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  چکیده
  اعتبار شدة ایرانی است.   شناسی و بررسی مقاالت بین المللی سلب هدف پژوهش، آسیب :هدف
سنجی و با رویکرد تحلیـل محتـوا انجـام     پژوهش از نظر هدف کاربردي است و به روش علم :پژوهش روش

عنوان مقالـه   109اطالعاتی اسکوپوس است که   اعتبار شده در پایگاه شده است. جامعۀ آماري شامل تمام مقاالت سلب
 و سـپس سنجی بررسـی   هاي علم گیري از شاخص گیت با بهره و همان مقاالت در گوگل اسکوالر و ریسرچ بازیابی شد

  شد.مشخص و تحلیل  ها ها و موضوعات آن میانگین آماري مقاله
کند و تنها به کیفیـت ارائـه مقـاالت     اعتبار مقاالت از روند ثابتی پیروي نمی  دهد سلب نشان می هایافته ها: یافته
 .شـود  تبار به این دسته از مقاالت استناد میاع  کند و بعد از سلب ها را از چرخۀ علمی کشور خارج نمی آن ،بستگی دارد

  اند.   اعتبار مقاالت بوده مؤثرترین دالیل سلب ،نویسندگان و بعد از آن داوري
ریاضـیات بیشـترین تعـداد سـلب اعتبـار      در حوزة موضوعی پزشکی، پرستاري، علوم بهداشت و  :گیري نتیجه

و لـزوم توجـه بیشـتر بـه ایـن دسـته از مقـاالت را        تبـار  مقاالت انجام شده است که تمرکز موضـوعی نسـبی در سـلب اع   
 اعتبـار   هـوا کمتـرین سـلب    هاي موضوعی کامپیوتر، علوم زمین و انرژي، فیزیـک و فیزیـک   . در حوزهکند مشخص می

 کند. ها اثبات می انجام شده است که عملکرد قوي پژوهشگران را در این حوزه
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  مقدمه
 و داوران توجـه  و علمـی  سـرقت  تشـخیص  افزارهـاي  نـرم  انواع از گیري بهره وجود با
. باشـد  رفتـار نادرسـت علمـی    نـوعی  داراي که شود منتشر اثري است ممکن هم باز ناشران،

 یـک  انتشار از پس گاهی اما نشود. هرگز فاش پژوهش یک تخلفات همچنین ممکن است،
رفتـار   سوء علمی یا اشتباه نوعی و نداشته را انتشار صالحیت اثر آن که شود می مشخص اثر
 علمـی  جامعـۀ  و پژوهشـگران  بـه  بایـد  صـورت،  ایـن  در. اسـت  گرفته صورت آن در علمی

زاده  (عباسـیان و رجـب  علمـی اطـالع داده شـود     رفتارهـاي  سـوء  یـا  اشـتباهات  وجود چنین
). از این رو، سـوء رفتـار علمـی را رفتـاري عمـدي یـا غیـر عمـدي تعریـف          1395عصارها، 
هـاي   شود پژوهشگران استانداردهاي اخالقـی و علمـی را در پـژوهش    کنند که باعث می می

خود رعایت نکنند یا آنکه تنها به قسمتی از این اسـتانداردها پایبنـد باشـند کـه باعـث سـلب       
در واقـع   ).2016 زاده و نظریه، زاده، بیگ شود (حسن ها می هاي آن ار مقاالت و پژوهشاعتب

) کـه نـه   2016سوء رفتار علمی نشانی از عمل نکردن به استانداردهاي علمی است (کراس، 
تـر، جهـان    تنها به پژوهشگران دیگر بلکه به رونـد تولیـد علـم در کشـور و در سـطح کـالن      

دهد. پژوهشی خوب  هاي دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می پژوهشرساند و کیفیت  آسیب می
است که نه تنها قواعد و مقـررات پژوهشـی را رعایـت کنـد، بلکـه کیفیـت الزم را نیـز دارا        
باشد، اطالعات کامل و صحیحی در دسترس مخاطبان قرار دهد و به رفع نیازهاي اطالعاتی 

رو پژوهش حاضر با هدف آسـیب شناسـی و    ). از این1394چاکلی،  ها بینجامد (نوروزي آن
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شـود تـا وضـعیت حـال حاضـر       المللی سلب اعتبار شده کشور انجام مـی  بررسی مقاالت بین
هاي سلب اعتبار شده ایرانی، روند افـزایش یـا کـاهش آن، موضـوعات پـر چـالش        پژوهش

 مربوط و غیره را تا حد ممکـن شناسـایی کنـد و پیشـنهاداتی در جهـت کـاهش تعـداد ایـن        
  مقالت مطرح نماید.

تر مخاطبان به اطالعـات مـورد نیـاز خـود،      با افزایش تولیدات علمی و دسترسی آسان
هـا   یابـد امـا در ایـران کمتـر بـه ایـن دسـته از پـژوهش        بحث سلب اعتبار علمی اهمیـت مـی  

هاي سلب اعتبار شده) پرداخته شده اسـت. از ایـن رو، پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا        (پژوهش
المللی ایرانـی را مشـخص کنـد و     ضوعی مهم و دالیل سلب اعتبار مقاالت بینهاي مو حوزه

تواند به  سلب اعتبار از مقاالت میروند سلب اعتبار این دسته از مقاالت را تعیین نماید. زیرا 
تـوان بــه سـرقت علمـی آگاهانــه،     دالیـل مختلفـی انجـام شــود کـه از جملـه دالیــل آن مـی      

هاي مورد اسـتفاده در پـژوهش یـا روایـی      ل کم بودن نمونهها شام آوري نادرست داده جمع
، نداشتن وسایل آزمون در پژوهش و رعایت نکردن حـق مؤلـف بـه صـورت غیـر آگاهانـه      

