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آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاههای علوم
پزشکی ایران در سال 7102
سید عابدین حسینی آهنگری* :دانشجوی دکتری ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
ثریا ضیائی :عضو هیأت علمی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام
نور ،تهران ،ایران.
فرامرز سهیلی :عضو هیأت علمی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
پیام نور ،تهران ،ایران.
افشین موسوی چلک :عضو هیأت علمی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چكیده :این پژوهش با هدف آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاههای
علوم پز شکی ایران در سال  7102با توجه به ارتباط میان متغیرهای سطح ر شد اخالقی و خودکنترلی با الگوی
"استناد به همکاران" در مقاالت نویسندگان برتر دانشگاههای علوم پزشکی ایران در سال  7102انجام شده است.
پژوهش حاضررر از نوم مطالعات کاربردی علمسررنجی و همبسررتگی یارایه مدلت اسررت .جامعه مورد بررسرری کلیه
اعضرررای هیأت علمی دانشرررگاههای علوم پزشرررکی ایران با شررراخ ا  01و باالتر بودند .حجم نمونه به روش
نمونهگیری تصادفی نظاممند  031نفر تعیین شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نسخه  09نرمافزار spss
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیر سطح رشد اخالقی با الگوی استناد به
همکاران دارای ارت باط مع نا دار اسرررت ا ما متغیر خودکنترلی با الگوی مورد نظر ارت باط مع نادار ندارد .همننین
یافتهها بیانگر معنادار بودن مدل رگرسیون است .ضریب تعیین رابطه برابر  1/739و نسبت  Fبرابر  09/170است
که در سطح  p <1/110معنادار است .از میان متغیرهای سطح رشد اخالقی و خودکنترلی تنها عامل سطح رشد
اخالقی یβ = -9/030 , p < ./000ت از قدرت پیشبینی معنادار برخوردار اسررت و متغیر خودکنترلی نمیتواند
به عنوان عامل پیشبین الگوی ا ستناد به همکاران در نظر گرفته شود .به بیان دیگر بخ شی از ا ستناد به مقاالت
همکاران نویسندگان تحت تأثیر فشارهای اجتماعی تعیین میشود .با توجه به نتایج بهدست آمده آموزش پرهیز از
استناد به مقاالت نویسندگان همکار مقاله تا حد امکان میتواند به تقویت شاخ های استناد منجر شود.
واژگان کلیدی :رفتار استنادی ،خودکنترلی ،رشد اخالقی.

