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 چکیده     

راوانی فالمللی در دو دهه اخیر، بررسی با توجه به افزایش شمار مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجالت بین

باشد. در پژوهش حاضر به مقایسه فراوانی اینگونه مقاالت بین ایران و سایر کشورها سلب اعتبار شده نیز حایز اهمیت می مقاالت

به  2018-2009به ویژه با کشورهای همسایه پرداخته شده است. مقاالت سلب اعتبار شده و کل مقاالت منتشر شده در بازه زمانی 

کشورهای به دست آمد. « Scimago Journal & Country Rank »و  «Retraction Watch Database»های ترتیب از پایگاه

های مقاله سلب اعتبار شده، از نظر تعداد رتبه 878و  1160، 1993، 2688، 12540چین، آمریکا، روسیه، هند و ایران به ترتیب با 

ت منتشر شده از هر کشور، شمار مقاالت سلب اعتبار شده اند. به منظور خنثی کردن شمار مقاالیک تا پنج را به خود اختصاص داده

و  98/1، 43/2، 75/2، 12/3مقاله، محاسبه شد. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، ایران و نپال به ترتیب با  1000به ازای انتشار 

ران در مقایسه با کشورهای همسایه دارای اند. ایهای یک تا پنج قرار گرفتهمقاله، در رتبه 1000مقاله سلب اعتبار شده به ازای  72/1

(، جمهوری 29/1(، پاکستان )38/1مقاله است. پس از ایران، کشورهای عراق ) 1000بیشترین مقدار مقاله سلب اعتبار شده در 

د. شاخص مقاله هستن 1000( دارای بیشترین مقاله سلب اعتبار شده در 04/1(، و عمان )21/1(، عربستان سعودی )23/1آذربایجان )

تر این کشور در مقایسه با ایران است. در این است که نشان دهنده موضعیت به مراتب مطلوب 51/0مورد مطالعه برای ترکیه برابر با 

 توانند با پدیده نامیمون تخلف پژوهشی مرتبط باشد مورد بحث قرار گرفته است.مقاله به شماری از عوامل که می
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 مقدمه 



عالوه بر سیاستگذاران آموزش عالی، سیاستمداران کشورمان نیز در دو دهه گذشته پیگیر وضعیت انتشار مقاالت اصیل پژوهشی 

ت مقاالت های تشویقی که بیشتر مبتنی بر کمیالمللی بودند. سیاستهای اطالعاتی بینپژوهشگران ایرانی و نمایه شدن آنها در پایگاه

 منتشر شده بوده و هست، باعث شده تا شمار مقاالت نمایه شده از ایران افزایش چشمگیری یابد. 

 در پژوهش رعایت موازین اخالقی نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش از جمله فرآیندهایی است که از ابتدا تا آخرین مرحله آن

ای های اخالقی تعریف شده قرار گیرد. سوء رفتارهای پژوهشی شامل طیف بسیار گستردهها است، باید در چارچوبکه انتشار یافته

گزارش چندباره یک یافته، عدم رعایت موازین اخالقی  ها،داده دستکاری علمی، توان به سرقتاز رفتارهاست که از مهمترین آنها می

 ی به جایشخصکه  )بدین معنی ی علمیاجاره، ها انسان، حیوان، گیاه یا اشیا باشد(ها )اعم از اینکه آزمودنیدر رابطه با آزمودنی

 دخل وانجام اندک ، با اتمام کار آناناز  تا پژوهش را انجام دهند و پسافرادی را به کار گیرد  آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد،

ژوهش انتساب غیرواقعی پمهیا کردن زمینه برای یک داوری جعلی، کند(، تصرف در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر 

شاره و بسیاری موارد دیگر ا کتمان تعارض منافع، ای نویسنده نداشته استای که نقشی در پژوهش یا در فعالیت حرفهبه موسسه

 شوند. متاسفانه در میان پژوهشگران هر کشوری همچون سایر اقشار جامعه کسانی یافت می(Smith 2000; Steneck 2006) کرد

گاه مشخص . شاید بسیاری از سوء رفتارهای پژوهشی هیچ(Fanelli 2009) های اخالقی دارندکه رفتارهایی خارج از چارچوب

 نشود و برخی ممکن است پس از سپری شدن زمانی مشخص شود. 