تواننـد مقـاالت و آثـار     ).  ناشران می2012، 1اشاره نمود (گرینایزن و ژانگ جعل و تحریف
دگان متعهـد بعـد از آگـاهی از    علمی منتشر شده در مجالت را سلب اعتبار کنند و یا نویسـن 

  کنند.   اشتباهات علمی خود با هماهنگی ناشران، مقاالت را سلب اعتبار می
هـاي اطالعـاتی    به بررسـی مقـاالت سـلب اعتبـار شـده ایرانـی در پایگـاه        این پژوهش

که ممکن است به هر کدام از دالیل باال سـلب اعتبـار شـده باشـند.      استپرداخته   المللی بین
  شود.   ن پیشنهاداتی در جهت کاهش سلب اعتبار مقاالت مطرح میدر پایا

سلب اعتبار پژوهشی یکی از مباحث جدي مطرح شده در جوامع علمی اسـت کـه در   
هاي اخیر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. زیـرا بـا گسـترش علـوم و گسـتردگی روابـط          سال

هـاي   یش یافته است. پـژوهش ها نیز افزا اجتماعی امکان نشر و شناسایی این دسته از پژوهش
رست اطالعات، سـلب اعتبـار   متعددي در ایران و جهان در زمینه سوء رفتار علمی، انتشار ناد
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غیره انجام شده است که ضرورت توجه هر چـه بیشـتر بـه ایـن      هاي علمی و مقاالت، دزدي
ر ي مرتبط بـه پـژوهش حاضـ   ها پژوهش کند. خالصه اي از ا آشکار میها ر دسته از پژوهش

  در ادامه آورده شده است.
کـه توسـط مـرادي،     »مطالعه تطبیقى سوء رفتار علمى در جهـان «در پژوهشی با عنوان 

) انجام شده است، بیشـترین تعـداد سـلب اعتبـار مقـاالت در حـوزه       1396جنوي و کاظمی (
علوم پزشکی و بیشترین سوء رفتار پژوهشی مربوط به کشـور ایـران، هنـد و پاکسـتان بـوده      

سـنجیِ مقالـه هـاي سـلب      مطالعـه علـم  «با عنـوان  ) 1396و جنوي ( مرادي پژوهش در است.
به بررسی تطبیقی مقاالت سلب اعتبار شده ایران با سایر کشورها پرداختـه   »اعتبارشده ایرانی

شده است. براساس نتایج به دست آمده، بیشـترین حـوزه داراي سـلب اعتبـار در مقایسـه بـا       
هـایی   سلب اعتبار مقـاالت در پـژوهش  سایر کشورها، علوم پایه، مهندسی و پزشکی هستند. 

سـلب  «بـا عنـوان    )1395(زاده عصـارها   یان و رجـب نظیر: عباسشگران دیگر که توسط پژوه
راهـی بـه   «بـا عنـوان    )2016حسـن زاده و همکـاران (   ،»اعتبار مقاالت منتشرشده در نشریات

کـه سـلب   دهـد   نشان می ،است شدهانجام ، »1اي جدید در استرداد مقاالت اخالقیات: تجربه
باشـد و سـردبیران مجـالت یـا     نویسـنده  فرد از شخص ه منحصرب اعتبار مقاالت باید با اجازة

دلیـل سـلب    .شـته باشـند  را دا هـا  به تنهایی اجازة سلب اعتبـار از مقالـه   نباید داوران هر مجله
قصد از سلب اعتبـار مقـاالت یـا حتـی مجـالت       ، زیرااعتبار مقاالت باید به روشنی بیان شود

مقـاالتی   و تنها ستمختلف، اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهشی و شیوة تولید علم در جهان ا
کننـد، بایـد    رو مـی  بـه  که اعتبار علمی مناسبی ندارند و رشد علمـی جهـان را بـا مخـاطره رو    

هاي پژوهشی نیـز   توان سلب اعتبار مقاالت را در دسته بداخالقی رو، می حذف شوند. از این
وم کـه در برخـی از علـ    نـد ) معتقد1395(زاده عصـارها   عباسیان و رجـب ، همچنینقرار داد. 

و بررسی مجدد متوجـه   هامانند علوم پزشکی و داروئی، پژوهشگر ممکن است در آزمایش
باید از سـوء رفتـار    از سلب اعتبارشود، حساب این نوع  دست آمدهه بنادرست  نتایجخطا و 

                                                                                                                   
1. A road to ethics: a new experience of retraction 
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انـدازه  «نامه خود با عنـوان  ) نیز در پایان 1395مرادي ( جدا باشد. یعلم و برداشت نادرست
به این نتیجه دست یافتـه اسـت    »پژوهشی جامعه علمی ایران و تأثیر آن بر استنادهاهاي  گروه

که تعداد اعضاي گروه پژوهشی بر افزایش کیفیت پژوهش تأثیري نـدارد و حتـی گـاهی از    
تواند تأثیر منفی بر استنادگیري پژوهش داشـته باشـد. بـدان معنـا کـه تنهـا کیفیـت         موارد می
  ها در چرخه استنادگیري باشد. قاي علمی و حضور آنتواند تضمین ب مقاالت می

نـاگو  سازمان آموزشـی  پژوهشگران ی انجام گرفته توسطهاي کیف بر اساس پژوهش 1ا 
هـاي یـک    سلب اعتبار مقالـه  »شود؟ اعتبار سلب باید مقاله یک زمانی چه«با عنوان  )2016(

صـورتی کـه   ه ؛ بـ د زدمجله پیش از هر چیز به شهرت مجلۀ منتشر کننـدة آن آسـیب خواهـ   
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . ممکن است تعداد استنادهاي آینده ایـن مجـالت را کـاهش دهـد    