* نویسندهی مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام
نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
رفتار استنادی معانی بسیاری دارد یگارفیلد0696 ،ت.
در اسرررتفاده از منابع برای نگارش مقاالت ،معموالف رفتار
هایی بروز میکند که اصررطالحاف به آنها رفتار اسررتنادی
اطالق میکنند و شامل چگونگی ا ستفاده از منابع ،نوم
تأکید بر مواد خاص ،تکرار کاربرد برخی منابع ،گرایش
به متونی که به زبانی خاص منت شر شده ،مواردی از این
نوم ا ست یحری0390 ،ت .از زمانی که اولین مقاله علمی
یگراست تعداد ا ستنادهای دریافتی را به عنوان شاخ
اهم یت آ ثار علمی مورد تو جه قرار داد ،تاکنون حدود
هشرررت دهه می گذرد ،و امروزه این شررراخ یکی از
مهمترین شررراخ ها برای ارزیابی مقاالت محسرررو
می شود .یابراهیمی0399 ،ت با توجه به اینکه ب سیاری از
پژوهشررگران شرراخ های اسررتنادی را شرراخ هایی
مناسررب برای ارزیابی مقاالت علمی محسررو میکنند.
علیرغم همبسرررتگی این مق یاس ها با عواملی همنون
دریافت جوایز نوبل ،شرررهرت سرررازمانی و رتبه علمی
پژوهشرررگران یون ران7112 ،ت ،و همننین با توجه به
کاربرد گسرررترده آنها در سررریاسرررتگذاریهای ملی و
بینالمللی ،برخی از منتقدان هنوز با دیده شک و تردید
به این شررراخ ها مینگرند و آنها را برای انعکاس تأثیر
فعالیت های علمی ناکافی میدانند .دلیلی که این گروه
بر آن اتفاق نظر دارند این اسررت که فرایند مسررتند واقع
شرردن انتشررارات علمی فرایندی پینیده اسررت و تحت
تأثیر عوا مل ز یادی قرار دارد یوول گار ،0660 ،ن قل از
ابراهیمی0399 ،ت .برجستگی نویسنده ،برجستگی مجله
یشرررادیش و همکاران0661 ،؛ بویاك و کالوانز7111 ،؛
والترز7119 ،؛ هاسررلم7119 ،ت ،برجسررتگی مقاله از نظر
ا ستنادات دریافتی یوینکلر0692 ،ت و تعدد نوی سندگان
همکرار یبیور7112 ،ت نیز از دالیرل اجتمراعی دیگری
هسررتند که انگیزههای اسررتنادی نویسررندگان را شررکل
میدهنررد .صرررراحرربنظران این حوزه در زمینرره این
انگیزه های متضررراد نظریات متفاوتی دارند .مرتون نظام
بهن جار داخلی درون علم و چگونگی اطمی نان از ترویج
دانش معتبر علیرغم وجود فشرارهای بیرونی را برر سی
میکند ،در حالی که کرونین ویژگی و ترکیب فهرسرررت
ا ستنادات را بازتابی از شخ صیت نوی سندگان و شرایط
محیط حرفررهای میدانررد .یکرونین0692 ،ت .بورنمن و