یکه که هر کدام از نویسندگان مقاالت پژوهشی منتشر شده متوجه شوند که مقاله منتشر شده آنان در بردارنده اطالعاتی در صورت

است که مطابق با موازین پژوهشی نیست، از نظر اخالقی موظف هستند که صادقانه موضوع را به اطالع سردبیر مجله برسانند. 

شود به اطالع سایر پژوهشگران برساند. اما در دداشت کوتاهی که در مجله منتشر میسردبیر نیز موظف است تا موضوع را طی یا

ی شود، ادهند. اگر سردبیر مجله نیز متوجه فساد پژوهشی در مقالهبسیاری از مواقع، نویسندگان مقاالت تن به چنین کاری نمی

در میان بگذارد و پس از دریافت پاسخ آنان به موظف است تا موضوع تخلف احتمالی صورت گرفته را با نویسندگان مقاالت 

 Retraction) «بیانیه سلب اعتبار»بندی برسد. اگر برای سردبیر وقوع تخلف محرز شد، وی با انتشار یادداشت کوتاهی که به آن جمع

statement ) یادداشت سلب اعتبار»یا( »Retraction noteگفته می )رساند. چنین ان میشود، فساد کشف شده را به اطالع همگ

نامند. در یادداشت سردبیر به طور خالصه نوع فسادی که مقاله به خاطر آن سلب اعتبار می« سلب اعتبار شده»مقاالتی را مقاالت 

د، نیز مشخص انشده و همچنین اینکه کدامیک از نویسندگان فساد را پذیرفته و کدامیک نپذیرفته یا پاسخی به مکاتبات وی نداده

 د.شومی

 پیشینه تحقیق 

شان داده باشد. با وجود این، ن نویسندگان رفتار غیرعمدی یا سوء اشتباهات از ناشی تواندمی مقاالت« سلب اعتبار» کلی طور به

 Fang et al., 2012; Campos-Varela andشده که در بیشتر موارد، سوء رفتار، دلیل اصلی صدور بیانیه سلب اعتبار بوده است )

Nair et al., 2020; Rivera and Teixeira da Silva 2021 ;Raviña 2019-Ruano .) بدیهی است که تخلفات پژوهشی به

احراز وقوع یک یا چند تخلف پژوهشی . (Weed 1998; Wager 2009اندازد )می خطر به را تحقیقات نتایج پایایی و اعتبار شدت



 خوانندگان هاسردبیران مجالت علمی سعی دارند تا با انتشار این بیانه. شودسلب اعتبار می بیانیه به صدور منجر در انتشار یک مقاله،

 .(Wager 2009) دهند هشدار شود،می اعتماد غیرقابل گیرینتیجه به منجر که عمدی یا غیرعمدی جدی خطاهای به نسبت را

 آینده قاتتحقی برای مبنایی عنوان به مطالعات این از استفاده از اجتناب سلب اعتبار هایبیانیه اهداف عالوه بر این یکی دیگر از

 .است

 ارزیابی ایبر مهمی به ابزار باشد؛ امروزهرفتارها می سوء و خطاها از ها پیشگیریاین بیانیه انتشار و مطالعه با وجود اینکه هدف

زیستی  لومع و پزشکی زیست زمینه در که مقاالتی از سیستماتیک بررسی یک .تبدیل شده است های پژوهشیمقاالت و فعالیت

  .(Fang et al., 2012) است بوده دلیل کالهبرداری به سلب اعتبارها اکثر که داد نشان بودند شده منتشر شده و سلب اعتبار

et al., 2017; Weed 1998;  Hesselmannاست ) اقتصادی و اجتماعی گوناگون علمی، آثار پژوهشی دارای رفتار سوء

Steen 2011مار ش است. رفته هدر شده هزینه این مطالعات مالی تأمین که برای دالر میلیاردها اقتصادی، نظر از که شده (. برآورد

و نادرست  دااعتم غیرقابل هایگیرینتیجه به نیز منجر اندانجام شده اعتماد غیرقابل هاییافته مبنای این بر که زیادی از تحقیقات