ناگو آکادمی است و   اند، پرداخته بندي مقاالتی که سلب اعتبار شده برخط به دسته شکلبه  ا
 مقاالت سلب اعتبار شده را به دو دستۀ مقاالت برگرفته از سرقت علمی و مقـاالت ناشـی از  

) در 2016( 2اسـت. مـویالن و کوالچـاك     کـرده بنـدي   خطاهـاي انسـانی و غیـر عمـد دسـته     
-اعالمیـه  از مقطعی نگرگذشته مطالعه یک: شوندمی رد مقاالت چرا« با عنوانپژوهش خود 

د مرکز در لغو هاي از سرقت ادبی و علمـی بـه عنـوان یکـی از دالیـل بـزرگ سـلب        » 3بیوم
پیشنهاد نقد آثار از طریق ناشران و منتقـدان و همچنـین مانـدگاري    ها  کنند. آن اعتبار یاد می

کنند تا از ایـن طریـق تعـداد مقـاالت و آثـار سـلب        یک مقاله در چرخه انتشار را مطرح می
 و) COPE دستورالعمل با مرتبط( لیست چک اعتبار شده کاهش یابد. از سوي دیگر، اتخاذ

  دانند. اعتبار را نیز ضروري میسلب  هاياعالمیه شفاف براي الگوهایی
سـلب اعتبـار مقـاالت در     دالیل سلب اعتبار مقاالت و بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر    

رور و نیکالتوسط انگلستان  هـاي پزشـکی   تقلب و فریب در پژوهش«با عنوان  )2012( 4س«، 
ي دزد و عدم صداقت سلب اعتبار،«با عنوان ) 2012( 5رن کارابرگ و برگتوسط در سوئد 
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 مجالت از ناکافی هاي پاسخ و علمی انتشار براي ضروري مسئله یک تحلیل و تجزیه: علمی
با ) 2011( 1و موریسون و در آمریکا فنگ و کسوال »مدیریت و اقتصاد هاي رشته در پیشرو
هـاي   بررسی شـده اسـت کـه بـر اسـاس یافتـه      نیز  »هاي سلب اعتبار شده علوم و نمایه«عنوان 
مهـم   و فنـی کشـورها   ایگاه علمیرشد علمی و ارتقاي جگاهی در جهت ها سلب اعتبار  آن
اعتبـار علمـی از مـدارك علمـی جهـان، کیفیـت عملکـردي          به صورتی که بـا سـلب   .است

چهـار  ) نیـز بـا بررسـی    2012( رن کارابرگ و برگ یابد. نویسندگان و سردبیران افزایش می
در ، بیشـترین سـلب اعتبـار    5یرکـت اد و ساینس 4استور ، جی3، امرالد2پایگاه اطالعاتی ابسکو

ـرو و نـیکال       هـاي پزشـکی مـی    را مربوط به مقـاالت پایگـاه  مجالت خارجی  داننـد کـه بـا س
رن،  هـاي کـارابرگ و بـرگ    ) در این مورد هم عقیـده هسـتند. البتـه بـر اسـاس یافتـه      2012(

فنـگ   Tهمچنـین  مربوط به مجالت تجاري و اقتصادي است. نیز اعتبار کمترین تعداد سلب
به این نتیجه دست یافتنـد کـه   ، افزون بر آنچه در باال ذکر شد) 2011(و موریسون و کسوال 

 جـالت ریب تـأثیر م ضـ  ابـ رابطۀ قوي دهد و  سلب اعتبار مقاالت در مجالت متفاوت رخ می
  .دارد

سلب اعتبار مقاالتی کـه قـبالً    در موردها در داخل و خارج از کشور  بندي پیشینه جمع
خطـاي انسـانی و سـوء رفتـار علمـی دو علـت        دهد که ها تأیید شده است نشان می اعتبار آن

عمدة سلب اعتبار مقاالت و مجالت هستند. همچنـین حـوزة موضـوعی پزشـکی و داروئـی      
اند. حال در ایـن پـژوهش      الت خارجی به خود اختصاص دادهبیشترین سلب اعتبار را در مج

شـود. سـپس    اعتبار شدة پژوهشگران ایرانی توجـه مـی   به طور جزئی به بررسی مقاالت سلب
هاي آلتمتریکس این مقاالت با یکدیگر مقایسه خواهد شد. زیرا همانطور که اشاره  شاخص

(نظیـر تعـداد دفعـات     6یمتـریکس هـاي آلتر  هاي پیشین از شـاخص  شد، هیچکدام از پژوهش

                                                                                                                   
1. Fang, Ferric, Casadevall, & Morrison 
2. Ebsco 
3. Emerald Insight 
4. JSTOR 
5. ScienceDirect 
6. Altmetrics 
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شناسـی رونـد سـلب اعتبـار      خوانده شدن و دانلود، استناد در محیط برخط و ...) براي آسیب
  اند. مقاالت استفاده ننموده

ها است به شرح  گویی به آن در صدد پاسخ پژوهش ی که پژوهشگر در اینهای پرسش
 زیر آورده شده است:

 کند؟ وندي پیروي میسلب اعتبار مقاالت ایرانی از چه ر .1

 شود؟ همچنان به مقاالت سلب اعتبار شده استناد می ،آیا با وجود سلب اعتبار مقاالت .2

 ناشـر  اطالعاتی پایگاه بجزی رایگان و پایگاه در شده اعتبار سلب مقاالت شدن نمایه آیا .3
 شود؟ اعتبار سلب از بعد حتی استناد کسب باعث تواند می

و شـده  گیـت) خوانـده    آیا مقاالت سلب اعتبار شده در شبکه اجتمـاعی علمـی (ریسـرچ    .4
 ؟کنند دریافت می استناد

سلب اعتبار مقاالت ایرانی بیشتر به علت خطاي کدام بخـش از تولیـد تـا انتشـار مقـاالت       .5
 دهد؟ رخ می