همکاران ی7119ت ،نیز معتقدند که ،انگیزههای اسرررتناد
در م جامع علمی ،فقط مبتنی بر تأثیرات شررر ناختی و
منطقی همتایان علمی نیسرررت ،بلکه در بعضررری موارد
مبتنی بر دالیلی کامالف غیرعلمی و یا دالیلی اجت ماعی
ا ست .در این پژوهش سعی بر این ا ست تا این دالیل و
انگیزههای غیرعلمی و یا اجتماعی در چارچو دو متغیر
سررطح رشررد اخالقی و خودکنترلی مورد بررسرری قرار
گیرد .خودکنترلی نوعی مراق بت درونی اسررررت که بر
اسرراس آن ،ویایا اجرا و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی
بدون آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشررد ،ترك
می شرررود؛ بدین معنی که فرد بدون تو جه به کنترل
خارجی تالش خود را برای کاری صرف کند که به عهده
او گذاشته شده و مرتکب موارد نادرستی از قبیل خیانت،
کم کاری و سررر هل ان گاری نگردد یالوانی0397 ،ت .از
فرضررریههای مهمی که این پژوهش قصرررد دارد در این
خصررروص مطرم نماید ،فرضررریه تأثیرپذیری رفتارها و
انگیزه های اسرررتناددهی نویسرررندگان برتر حوزه علوم
پزشکی ایران از عوامل سطح رشد اخالقی و توانایی فرد
در خودکنترلی اسررررت .رفتررارهررای غلط در فراینررد
ا ستناددهی از قبیل ا ستناد به همکاران باعث می شود،
پژوهشرررگران این حوزه با د یده شررررک و ترد ید به
پیشفرضهای دیدگاه رفتار صررحیح اسررتنادی بنگرند و
اعتبار ارزیابیهای تحلیل اسررتنادی را مورد سررلال قرار
مید هد .در واقع پژوهشگران انگیزه های اسرررت نادی
پینیدهای دارند که بسرررته به محیط عملی و منطقی و
تحت تأثیر م سائل شناختی آنها ساختار مییابد .حال با
توجه به مطالب مطرم شرررده فوق و نظر به اینکه این
رفتارها آموزشپذیر هستند این سلال مطرم میشود که
از بعد روانشرررناختی چه عواملی موجب بروز انگیزههای
متفاوت خصررروصر راف انگیزههای روانشرررناختی در فرایند
اسرررتناددهی نویسرررندگان میشرررونده به بیان دیگر
انگیزههای اسررتناددهی نویسررندگان در ابعاد گوناگون را
چگونرره میتوان تبیین نموده بلیس کرونین از جملرره
نظریهپردازانی اسرررت که بر توا نایی های بالقوه رویکرد
روانشررناختی در مطالعه اسررتناد و ارجام ،بهخصرروص
بررسررری ارتباط بین شررریوه شرررناختی ،خودپنداره و
شخ صیت فرد تأکید کرده ا ست .البته الزم به ذکر ا ست
فرایند اسرررتناددهی فرایندی منطبر بر روانشرررناسررری
اجتماعی است و تحت
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تأثیر ویژگیهای شررخصرریتی و میل به رفتار به هنجار
در جام عه قرار دارد و به احت مال ز یاد بر مب نای یک
دل یل وا حد صرررورت نمیگیرد یبورنمن و هم کاران،
7119ت .سرررطح رشررررد اخالقی و توا نایی افراد در
خودکنترلی میتواند به عنوان عوامل تعیینکننده در
الگوی اسررتناددهی نویسررندگان و اعتبار بخشرری به
مطالعات حوزه تحلیل اسرررتنادی مورد بررسررری قرار
گیرد .این پژوهش با سنجش اهمیت دو شاخ سطح
رشررررد اخالقی و ویژگی خود کنترلی در میرران
نوی سندگان برتر علوم پز شکی ایران و ارتباط احتمالی
آن با الگوی اسررتناد به همکاران به بررسرری وضررعیت
موجود میپردازد .هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه
سرررطح رشرررد اخالقی و خودکنترلی با الگوی رف تار
اسرررتناد به همکاران در نویسرررندگان برتر حوزه علوم
پزشکی ایران با نگاهی ویژه به آموزش الگوهای صحیح
استناددهی در تولیدات علمی این نویسندگان است .از
آنجررا کرره الگوهررای رفتررار اسرررتنررادی نوعی رفتررار
آموزشپذیر بوده و با تکامل سرریر شررناختی فرد حین
آموزش امکان اصالم آن وجود دارد ،هدف از انجام این
پژوهش بررسررری رف تار اسرررت ناد به هم کاران در
نویسندگان برتر حوزه علوم پزشکی ایران بر مبنای دو
متغیر سرررطح رشرررد اخالقی و خودکنترلی اسرررت و
میتواند در راسررتای تدوین سرریاسررتهای آموزشرری و
پژوهشی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ایران مفید باشررد و راهکارهای متناسرربی ارائه نماید.