ارها و رفت سوء از ایزنجیره است ممکن فاسد تحقیقات اندازد. بنابراین،می خطر به را علمی دانش پیشرفت اند کهدیگری شده

 (. .Steen 2011 Van Noorden R ;2011کند ) تولید دیگری را مشکالت ناخواسته

است که دامنگیر شماری از پژوهشگران در اجتماع تخلف در پژوهش، مظهری از مظاهر بسیار گوناگون پدیده نامیمون فساد 

، بنابراین مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است.و  فساد برای همه نامطلوب است ایدر هر جامعههر کشوری شده است. 

ل، ، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغقانونگذاری لسامجاز جمله  بلکه تمامی نهادهانیست  هادولتمتوجه تنها  مسئولیت مبارزه با فساد

تالش مستمر و موثر داشته باشند. کاهش فساد  ای مسئولیت دارند تا در راستایهر کدام به گونهها و شهروندان عادی نیز رسانه

ن بینند، مسئولیت عمده کشف موارد سوء رفتار، یافتن میچون تخلف پژوهشی دامنگیر پژوهشگران است و بیشترین آسیب را از آ

با توجه به افزایش عوامل ایجاد کننده و راهکارهای مبارزه با آن و باالخره تالش برای کاهش آن را نیز بر عهده خواهند داشت. 

وص مقاالتی که در خصفراوانی المللی در دو دهه اخیر، بررسی شمار مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجالتی بین

 باشد. آنها بیانیه سلب اعتبار صادر شده است نیز حایز اهمیت می

گزارش شد که به ازاء هر ده هزار مقاله منتشر شده  2016-2013با استفاده از مقاالت منتشر شده در بازه زمانی  2019در سال 

مقاله سلب اعتبار شده است. در این پژوهش، متاسفانه ایران در رتبه  52/15در حوزه پزشکی و علوم زیستی توسط محققین ایرانی، 

به تازگی چند پژوهش پیرامون مقاالت حوزه پزشکی و  (.Campos-Varela and Ruano-Raviña 2019نخست قرار داشته است )

(. ;Mansourzadeh et al., 2021 Pourhoseingholi et al., 2021علوم زیستی از ایران که سلب اعتبار شده، انجام پذیرفته است )

ایجاد اخالل در روند داوری مقاالت و انجام  دانشگاه منتشر شده است.دو ای از این مقاالت از سوی گزارش شده که بخش عمده

به علت کشف  2015ای که تا نوامبر مقاله 250داوری جعلی از جمله مشکالت نوظهور است. در یک بررسی مشخص شده که از 

درصد  8/6(. این مقدار یعنی Qi et al., 2017مقاله در جایگاه سوم بوده است ) 17روند داوری سلب اعتبار شده، ایران با  فساد در

از کل مقاالتی که به علت اشکال در داوری سلب اعتبار شده، متعلق به پژوهشگران ایرانی بوده است. با عنایت به اینکه حدود یک 

شود، نشان دهنده وضعیت نامناسب کشورمان از نظر وقوع تخلفات ت منتشر شده از ایران گزارش میتا یک و نیم درصد از کل مقاال

ایر پژوهشگران ایرانی و مقایسه آن با س ها مربوط بهسلب اعتبار شده در کلیه رشتهبه دست آوردن فراوانی مقاالت پژوهشی است. 



است، که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به این  کشورها به ویژه با کشورهای همسایه، دارای اهمیت بسیار

مهم خواهد پرداخت و عالوه بر آن شماری از عوامل که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده در ارتباط باشد، را نام خواهد 

 برد.

 روش

عتبار مختلف که در مورد آنها بیانیه سلب اپژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و توصیفی تحلیلی است. شمار مقاالت کشورهای 

به دست آمد. اطالعات برای یک Retraction Watch Database» (www.retractionwatch.com )»از پایگاه  بودصادر شده 

باشد، ضروری است که این پایگاه روزانه در حال تغییر می استخراج شد. از آنجایی که اطالعات 2018تا  2009بازه زمانی ده ساله 

 1400شهریور  25زمان استخراج اطالعات برای تمام کشورها در یک روز باشد. اطالعات مورد استفاده در این پژوهش در روز 

( تعداد کل www.scimagojr.com« )Scimago Journal & Country Rank»استخراج شده است. همچنین از پایگاه اطالعاتی 

در جدول شماره یک، تعداد مطلق مقاالت سلب اعتبار شده،  مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران هر کشور نیز استخراج شد.