وانـی  شـوند؟ (تعیـین فرا   هاي موضوعی سلب اعتبار مـی  مقاالت ایرانی بیشتر در چه حوزه .6
 موضوعی مقاالت سلب اعتبار شده)

  پژوهش شناسی روش
سـنجی و بـا رویکـرد تحلیـل      و به روش علم استاین پژوهش از نظر هدف کاربردي 

هـر کـدام از مقـاالت     شمارش و بررسی یک به یککه با استفاده از  محتوا انجام شده است
یـک   شده پرداخته اسـت. هاي بازیابی  هاي علم سنجی به تحلیل داده بازیابی شده و شاخص

بررسـی آمـاري و   بـا   هاي بازیابی شده بررسی ساختاري و محتوایی شدند و به یک پژوهش
اعتبــار شــده و  بــه بررســی رونــد رشــد یــا کــاهش تعــداد مقــاالت ســلب شــمارش مــدارك

هاي جنبی دیگر نظیر بررسی تأثیر مراحل انتشار مقاالت (مرحلـه نویسـندگی، داوري    تحلیل
 .ت بـه شـکل دسـتی بررسـی شـد     خته شده است. همچنین تعداد استنادات مقاالو غیره) پردا

  رسم شده است. 2014افزار اکسل  همچنین نمودارهاي رسم شده نیز با نرم
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 2و گوگـل اسـکوالر   1اطالعاتی اسکوپوس  از پایگاه ،هاي مورد نیاز براي بازیابی داده

سـلب  «لگرهاي بولی و بـا جسـتجوي واژة   ها با استفاده از عم استفاده شده است. بازیابی داده
اسـت، در مقـاالت منتشـر شـده توسـط انتشـارات       » Retraction of«که معـادل واژة  » اعتبار
سـنجی   و در پایگاه اطالعاتی اسـکوپوس کـه پایگـاهی شـناخته شـده در زمینـه علـم        3الزویر
اسـت کـه   ، صورت گرفته است. وابستگی سازمانی مقاالت مورد تحلیل، کشور ایـران  است

نشان از همکـاري نویسـندگان ایرانـی در انتشـار ایـن دسـته از مـدارك دارد. سـپس از بـین          
انتخاب شد. به این صورت، تمام مقـاالتی کـه در پایگـاه     4مدارك بازیابی شده نوعِ مقاالت

مقالـه کـه کـل جامعـه پـژوهش حاضـر       109( انـد  اسکوپوس منتشر و سپس سلب اعتبار شده
ه بـ  منحصـر  صـورت  به مقاالت از یک هر اعتبار سلب دالیل همچنین،بازیابی شدند.  است)
 Retraction watch وبگـاه  همچنین و الزویر انتشارات توسط شده ذکر دالیل مطالعه با فرد
   .شدندمحتوا  تحلیل و شناسایی ،جستجو یک به یک اسکوالر گوگل و

از مقاالت سلب اعتبـار  اعتبار و تعداد استنادات به هر یک   از سوي دیگر، دالیل سلب
این نوع مقاالت بعـد از   تا شده در گوگل اسکوالر نیز جستجو و نتایجی از آن استخراج شد

اعتبـار بـر اسـتنادگیري مقـاالت نیـز مشـخص شـود.          اعتبار شناسایی شده و تأثیر سـلب  سلب
  شـبکه  در اسـتناد  و (دیـده شـدن)   5شدن خوانده(هاي آلتمتریکس  سپس تعدادي از شاخص

هـاي جدیـد    هـایی بـر مبنـاي شـاخص     بررسـی شـد تـا بتـوان تحلیـل     ) گیت ریسرچ جتماعیا
توانـد تـأثیر ایـن دسـته از      هاي آلتمتریکس مـی  سنجی نیز انجام داد؛ زیرا تحلیل شاخص علم

مقاالت را در محیط برخط مشخص کنـد و تـا حـد زیـادي فراینـد اسـتنادگیري آینـده ایـن         
یـن دو شـاخص (خوانـده شـدن (دیـده شـدن) و اسـتناد) از        ابینی نمایـد.   مقاالت را نیز پیش
گیت هستند که به طـور دقیـق شـمارش شـده و بـه       هاي موجود در ریسرچ مهمترین شاخص

شـود و   ازاي هر بار خوانده شدن و یا استناد به صورت دقیق پروفایل علمی افراد بررسی مـی 

                                                                                                                   
1. Scopus 
2. Google scholar 
3. Elsevier 
4. Articles 
5.Read 
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تی استناد دریافـت نکننـد   ممکن است مقاال ،همچنینشود.  در سرورهاي این پایگاه ثبت می
میزان خوانده شـدن  پژوهی سایر مقاالت مؤثر باشند؛ در نتیجه باید  دهی و روش اما در جهت

. لـذا  مـورد توجـه واقـع شـود    هـاي آلتمتـریکس    در شـاخص توجه به این دسته از مقاالت  و
  دیدگاه آلتمتریکس نیز بررسی نمود.از را بعد از سلب اعتبار  توان مقاالت می

مورد مقالـه سـلب اعتبـار     Retraction of« 109«با جستجوي واژه  ،1396شهریور در 
المللی که وابستگی ایرانی داشتند در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس جستجو و بازیـابی   شده بین

مورد مقاالت بازیابی شده بررسی و تحلیل محتوا گردیدند و بعـد از تأییـد    109شدند. تمام 
گیـت   هاي گوگـل اسـکوالر و ریسـرج    ک همان مقاالت در پایگاهسلب اعتبارشان یک به ی

  نیز بررسی و تحلیل شدند.