تعیین شررردت و نوم رابطه سرررطح رشرررد اخالقی و
خودکنترلی با الگوی استناد به همکاران در نویسندگان
برتر حوزه علوم پزشرررکی ایران میتواند به ارائه مدلی
پیشررنهادی از روابط بین متغیرهای فوق در راسررتای
تبیین رفتار اسرررتناد به همکاران در نویسرررندگان و
راهکارهای مناسررربی برای جلوگیری از انحراف در آن
منتهی شود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر با توجه به بررسی رابطه بین
متغیرهای دو حوزه علم سنجی و روانشناسی اجتماعی
از نوم کاربردی است .در این پژوهش ،جهت آزمون
فرضیه پژوهش ،مطالعه در دو بخش مجزا انجام گرفته
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است .در بخش اول مطالعه از پرسشنامههای  DITو -
خودکنترلی تانجی یفرم کوتاهت به ترتیب برای اندازه-
گیری سطح رشد اخالقی و خودکنترلی استفاده شده
است .بخش دوم مطالعه به روش تحلیل استنادی انجام
شد ،به طوری که دو مقاله از هر کدام از اعضای گروه
نمونه به روش تحلیل استنادی مورد بررسی قرار گرفته
است .همننین محقر در این پژوهش به دنبال تأیید
فرضیه "قدرت پیشبینی الگوی استناد به همکاران در
نویسندگان برتر حوزه علوم پزشکی ایران توسط
متغیرهای سطح رشد اخالقی و خود کنترلی" است.
جامعه مورد بررسی در بخش اول این پژوهش ،شامل
کلیه نویسندگانی است که در سال  7102در پایگاه
استنادی اسکاپوس دارای شاخ ا  01و باالتر بودند
یتعداد  963نفرت .معیارهای انتخا مقاالت نویسندگان
نیز ،عالوه بر مسلولیت نویسنده ،جدیدترین مقاالت آنها
بوده است یبا توجه به تأثیرگذاری این امر بر نمره استناد
به همکارانت  7مقاله اخیر پژوهشگر به عنوان معیار در
نظر گرفته شد .نمونهگیری پژوهش به روش تصادفی
نظاممند با استفاده از فرمول  n=104+mو پیشینه
مطالعه 031 ،نفر تعیین گردید .حجم نمونه بر مبنای
روش آماری تحقیر که رگرسیون و همبستگی است،
انتخا شده است .هومن ی0392ت پیشنهاد مینماید که
حجم گروه نمونه در مطالعات رگرسیون و همبستگی
دست کم  011نفر باشد یلیندمن و همکاران،0691 ،
نقل در هومن0392 ،ت .با توجه به نظرات صاحبنظران
در این خصوص حجم نمونه  031نفری برای این
پژوهش در نظر گرفته شد .تحقیقات مشابه این پژوهش
با نمونههایی محدودتر انجام شده است .به عنوان مثال
دونالد کیس و همکاران ی7100ت نیز در پژوهش خود
در بررسی انگیزههای استناددهی نویسندگان حوزه
کتابسنجی 9 ،مقاله پراستناد را معیار و نویسندگانی را
که به این مقاالت استناد نموده بودند از نظر انگیزه
استناد مورد پژوهش قرار دادند .تعداد نویسندگان مورد
بررسی  017نفر بودند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش،
پرسشنامههای  DITو فرم کوتاه خودکنترلی تانجی بود.
حجم نمونه در این مرحله  771مقاله تعیین گردید ی7
مقاله برای هر نویسندهت .انتخا دو مقاله برای هر فرد،
بر مبنای پیشینه تحقیقات رفتار استنادی بوده است .در
مطالعات گذشته انگیزهها و رفتارهای استنادی
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نویسندگان ،معموالف یک یا دو مقاله از نویسندگان معیار
بررسی قرار گرفتهاند .وینکلر ی0692ت ،در پژوهش خود
در رابطه با بررسی انگیزههای استنادی  71نویسنده
حوزه شیمی 71 ،مقاله را مورد بررسی قرار داد یهر
نویسنده یک مقاله و در مجموم  292استنادت .پس از
انتخا هدفمند  771مقاله از مقاالت افراد مورد بررسی،
کلیه ارجاعات مقاالت مورد نظر جهت استخراج
متغیرهای بخش دوم مطالعه مورد تحلیل استنادی قرار
گرفتند .مقاالت مورد بررسی جمعاف  9997ارجام داشتند
یمیانگین ارجاعات یReferencesت هر مقاله 21/2
ارجامت .دادههای جمعآوری شده طی بخشهای اول و
دوم مطالعه ،با استفاده از نسخه  09نرمافزار  spssمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت انجام تحلیل و آزمون
فرضیههای پژوهش از روش همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد .تحلیلهای رگرسیون بر مبنای
روش همزمان انجام شده است.