 2009ساله )از ابتدای  10 مقاله منتشر شده برای یک دوره 1000تعداد مقاالت منتشر شده و میزان مقاالت سلب اعتبار شده به ازای 

 ( به تفکیک کشورهای مختلف نشان داده شده است.2018تا آخر 

 

 2018تا  2009های شمار مقاالت منتشر شده و سلب اعتبار شده در کشورهای مختلف جهان در سالجدول شماره یک: 

Retracted 

article per 

1000 articles 

Total 

published 

articles 

Retracted 

article 

Country  Retracted 

article per 

1000 articles 

Total 

published 

articles 

Retracted 

article 
Country 

0.145 34524 5 Lithuania 0.995 53242 53 Algeria 

0.401 17446 7 Luxembourg  0.252 130745 33 Argentina 

0.232 8610 2 Macedonia  0.530 11327 6 Armenia 

0.186 5388 1 Malawi  0.352 899760 317 Australia 

1.681 253440 426 Malaysia  0.151 244236 37 Austria 

0.211 208492 44 Mexico  1.225 9792 12 Azerbaijan 

0.474 46460 22 Morocco  0.815 38014 31 Bangladesh 

1.718 11057 19 Nepal  0.779 19245 15 Belarus 

0.323 585626 189 Netherlands  0.228 324101 74 Belgium 

0.180 150185 27 New Zealand  0.203 9846 2 Bosnia and 

Herzegovina 

0.603 66286 40 Nigeria  0.783 5111 4 Botswana 

0.263 205061 54 Norway  0.237 667697 158 Brazil 

1.042 14393 15 Oman  0.156 45011 7 Bulgaria 

1.292 124610 161 Pakistan  0.592 11827 7 Cameroon 

0.356 19636 7 Peru  0.316 1041610 329 Canada 

http://www.retractionwatch.com/
http://www.scimagojr.com/


0.249 24076 6 Philippines  0.210 109468 23 Chile 

0.210 413373 87 Poland  2.753 4554483 12540 China 

0.314 222746 70 Portugal  0.250 84061 21 Colombia 

0.706 24081 17 Qatar  0.117 8512 1 Costa Rica 

0.756 149426 113 Romania  0.278 68225 19 Croatia 

3.124 638018 1993 Russia  0.135 22280 3 Cuba 

1.209 154653 187 Saudi Arabia  0.229 218796 50 Czech Republic 

0.295 6779 2 Senegal  0.272 250405 68 Denmark 

1.156 73517 85 Serbia  0.119 16738 2 Ecuador 

0.619 197169 122 Singapore  1.135 151528 172 Egypt 

0.168 71410 12 Slovakia  0.139 28808 4 Estonia 

0.179 61512 11 Slovenia  0.647 18556 12 Ethiopia 

0.375 191811 72 South Africa  0.163 196237 32 Finland 

0.640 767639 491 South Korea  0.272 1208994 329 France 

0.310 794391 246 Spain  0.383 13052 5 Georgia 

1.058 14181 15 Sri Lanka  0.282 1738333 491 Germany 

0.372 384314 143 Sweden  0.489 16351 8 Ghana 

0.290 441878 128 Switzerland  0.482 194870 94 Greece 

0.793 5047 4 Syria  0.155 109960 17 Hungary 

0.237 12661 3 Tanzania  0.519 15402 8 Iceland 

0.652 133491 87 Thailand  0.921 1260048 1160 India 

0.797 66504 53 Tunisia  0.476 102989 49 Indonesia 

0.517 404079 209 Turkey  1.983 442741 878 Iran 

0.373 13390 5 Uganda  1.383 26752 37 Iraq 

0.134 104673 14 Ukraine  0.355 138076 49 Ireland 

0.326 42907 14 UAE  0.264 208553 55 Israel 

