران را ملزم به رعایت حقوق مؤلف و خالق اثر می نمایند 