سطح رشد اخالقی

یافته ها

الگوی استناد به مقاالت

جدول  :0ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

0

خودکنترلی

3

7

0

-1017

0

*

-10123

همکاران

-10411

0

یاف ته های این بخش از تحل یل رگرسررریون بر مب نای
روش ورود ،بیانگر معنادار بودن مدل رگر سیون ا ست.
همانگونه که جدول  7نشرران میدهد ،ضررریب تعیین
رابطه برابر  1/739و ن سبت  Fبرابر  09/170ا ست که
در سطح  p <1/110معنادار است.
جدول :7نتایج رگرسیون چندگانه بین متغیرهای سطح رشد اخالقی و
خودکنترلی به عنوان متغیرهای پیشبین و الگوی استناد به همکاران به
عنوان متغیر مالك به روش ورود

متغیر
مالك

شاخص
آماری
متغیرهای
پیشبین

ضریب

ضرایب رگرسیون

نسبت F

دوربین

تعیین
RS

احتمالp

0

=𝛃 - 9/130

سطح رشد

الگوی استناد به همکاران

با توجه به یافته های این پژوهش جنسرریت 97/2
در صد از پا سخگویان به پر س شنامه ،مرد و 02/3در صد
زن بود 71 .نفر ی09/9ت درصرررد از افراد نیز عالوه بر
پیگیری مکرر در این مورد پاسرررخی نداد ند .از نظر
مرتبه علمی 7 ،نفر ی0/9ت درصررد از شرررکتکنندگان
مربی 70 ،نفر ی 06/0درصرردت اسررتادیار 32 ،نفر ی33/9
درصدت دانشیار ،و  11نفر ی 21/1درصدت نیز دارای رتبه
استادی بودهاند .با توجه به یافتههای پژوهش ،میانگین
نمره خودکنترلی در نمونههای مورد بررسررری -+1/06
 11/12میباشررد که حداقل نمره بهدسررت آمده  32و
حداکثر آن  91میباشد .الزم به ذکر است که حداقل و
حداکثر نمره قابل اکتسررا در پرسررشررنامه مذکور به
ترتیب  03الی  91می باشرررد .همننین میانگین نمره
سطح رشد اخالقی در نمونههای مورد بررسی -+1/72
 1/11می باشرررد که حداقل نمره بهدسرررت آمده  1و
حداکثر آن  63میباشرررد .با توجه به نحوه نمرهگذاری
پرسشنامه سطح رشد اخالقی یDITت ،حداقل و حداکثر
نمره قابل اکتسررا به ترتیب  1تا  1/61میباشررد که
نمره  1تا  1/11سررطح رشررد اخالقی پایین و  1/11تا
 1/61سرررطح رشررررد اخالقی باال تلقی میشرررو ند.
نویسندگان مورد بررسی به طور میانگین 2/29-+1/17

بار به مقاالت قبلی همکاران مشرررارکتکننده در متن
مقاله مورد بررسررری اسرررتناد کردهاند .کمترین تعداد
اسررتناد به مقاالت همکاران نویسررنده  1و بیشررترین
تعداد  79/11میباشد .جدول  0به ماتریس همبستگی
متغیر های پژوهش اختصرررراص دارد .ه مانگو نه که
مالحظه میشرررود ضررررایب همبسرررتگی متغیر مالك
یالگوی اسررتناد به همکارانت با متغیر پیشبین یسررطح
رشد اخالقیت معنادار بودهاند .متغیر سطح رشد اخالقی
با الگوی استناد به همکاران دارای ارتباط معنادار است
اما متغیر خودکنترلی با الگوی مورد نظر ارتباط معنادار
ندارد.