0.312 2010628 627 England  0.474 1068808 507 Italy 

0.402 6692121 2688 USA  0.404 1345590 543 Japan 

0.299 13369 4 Uruguay  0.592 28696 17 Jordan 

1.196 5855 7 Uzbekistan  2.430 20986 51 Kazakhstan 

0.252 19845 5 Venezuela  0.402 24869 10 Kenya 

0.456 43895 20 Viet Nam  1.004 14933 15 Kuwait 

0.156 6428 1 Zimbabwe  0.332 18069 6 Latvia 

0.811 33218338 26933 Total  0.510 23524 12 Lebanon 

 



 نتایج

، 1993، 2688، 12540آید، کشورهای چین، آمریکا، روسیه، هند و ایران به ترتیب با گونه که از جدول شماره یک برمیهمان

ساله شمار مقاالتی که  10مقاله از نظر تعداد دارای بیشترین بیانیه سلب اعتبار هستند. بدیهی است که در این دوره  878و  1160

باشد. از این رو به مقایسه شمار مقاالت سلب اعتبار شده به ازای پژوهشگران این کشورها منتشر شده است، یکسان نمیتوسط 

 26933مقاله، محاسبه شد. تعداد موارد سلب اعتبار شده و کل مقاالت منتشر شده در بازه زمانی مورد مطالعه برابر با  1000انتشار 

مقاله با صدور بیانیه، اعتبار خود را از دست داده است. با  81/0مقاله،  1000ازای انتشار هر  بود. بدین ترتیب به 33218338و 

کشور به ترتیب دارای مقاالت سلب اعتبار شده کمتر و بیشتر بودند. اطالعات جدول شماره یک  19و 78استفاده از این شاخص، 

مقاله سلب اعتبار  72/1و  98/1، 43/2، 75/2، 12/3ال به ترتیب با دهد که کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، ایران و نپنشان می

 اند.های اول تا پنجم قرار گرفتهمقاله، در رتبه 1000شده به ازای 

مقاله است. پس از ایران،  1000ایران در مقایسه با کشورهای همسایه نیز دارای بیشترین مقدار مقاله سلب اعتبار شده با ازاء 

( دارای بیشترین 04/1(، و عمان )21/1(، عربستان سعودی )23/1(، جمهوری آذربایجان )29/1(، پاکستان )38/1)کشورهای عراق 

است که نشان دهنده وضعیت به  51/0مقاله هستند. شاخص مورد مطالعه برای ترکیه برابر با  1000مقاالت سلب اعتبار شده در 

 ت.تر این کشور در مقایسه با ایران اسمراتب مطلوب

 

 دانشگاه آرمانی و تخلف پژوهشی

ای در نیل به اهداف بیانیه گام دوم انقالب است. دانشگاه آرمانی در جامعه« نقش دانشگاه آرمانی»و « گام دوم انقالب»سخن از 

مان شهر( که آید. آیا در جامعه آرمانی نیز تخلف وجود دارد؟ فالسفه برای جامعه آرمانی )مدینه فاضله یا آرآرمانی به وجود می

هایی لها و انگرسته خود ،آنگاه آرمان شهر»نویسد: باره میدر این« ابونصر فارابی»اند. هایی را نیز برشمردهکنند، آسیبمعرفی می

ها در آرمان شهر همانند چچم و شلمک در گندم و یا همانند خار نورسته میان کشت و زرع است و یا چون خواهد داشت. چه انگل

 (.261: 1389)فارابی،  «های خشک و ناسودمند و زیان بخش در میان کشت و زرع و درختکاری است.یاهدیگر گ

های ها و رستههای فاضله و آرمان شهرها، خود گروهها در مدینهت یعنی خودروها و انگلبولی نوا» دهد که:وی ادامه می

هایی اخواسته به نیکبختی و سعادت خواهند رسید، و لیکن آنان از کنشیازند که نز آنان به کارهایی دست میاگوناگون دارد: برخی 

ا های دیگر انسانی چون جوانمردی یا فرمانروایی یبندند خواهان نیکبختی نخواهند بود، بلکه خواهان آنند که به برتریکه به کار می