  هاي پژوهش یافته
مقاله بازیابی شد که هر یک بـه صـورت جداگانـه در پایگـاه      109، 1396در شهریور 

و گوگل اسکوالر جستجو شدند و مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد.     1واچ اسکوپوس،  ریترکشن
اعتبار مقاالت از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس بازیابی شـد و بـه شـرح زیـر     دورة زمانی سلب 

  :آمده است
   

                                                                                                                   
1. Retraction Watch 
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  : دورة زمانی مقاالت سلب اعتبار شده در پایگاه اسکوپوس1جدول
 اعتبار شده تعداد مقاالت سلب زمان انتشار

2017  3  
2016  4 

2015 5 

2014 17 

2013 12 

2012 8 

2011 10 

2010 11 

2009 8 

2008 11 

2007 6 

2006 5 

2005 4 

2004 0 

2003 0 

2002 1 

2001 2 

2000 1 

1999 0 

1998 0 

1997 1 

  
بیشـترین تعـداد    2014و  2013هـاي  شود، در سال مشاهده می 1همانطور که در جدول

سلب اعتبار از مقاالت ایرانی انجام شده است که با توجه بـه رونـد افزایشـی حجـم مقـاالت      
 ،اعتبار شده نیز افزایش یافته اسـت. همچنـین   ، تعداد مقاالت سلب ل در این دو سامنتشر شده 
و چند سال بعد از آن، تعداد مقاالت پذیرفته شده در پایگـاه اسـکوپوس    1997هاي  در سال

است. پس بدیهی است که تعداد مقاالت سلب اعتبار  2017تا  2002هاي  بسیار کمتر از سال
  هاي بعد از آن باشد. ر از سالها کمت شده در این سال
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  1997-2017هاي  اعتبار مقاالت در بین سال  : روند سلب1نمودار

 کند؟ سلب اعتبار مقاالت ایرانی از چه روندي پیروي می. 1

را  2017تـا   1997هـاي   که روند سلب اعتبار مقاالت در بین سال 1اما با توجه به نمودار 
که روند سلب اعتبار مقاالت در پایگاه اسکوپوس از رونـد  توان نتیجه گرفت  دهد می نشان می

 2008تـا   2005هـاي   کند و تنها به کیفیت ارائه مقاالت بستگی دارد. بین سال ثابتی پیروي نمی
 2009تعداد مقاالت سلب اعتبار شده از افزایش نسبی برخوردار است، اما خوشبختانه در سـال  

تعـداد سـلب    2014و  2013یافتـه اسـت. در سـال     این روند کاهش و سپس تا چند سال رکود
شناسی موضـوعی و   اعتبار مقاالت باز افزایش یافته و به اوج خود رسیده است که نیاز به آسیب

هـا دارد. همـانطور کـه پـیش از ایـن نیـز اشـاره شـد،          اي مقاالت منتشر شده در ایـن سـال   ریشه
کنـد (تنهـا    وي خاصـی پیـروي نمـی   افزایش یا کاهش تعداد مقاالت سلب اعتبـار شـده از الگـ   

دوباره تعـداد مقـاالت    2016و 2015هاي  یابد) به شکلی که در سال افزایش یا تنها کاهش نمی
سلب اعتبار شده، کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد مقـاالت بـین المللـی ایرانـی     

  به طور میانگین افزایش یافته است. 2017تا  1997هاي  در بین سال

 شود؟ آیا با وجود سلب اعتبار مقاالت همچنان به مقاالت سلب اعتبار شده استناد می .2

نشان داد که بـه   در هرسال بررسی میانگین استنادات دریافتی مقاالت سلب اعتبار شده

0
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1995 2000 2005 2010 2015 2020

اعتبار شده تعداد مقاالت سلب

اعتبار شده تعداد مقاالت سلب
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این دسته از مقاالت در طول بازة زمانی متعدد استناداتی شده است که بیشـترین ایـن اسـتنادات    
هاي برخط شناسایی شدند. با در نظر گرفتن یـک   درون متنی و استناد در پایگاهبه شکل استناد 

الزم جهت بررسی استنادات) از مقاالت سلب اعتبار شـده،   1فاصله زمانی دوساله (فاصله زمانی
تعداد استنادات دریافتی این دسته از مقاالت در اسکوپوس، گوگل اسکوالر و ریسـرچ گیـت   

تعـدادي از اسـتنادهاي ایـن مقـاالت در هـر دو پایگـاه اسـکوپوس و        محاسبه شد. بـه اختمـال،   
گوگل اسکوالر مشترك است، اما در هر دو پایگاه جداگانه محاسـبه شـدند تـا از ایـن طریـق      

ها را نیز سنجید. بـه ایـن معنـا کـه مقـاالت پـس از سـلب اعتبـار در          بتوان عملکرد کیفی پایگاه
  کنند. کوالر بیشتر استناد دریافت میکدام یک از دو پایگاه ناشر یا گوگل اس

جهت بررسی استناد به مقاالت سلب اعتبـار شـده بـه صـورت درون متنـی، دو پایگـاه       
هـاي وابسـته    ر مورد پژوهش قرار گرفتند و براي بررسی پایگاهوالاسکوپوس و گوگل اسک

این در  هاي پژوهش بر اساس یافته بررسی شد. 2گیت هاي آلتریمتریکس، ریسرچ به شاخص
  .سه پایگاه، نمودارهایی جهت تحلیل رسم شد که در ادامه آمده است

  

  
  : تعداد استناد به مقاالت سلب اعتبار شده در هر دو پایگاه اسکوپوس و گوگل اسکالر2نمودار 

                                                                                                                   
1. Gap 
2. Research Gate 
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که تعداد اسـتنادات بـه مقـاالت سـلب اعتبـار شـده در دو پایگـاه         2با توجه به نمودار 
توان نتیجـه گرفـت کـه بـه ایـن دسـته از        دهد، می نشان میاسکوپوس و گوگل اسکوالر را 
اعتبار نیز استناد شده است. تعـداد اسـتناد بـه مقـاالت سـلب       مقاالت حتی بعد از تاریخ سلب
استناد در اسکوپوس است کـه   حدود دو برابر بیشتر از تعداد اعتبار شده در گوگل اسکوالر