7

واتسون

=𝛃 -1/121

=02 /170F

اخالقی
1/732

=- 1/299t

=- 1/120t

7 /011

˂1/110P
()0

˂1 /110P

=1 /390P

در مدل رگرسیون به روش ورود ،از میان متغیرهای
سطح رشد اخالقی و خودکنترلی تنها عامل سطح رشد
اخالقی یβ = -6/130 ,p < ./110ت از قدرت پیشبینی
معنادار برخوردار است و متغیر خودکنترلی نمیتواند به
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عنوان عامل پیشبین الگوی استناد به همکاران در نظر
گرفته شود .همانطور که در نمودار ی0ت مشاهده می-
شود ،متغیر سطح رشد اخالقی در تعیین مقادیر مختلا
متغیر استناد به همکاران دخالت دارد .هر گاه این سلال
مطرم شود که به ازای چه مقدار افزایش در عامل سطح
رشد اخالقی ،شاهد افزایش استناد به همکاران خواهیم
بود ،آنگاه از طریر معادله خط رگرسیون به این سلال
میتوان پاسخ داد.

نمودار  :0مدل ارتباطی الگوی استناد به همکاران با سطح رشد اخالقی

معادله رگرسیون :در رابطه با پیشبینی مدل رفتاری
استناد به همکاران بر مبنای متغیر سطح رشد اخالقی
معادلهای به شکل زیر قابل ارائه است:
Y= ∝+ β X
)Y= 03/139 -6/130 (X
همانگونه که اجزای معادله خط رگرسیون نشان می-
دهد ،مقدار استناد به همکاران ) (Yرا از طریر مقادیر
سطح رشد اخالقی ) (Xمیتوان پیشبینی نمود .مقدار
منفی  βنشانگر رابطه معکوس این دو متغیر است .در
این معادله مقدار ∝ ییا عرض از مبدأت همیشه ثابت
است و برابر  03/139میباشد .این مقدار از نتایج
تحلیلهای رگرسیون بدست آمده است .مقدار  βبه
عنوان ضریب  Xنیز  -6/130است .در نهایت با استفاده
از مقادیر ثابت  βو ∝ و همننین قرار دادن مقادیر X
ینمره سطح رشد اخالقیت در معادله میتوان مقادیر Y
یمیزان استناد به همکارانت را بهدست آورد.یافتههای
تحلیلی و نهایی پژوهش نشان میدهند که تحلیل
رگرسیون بر مبنای روش ورود ،بیانگر معنادار بودن مدل
رگرسیون است .ضریب تعیین رابطه برابر  1/739است
و بیانگر این است که مدل برازش شده  73/9درصد از
متغیر "استناد به مقاالت همکاران نویسنده" را تبیین
می کند .در مدل رگرسیون به روش ورود ،از میان