های دیگر از آنان دست یازیدن به یکی از هدفتوانگری و مگر آن دست یابند، نام این جماعت شکارگران است. و خواسته برخی 

دارد، ها باز میآن خواسته ههای آنان، آن گروه را از دست یازیدن بهای مردمان شهر و کیشچون آیین یشهروندان جاهلیت است ول

 او تکیه خواهند کرد. سپسبرند و به دستورها و فرامین و سخنان آورنده همین کیش پناه می اهشها و سفارآنگاه به ناچار به لفظ

های نفسانی آنان خواهان است، هماهنگ و سازگار خواهند ساخت و بدین سان با این تاویل و ای که خواهشهمان را به گونه



ی، )فاراب ...«وارونه نمایاندن سخنان او، خود را پیش مردمان شهر نیکو خواهند گرداند، نام این جماعت دگرگون گران است. و برخی 

1389 :313.) 

و اما نوابت که در مدن فاضله پدید » :کهاست نوشته در همین زمینه  «اخالق ناصری»کتاب  در «خواجه نصیرالدین طوسی»

یشان زمیان کشتزار؛ پنج صنف باشند: اول مرائیان و ایشان جماعتی باشند که افعال فضال ادر  آیند، مانند کره در میان گندم و خار

و دوم محرفان و ایشان جماعتی باشند که به غایات مدن . اغراضی دیگر جز سعادت مانند لذتی یا کرامتی صادر شود اما به جهت

از تفسیر با هوای خود موافقت دهند تا به مطلوب  جاهله مایل باشند و چون قوانین اهل مدینه فاضله مانع آن بود، آن را به نوعی

 (.299: 1387)نصیرالدین طوسی،  «برسند، ... 

توان یافت که در آن پدیده نادیده گرفتن و گذر از خط قرمزهای تعریف شده رخ ای اعم از آرمانی یا غیرآن را نمیچ جامعههی

به  در نیل« نقش دانشگاه آرمانی»و « گام دوم انقالب»ندهد و قانون شکنی در آن توسط اقلیتی مشاهده نشود. هنگامی که سخن از 

ضعیت توان دل نگران وتوان به پدیده تخلف پژوهشی توجه ویژه نداشت. نمیآید نیز نمیبه میان میاهداف بیانیه گام دوم انقالب 

توان نگران نبود که کسانی که بنابه جایگاه مدیریتی که دارند و ای در دانشگاه نبود. نمیرعایت اخالق پژوهش و اخالق حرفه

ی اخالقی در پژوهش داشته باشند، از نوعی رانت پژوهشی استفاده کنند، القاعده باید حساسیت باالیی برای اجرایی شدن کدهاعلی

توان نگران این نبود که همین گروه نگذارند تا نهاد رسیدگی به مرتکب تخلف پژوهشی شوند و نتوان با آنان برخوردکرد. نمی

سطح  توان نگران نبود که درل شود. نمیتخلفات پژوهشی شکل گیرد و این نهاد از نهالی نوپا به درختی قدرتمند و تنومند تبدی

ای قههای سیاسی و فربندیکالن مدیریت کشور مدیرانی پیگیری و برخورد با تخلف پژوهشی را در چارچوب اختالفات و دسته

 های شخصی تنزل مرتبه دهند. ها مدیرانی آن را به تسویه حسابها و دانشگاهببینند و تفسیر کنند و در سطوح دانشکده

کشف فساد و صدور بیانیه سلب اعتبار، برای مقاالتی که از نظر اخالق پژوهش دارای یک یا چند ایراد است، از جمله مواردی 

ون آورد که دارای ابعاد گوناگشود، خسارتی به بار میای سلب اعتبار میاست که باید به آن بسیار حساس بود. هنگامی که مقاله

. از جمله از بین رفتن اعتماد سایر (Weed 1998; Steen 2011; Van Noorden R.Hesselmann et al., 201 ;7 2011)است 

های تحقیقاتی. چه بسا نتایج نادرست و غیرقابل اعتماد منتشر شده مبنای پژوهشگران به نتایج و دستاوردهای دیگر محققین و گروه