اسکوپوس باعـث کـم شـدن تعـداد اسـتناد و      اطالعیۀ سلب اعتبار این مقاالت در  به احتمال
شـود. البتـه الزم بـه ذکـر      افزایش آگاهی پژوهشگران نسبت به مقاالت سلب اعتبار شده می

پـذیرتر از اسـکوپوس اسـت و     است که به طور معمول گوگل اسکوالر رایگـان و دسـترس  
هـاي   اسـاس یافتـه  تر و فراگیرتر خواهد بود. زیرا بـر   استفاده و استناد براي عموم مردم آسان

)، هر چـه تعـداد خوانـدن و دانلـود مقـاالت بیشـتر باشـد،        2014پژوهشی محمدي و ثلوال  (
امکان استناد به آن نیز بیشتر خواهـد بـود. پـس نمایـه شـدن مقـاالت سـلب اعتبـار شـده بـه           

خود باعـث اسـتناد بـه ایـن دسـته از مقـاالت        ،صورت رایگان و فراگیر در گوگل اسکوالر
اعتبـار شـده را از    مقـاالت سـلب  توانـد   ها در یک پایگـاه نمـی   نها سلب اعتبار آنشود و ت می

آیـا نمایـه شـدن مقـاالت     »چرخۀ علمی جهان خارج کند. از این رو به سوال سـوم پـژوهش   
توانـد باعـث کسـب     سلب اعتبار شده در پایگاهی رایگان و به جز پایگاه اطالعاتی ناشر مـی 

  نیز پاسخ داده شد. » شود؟استناد حتی بعد از سلب اعتبار 
گیـت   هاي آلتمتریکس (نظیر خوانده شدن و استناد بر خط) در پایگاه ریسرچ شاخص

  بررسی شد و در ادامه تحلیل شده است.



   
  
  

 

 150 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

  
  گیت هاي آلتمتریکس (فراوانی تعداد استناد و خوانده شدن) در پایگاه ریسرچ : بررسی شاخص3نمودار

شــود، مقـاالت ســلب اعتبـار شــده در پایگــاه    مشــاهده مـی  3همـانطور کــه در نمـودار  
از آنجایی که نمـودار خوانـده شـدن    شود.  ها استناد می گیت نیز خوانده شده و به آن ریسرچ

میزان خوانده شدن مـدارك  توان نتیجه گرفت که  باالي نمودار استناد قرار گرفته است، می
نشـان از تـأثیر علمـی    ها است کـه   در این پایگاه، اغلب بیشتر از استناد به آنسلب اعتبارشده 

برخی از پژوهشگران تنها براي بررسی روش و پیشینۀ به کار رفتـه در   دارد زیرااین مدارك 
کـه تعـداد    کننـد  هـا اسـتناد نمـی    امـا بـه آن   کنند ها رجوع می هاي این مقاالت به آن پژوهش

به این دسـته از مقـاالت   برد. ولی میزان استناد  میخوانده شدن مدارك در این پایگاه را باال 
اعتبـار   از نمـودار فـوق اهمیـت مقـاالت سـلب      شود. بنابراین ها استناد می صفر نیست و به آن
گیت نیز ماننـد دو پایگـاه اطالعـاتی اسـکوپوس و گوکـل اسـکوالر        ریسرچ  شده در پایگاه
 کهشـب  در شـده  اعتبـار  سـلب  مقاالت آیا«شود. از این رو به پرسش چهارم پژهش  اثبات می
  نیز پاسخ داده شد.» کنند؟ می دریافت استناد و شده خوانده) گیت ریسرچ( علمی اجتماعی

همانطور که پیش از این نیز بیان شد، مقاالت سلب اعتبار شده از چرخۀ علمـی جهـان   
شوند و در صورتی که اطالعات ناکامل یا نادرستی را منتشر کنند، حتـی بعـد از    حذف نمی

 ،رو تأثیرات فراوانی در رشد یا افول کیفی علـوم خواهنـد داشـت. از ایـن    سلب اعتبار نیز باز 
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دالیل سلب اعتبار مقاالت بررسی و تحلیل شـد تـا از طریـق شناسـایی ایـن دالیـل، تصـمیم        
درستی براي مقابله با استناد به مدارك نادرست یا انتشار نادرست اطالعات در فضاي علمی 

  جهان اتخاذ شود.

االت ایرانی بیشتر به علت خطاي کدام بخش از تولیـد تـا   . سلب اعتبار مق5
  دهد؟ انتشار مقاالت رخ می

 جهـت بررسـی دالیـل سـلب اعتبـار مقـاالت،       همانطور که پیش از این نیز ذکـر شـد،  
و تحلیـل  ر یـک بـه یـک بررسـی     سکوپوس، ریترکشن واچ و گوگـل اسـکوال  هاي ا پایگاه

صورت یک به یک بررسی و در چهـار دسـته   محتوایی شدند. دالیل سلب اعتبار مقاالت به 
ها قابل قیاس با یکدیگر باشند که به شـرح   کلی قرار گرفتند تا نتایج به دست آمده از پایگاه

  زیر آمده است.