متغیرهای سطح رشد اخالقی و خودکنترلی تنها عامل
سطح رشد اخالقی یβ = -6/130 ,p < ./110ت از
قدرت پیشبینی معنادار برخوردار است یعنی به ازای
یک واحد افزایش در متغیر سطح رشد اخالقی به اندازه
 -6/130واحد متوسط متغیر "استناد به مقاالت
همکاران نویسنده" کاهش مییابد .و متغیر خودکنترلی
نمیتواند به عنوان عامل پیشبین الگوی استناد به
همکاران در نظر گرفته شود .استناد به همکاران و
مقاالت آنها از جمله رفتارهای استنادی است که تحت
تأثیر هنجارها و فشارهای اجتماعی صورت میگیرد.
نویسندهای که با انگیزه صحت فکر و عمل منابع
اطالعاتی را انتخا مینماید ،تحت تأثیر فشارها و
هنجارهای طبیعی قرار نگرفته و فقط به صحت فکر و
عمل خود میاندیشد .بر خالف برخی دیگر از
نویسندگان که تحت تأثیر سطح رشد اخالقی به مقاالت
همکاران خود استناد مینمایند ،نویسندگانی که صحت
استنادات برای آنها درونیسازی شده و احتیاج به جبر
بیرونی ندارد ،تحت تأثیر هنجارها به همکاران خود
استناد نمینماید ،بلکه درستی استناد است که برای آنها
تعیین کننده است .لذا در این پژوهش یافتهها بیانگر آن
است که در موارد محدودی حتی سطح رشد اخالقی
بطور منفی پیشبینی کننده الگوی استناد به همکاران
است .به بیان دیگر نویسندهای که سطح رشد اخالقی
باالتری دارد ،کمتر به مقاالت همکاران استناد مینماید.
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افزایش سررطح رشررد اخالقی میزان اسررتناد به مقاالت
هم کاران کاهش می یا بد .عالوه بر این ،یاف ته های
پژوهش مبین آن اسرررت که بین متغیر خودکنترلی و
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.تأثیرات شرررناختی یا منطقی یک کار علمی اسرررت
رهیافت ساختار اجتماعی رفتار ا ستنادی که در حوزه
 با دیده،جامعه شنا سی سازندهگرایی علم تو سعه یافت
شرررک و ترد ید به پیشفرض های د ید گاه هن جاری
مینگرد و اعتبار ارزیابیهای تحلیل اسرررتنادی را مورد
 دانشررمندان انگیزههای اسررتنادی.سررلال قرار میدهد
پینیدهای دارند که بسررته به محیط عملی و منطقی و
 با این.تحت تأثیر مسرررائل اجتماعی سررراختار مییابد
 یافته های این پژوهش مبنی بر وجود رابطه،تفاسررریر
بین عامل سرررطح رشرررد اخالقی با الگوی اسرررتناد به
مقاالت همکاران نویسرررندگان و قدرت پیشبینی این
 به نوعی تأییدی بر،الگوی رفتاری از طریر عامل فوق
 به بیان.نظریه ساختار اجتماعی رفتار ا ستنادی ا ست
دیگر استناد به مقاالت همکاران نویسندگان تحت تأثیر
ف شارهای اجتماعی تعیین می شود و ب ستر و زمینهای
که فرایند استناددهی در آن اتفاق افتاده در این فرایند
 این یافتهها همننین به گونهای آشرررکار.ملثر اسرررت
نظریه هنجاری رفتار اسرررتنادی را که مدعی اسرررت
استناد صرفاف بیانگر تأثیرات شناختی یا منطقی یک کار
 با توجه به معنادار بودن. نقض مینماید،علمی اسرررت
ارتباط میان سطح ر شد اخالقی نوی سندگان با الگوی
 آموزش پرهیز از استفاده از،استناد به مقاالت همکاران
مقاالت نوی سندگان همکار مقاله تا حد امکان می تواند
.به تقویت شاخ های استناد شاخ بیافزاید
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Abstract :The purpose of this study was teaching correct scientific citation in the scientific
productions to the top writers of the Iranian Medical Sciences Universities in 2017 with
regard to the relationship between moral growth and self-control variables with the
"Citation to colleagues" model in the articles written by the top authors of Iranian medical
universities in 2017. The current scientometrics and correlation study was conducted in the
Iranian Medical Sciences Universities in 2017. The population under study in the first part
of this research includes all the writers who had an H-index of 10 or more in the scientist
database in 2017. The sample size at this stage was 130. The data collected were analyzed
by SPSS 16.0. The results showed meaningful relationship between moral growth variable
and "Citation to colleagues" model, but self-control variable and related model is not
meaningful; moreover, the regression model is significant. The coefficient of determination
is equal to 0.236 and F ratio is 16.152 that data showed is significant at P<0.001. According
to the results of the current study, the only factor in the level of moral development (p
<0.001, B=-9.031) is predictive power and self-control variable cannot be used as a
predictor of the pattern of citation to colleagues be considered. In other words, part of the
citation for writers' papers is influenced by social pressures. Regarding the results of the
study, avoiding citing articles from the contributing authors of the article can, as far as
possible, lead to strengthening of citation indices.

Keywords: Moral judgment, Self-Control, Citation Behavior.
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