شود. ها نیز دچار خدشه میمستقیم اعتماد و اعتبار آن پژوهشهای دیگری شده باشد که به طور غیرگیری یا انجام پژوهشتصمیم

 شود تااز سوی دیگر هنگامی که شمار زیادی از مقاالت یک دانشگاه در سیاهه مقاالت سلب اعتماد شده قرار گرفت، باعث می

ر و حتی پژوهشگران سای های سایر محققین آن دانشگاهداوران، دبیران و سردبیران مجالت تخصصی، در ارزیابی اصالت یافته

موسسات پژوهشی آن کشور، نیز تردید و نگرانی جدی پیدا کنند. به عبارت دیگر افزایش شمار مقاالت سلب اعتماد شده، باعث 

اعتمادی و نگرش منفی نسبت به محققین یک کشور به وجود آید. اینکه کشورمان از نظر تعداد مطلق و یا شمار شود تا جو بیمی

شده مقاالت سلب اعتماد بین چهار یا پنج کشور اول قرار گرفته، موضوع بسیار دردناکی است که باید به آن توجه ویژه  استاندارد

 مبذول داشت و با حساسیت به آن پرداخت و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.



خود کرده و در میان تمامی کشورها  اینکه کشورما در میان کشورهای همسایه در مقاالت سلب اعتماد شده رتبه اول را از آن

قرار گرفته، به شدت مایه شرمساری است. این وضعیت شایسته کشوری نیست که مقرراتش باید از دین مبین و  5یا  4نیز در رتبه 

؟ «خالقمکارمَ اال بُعِثتُ لُاتَمِّمَ»ما که دورد خدا بر او خاندان پاکش باد، نفرموده است که « نبی مکرم»شریعت مقدس منشا گیرد. مگر 

 (.309: 1، ج1409ابوالقاسم الطبرانی، ؛ 32: 7، ج1404)مجلسی، 

مقاله،  1000در پژوهش حاضر نشان داده شد که ایران به لحاظ تعداد مطلق و همچنین شمار مقاالت سلب اعتبار شده به ازاء 

نه نشان دهنده وضعیت نامطلوب کشور است. وضعیت کشور مورد بررسی، در مرتبه چهارم یا پنجم قرار دارد که متاسفا 97در بین 

-Qi et al., 2017; Camposهای منتشر شده نشان داده شده است )نابسامان تخلفات پژوهشی در ایران در شماری از پژوهش

Mansourzadeh et al., 2021 Pourhoseingholi et al., 2021;Raviña 2019; -Varela and Ruano.) 

 

 وه موثر بر تخلف پژوهشیشمارش عوامل بالق

ای از عوامل مشارکت نداشته توان یافت که بروز خود به خودی داشته باشد و در ایجاد آن شبکههیچ پدیده اجتماعی را نمی

م کند نیز چنین است و شبکه درهباشد. پدیده تخلف پژوهشی که بخشی از آن در شکل مقاالت سلب اعتبار شده، خودنمایی می

 توانند در رخ داد این پدیده نامیمون موثرگیری آن دخالت دارد. شاید بتوان عواملی را نام برد که بالقوه میوامل در شکلای از عتنیده

های آینده باید سهم هر کدام از این عوامل در باشند. در زیر شماری از این عوامل نام برده شده است. پرواضح است که در پژوهش

 هایی به منظور کاهش تخلفشده و تخلف پژوهشی در ایران به دست آید و از آن گذشته باید راهکار فراوانی مقاالت سلب اعتماد

 در پژوهش و فراوانی مقاالت سلب اعتماد شده را مطرح و میزان تاثیرگذاری آنها را نیز به دست آورد.

سمی ر هنگام تبدیل وضعیت از پیمانی به رگره زدن وضعیت استخدامی افراد به انتشار مقاله در ابتدای استخدام و به ویژه د -

 آزمایشی با توجه به محدویت زمانی که در نظر گرفته شده است.