 مورد) 109اعتبار مقاالت (تعداد کل مقاالت  : دالیل سلب2جدول

  اعتبار مقاالت درصد سلب  مقاالت اعتبار سلب دالیل
  %41  نویسنده

  %12  شر و سردبیرنا
  %17  داوري
  %30  نامشخص

  
نویسـندگان مهمتـرین عنصـر در سـلب اعتبـار مقـاالت شـناخته         2با توجه بـه جـدول   

ها در تولیـد و انتشـار علـوم در سـطح جهـان اسـت.        شوند که نشان از تأثیر بسیار زیاد آن می
درصد از مقاالت به علت اشتباهات نویسندگان و یا انتشـار اطالعـات نادرسـت و     41حدود 

 41درصـد از ایـن    19انـد کـه حـدود     سـلب اعتبـار شـده    سرقت علمی از جانب نویسندگان
اند. به این معنـا کـه تعـدادي از     درصد نویسندگان، در آثار مختلف مشترك و تکراري بوده

نویسندگان در دورة زمانی مختلف به تکـرار اشـتباهات خـود پرداختـه و مقـاالتی را منتشـر       
لب اعتبـار مقـاالت شـناخته شـده     اند. همچنین، مسائل مربوط به داوري دومین علت س نموده

است. زیرا یکی از مهمترین مراحل انتشـار، مرحلـۀ داوري اسـت کـه در صـورت تشـخیص       
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توان مانع از انتشار محتواي نادرسـت یـا غیرقـانونی مـدارك علمـی شـد.        هرگونه مشکل می
الزم به ذکر است که ناشران و سردبیران مقاالت و مدارك علمی نیز سـهم انـدکی (حـدود    

درصد) در سلب اعتبار مقاالت دارنـد. اگـر مقـاالت در مرحلـۀ اولیـۀ پـذیرش از جانـب        12
یابـد.   سردبیران به درستی بـازبینی و بررسـی شـوند، انتشـار اطالعـات نادرسـت کـاهش مـی        
هـاي آثـار    ناشران نیز باید قبل از پذیرش و انتشار مقاالت و سایر مدارك علمی تمامی جنبه

  ها اقدام کنند. تأیید صالحیت انتشار متون به انتشار آنعلمی را بررسی و بعد از 
هاي بسیاري که در راستاي شناسایی عوامل سـلب اعتبـار مقـاالت     تالش رغم علیالبته 

اعتبـار شـده و از چرخـۀ     شده است، تعدادي از مقاالت به دالیـل متنـوع یـا نـامعلومی سـلب     
درصد از مقـاالت بـه    30انیان حدود اند. در میان مقاالت ایر مقاالت معتبر علمی خارج شده

اند. از جملۀ این دالیل غیر از نامشخص بودن  دالیلی غیر از سه علت اصلی سلب اعتبار شده
هـاي آمـاري غیـر     و اسـتفاده از روش  1توان بـه چندانتشـاري   علل در اطالعیۀ سلب اعتبار می

  استاندارد اشاره نمود.

شـوند؟   وضوعی سلب اعتبار مـی هاي م مقاالت ایرانی بیشتر در چه حوزه. 6
  (تعیین فراوانی موضوعی مقاالت سلب اعتبار شده)

انـد. بـا    اعتبـار نشـده   هاي موضوعی مختلف به صورت یکسان سـلب  مقاالت در حوزه
هـاي موضـوعی مقـاالت مشـخص شـدند و مـورد        مدرك بازیابی شده حـوزه  109توجه به 

  تحلیل قرار گرفتند.
  

   

                                                                                                                   
1. Duplicate publication 
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  2017تا  1997هاي  موضوعی مقاالت سلب اعتبار شده ایرانی بین سال: فراوانی حوزة 3جدول 

حوزه موضوعی مقاالت 
  سلب اعتبار شده

فراوانی مقاالت سلب اعتبار شده 
  در حوزة موضوعی مربوطه

درصد از کل مقاالت سلب 
  هاي اعتبار شده بین سال

 )1997 -2017(  
پزشکی، پرستاري و علوم 

  871/45  50  بهداشت

  431/17  19  ریاضیات
  256/8  9  پزشکی و دامپزشکی دندان

  422/6  7  بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژي 
  669/3  4  شناسی داروشناسی و سم

  752/2  3  علوم کشاورزي و زیستی
مواد و  شیمی و علم
  شناسی میکروب

8  339/7  

  752/2  3  شناسی علوم اعصاب و روان
  834/1  2  کامپیوتر

  834/1  2  علوم زمین و انرژي
  834/1  2  فیزیک و فیزیک هوا

  100  109  تعداد کل مقاالت مشخص شده
  

آمده اسـت، در حـوزة موضـوعی پزشـکی، پرسـتاري و       3با توجه به آنچه در جدول 
علوم بهداشت و همچنین ریاضیات بیشترین تعداد سلب اعتبار مقاالت انجام شده اسـت کـه   

اسـت. نیمـی از مقـاالتی کـه در بـین      نشان از تمرکز موضوعی نسبی در سلب اعتبار مقاالت 
انـد   اند در زمینۀ پزشکی و علوم وابسته بـه آن بـوده   اعتبار شده سلب 2017تا  1997هاي  سال

کند. موضوعات وابسته به ریاضیات نیـز بـه علـت     ناپذیر می که توجه به این حوزه را اجتناب
داوري در این دسـته   هاي علمی و اشتباهات امکان خطاي غیرعمد از جانب نویسنده، سرقت

سه حوزة موضوعی، فیزیک و فیزیک هوا، علوم زمـین و انـرژي و    ،اند. همچنین قرار گرفته
انـد کـه    حوزة موضوعی مرتبط بـا کـامپوتر کمتـرین تعـداد سـلب اعتبـار مقـاالت را داشـته        

تواند نشان از قدرت علمی و ساختاري این دسته از مقاالت در کشور باشد. تعداد اندك  می
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ها نشان از دقت نظـر نویسـندگان، داوران، ناشـران و سـردبیران      اعتبار این دسته از مقاله لبس
هاي موضـوعی فـوق اسـت. زیـرا همـانطور کـه        در پذیرش و انتشار مقاالت مربوط با حوزه

هاي علمی  اعتبار مقاالت ایرانی بیشتر میزان خطا یا سرقت  پیش از این نیز ذکر شد، در سلب
  سندگان و سپس گروه داوري و بعد از آن ناشران و سردبیران بوده است.مربوط به نوی

  :گیري نتیجه
) کـه کیفیـت را   1395نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بـا نتـایج پایـان نامـه مـرادي (     

دهـد کـه    داند مطابقت دارد. پژوهش حاضر نشان مـی  دلیلی بر بقاي پژوهش در چرخه علمی می
هـاي زمـانی متفـاوت تنهـا بـه       کند و در دوره ی از روند ثابتی پیروي نمیسلب اعتبار مقاالت ایران

کیفیت مقاالت منتشر شده بستگی دارد (صرفاً روند رو به افزایش یـا کـاهش نـدارد در صـورتی     
المللی ایرانی افزایش یافته است). از سوي دیگـر، اسـتناد بـه     که به طور میانگین تعداد مقاالت بین

هـاي آلتمتـریکس (دیـده     اعتبار نیـز ادامـه دارد و شـاخص    حتی بعد از سلب  این دسته از مقاالت
  کنند. شدن و استناد) نیز تأثیر این مقاالت را  حتی بعد از سلب اعتبار ثابت می

اعتبار شـده بـه علـت خطـاي علمـی یـا        مشخص شد که اغلب مقاالت سلب ،همچنین
توان ادعا  اند. به عبارتی می ر شدهاعتبا لغزش نویسندگان و گروه داوري آسیب دیده و سلب

بیننـد، ناشـی    کرد که بیشترین آسیبی که مقاالت علمی ایرانی در پایگاه هاي بین المللی مـی 
    .وران استااز عملکرد نادرست نویسندگان و سپس د

اعتبار در حـوزة موضـوعی     از سوي دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین سلب
هـاي موضـوعی    ریاضیات اسـت کـه لـزوم توجـه بـه حـوزه      حوزه  وابسته به علوم پزشکی و

نتیجه به دست آمـده  کند.  اعتبار مقاالت تأیید می  خاص را در بین سایر موضوعات در سلب
ــژوهش ســرو و نــیکال (  ــا نتــایج پ ) 2012رن ( ) و کــارابرگ و بــرگ2012در ایــن بخــش ب

پزشـکی و در زمینـه پزشـکی    همخوانی دارد که بیشترین سلب اعتبار را مربوط به خطاهـاي  
) سـه حـوزه موضـوعی علـوم پایـه، مهندسـی و       1396اند. همچنین مـرادي و جنـوي (   دانسته

انـد کـه نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش        پزشکی را داراي بیشترین سلب اعتبار اعالم کـرده 
پزشکی، پرستاري و علـوم بهداشـت   حاضر، ریاضیات از شاخه علوم پایه و حوزه موضوعی 
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به این معنا که، در این دسته از موضـوعات بیشـترین   کند.  علوم پزشکی تأیید میاخه شاز را 
بیشـتري بـر    ههاي علمی و نشر اطالعات نادرست انجام شده است و بهتر است تا توج سرقت

روي این دسته از مقاالت اعمال شود. همچنین، توجه یه راهبردهاي علمی و عملـی اسـتفاده   
هاي موضوعی فیزیک و فیزیک هوا، علوم زمین و انرژي و حـوزة موضـوعی    شده در حوزه

اعتبار شده در آینده شود. زیـرا    تواند سبب کاهش تعداد مقاالت سلب مرتبط با کامپیوتر می
  هاي موضوعی است. سلب اعتبار مربوط به این حوزهکمترین 

شود مقاالت پیش از مرحلۀ داوري که ممکـن اسـت خطـاي انسـانی را در      پیشنهاد می
افزارهاي تشخیص سرقت علمی بررسی شوند یا قبـل از داوري توسـط    پی داشته باشد، با نرم

 هاي سـلب  شود اطالعیه بر این، پیشنهاد می افزونخوانی شوند.  اشخاصی غیر از داوران پیش
هاي اطالعاتی نمایه شـوند و تنهـا در پایگـاه ناشـر قابـل       اعتبار علمی مقاالت در بیشتر پایگاه 

نادرست کمتر اسـتناد شـود و اطالعـات نادرسـت انتشـار کمتـري       رویت نباشد تا به مقاالت 
ترسـی آزاد نیـز   هاي رایگان و بـا دس   یابد. همچنین، نمایه مقاالت سلب اعتبار شده در پایگاه

توجـه بـه    یـابی مخاطبـان از سـلب اعتبـار مقـاالت مناسـب باشـد.        تواند در راستاي اطالع می
. البتـه ایـن   مناسـب اسـت   نیزدر هنگام انتشار آثار علمی  شهرت و پیشینۀ علمی پژوهشگران

 توجهی به نویسندگان، ناشران و سردبیران نوپـا همـراه باشـد و    توجهی و کم توجه نباید با بی
   شان میدان داده شود. ها نیز با بررسی دقیق آثار علمی باید به آن

تواند فرصت الزم را بـه   ها می افزایش مدت زمان انتشار مقاالت علمی و تعلّل در چاپ آن
شان بدهد تا در صورت وجـود خطاهـاي غیرعمـد     نویسندگان در جهت تصحیح تولیدات علمی

ش از چاپ جلوگیري کنند. همچنین، بررسی راهبردهـاي  در پژوهش خود بتوانند از انتشار آن پی
هـاي موضـوعی کـه داراي کمتـرین تعـداد سـلب اعتبـار هسـتند،          علمی و عملی برخی از حـوزه 

گـذارد تـا    هاي آتی در این زمینه باز می اي که راه را براي پژوهش تواند راه گشا باشد. به گونه می
موضوعی فیزیک و فیزیک هـوا، علـوم زمـین    هاي  پژوهشگران عملکرد علمی و عملی در حوزه

  و انرژي و حوزة موضوعی مرتبط با کامپیوتر را مشخص و سرلوحۀ آتی خود قرار دهند.
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