ار شود و هر بمقررات ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی نه تنها ثبات ندارد که به سرعت دستخوش تغییر و تحول می -

سال به  15-10ای که به طور متوسط حدود ورهشود. هر هیات علمی در یک دتر میهایش بیشتر و متنوعگیریسخت

خواهد از مقررات ارتقاء مرتبه استفاده کند. بدیهی است که وی باید با مد نظر قراردادن کشد، فقط دوبار میدارازا می

تغییر  سال گذشته چندین بار دستخوش 15ریزی مناسب کند. متاسفانه این مقررات در مقررات ارتقاء مرتبه، اقدام به برنامه

 ریزی مناسب داشته باشند.توانند برنامهو تحول شده است. بنابراین، اعضا نمی

 گره زدن معیشت اعضای هیات علمی به انتشار مقاله به طوری که انتشار مقاالت بیشتر برابر خواهد بود با درآمد بیشتر. -

، زمینه «بت خود ساخته کمیت»در پای  گرایی در پژوهش حتی به قیمت قربانی کردن کیفیتتوجه بیش از حد به کمیت -

 مناسبی را برای انجام انواع تخلفات پژوهشی باز و مهیا کرده است. 

های پزشکی، ها از جمله در رشتهافزایش مهار گیسخته هزینه انجام کارهای عملی و آزمایشگاهی در بسیاری از رشته -

ول سابقه ارزش پگیر و بیدامپزشکی، زیست شناسی، کشاورزی و مهندسی در چند سال گذشته همزمان با کاهش چشم



شود، باعث شده است تیار اعضای هیات علمی قرار داده میملی و از سوی دیگر عدم افزایش اعتبارات پژوهشی که در اخ

که محققین کشور )دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید آنان( با مشکل جدی مواجه شوند. متاسفانه بین انتظارات و 

تیار خها و موسسات آموزش عالی از محققین کشور با امکاناتی که در اتوقعات سیستم آموزشی پژوهشی حاکم بر دانشگاه

شود، تناسبی منطقی وجود ندارد. در چنین شرایطی آیا خیلی عجیب است اگر یک دانشجو یا عضو آنان قرار داده می

هیات علمی اطالعات خود را در عددی ثابتی ضرب کند تا نشان دهد که کار بیشتر و ارزشمندتری انجام داده است تا در 

 ای چاپ کند؟ بتواند آنها را مجله

آمد طبیعی و قهری توجه بیش از حد )و شعار گونه( به پژوهش و رها بنیه علمی دانشجویان ورودی که پیضعیف شدن  -

 گرایی و پذیرش زیاد دانشجو است.ها و افزایش روحیه مدرکشدن نسبی آموزش در دانشگاه

شده اموریتی تعریف نها و موسسات آموزش عالی به ویژه اینکه برای موسسات تازه تاسیس مرویه دانشگاهگسترش بی -

 اند.های با سابقه در نظر گرفتههایی همچون دانشگاهاست و آنان نیز برای خود ماموریت

های دکتری در تنگنای مالی برای گذران زندگی حداقلی های تحصیالت تکمیلی به ویژه دانشجویان دورهدانشجویان دوره -

و یا گردآوری اطالعات و انجام کارهای عملی آزمایشگاهی بخشی از کنند تا در کنار درس قرار دارند. بنابراین، سعی می

 زمان خود را صرف تدریس و یا کاری دیگر کنند تا حداقل درآمدی داشته باشند.

مستهلک شدن و از رده خارج شدن امکانات آزمایشگاهی و نبود اعتبارات برای تعمیر وسایل آسیب دیده و خرید تجهیزات  -

 تجهیزات جدیدی که نیاز تحقیقات است.نو و در برخی موارد 

گیری فسادی که اگر من )مسئول( هم جز نویسندگان های مرکزی و مشابه آن و در نتیجه شکلنبود نظارت بر آزمایشگاه -

 مقاله باشم، امکان استفاده مهیا خواهد بود و در غیراینصورت امکان استفاده نیز داده نخواهد شد. 

علوم، تحقیقات »خانه ها و متاسفانه حتی در دو وزراتها، دانشگاههای آموزشی، دانشکدهوهنبود عزمی راسخ در سطح گر -

 با کسانی که تخلف پژوهشی آنان محرز شده است.« بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»و « و فناوری

اره خانه فوق االشها یا دو وزارتهایی بزرگ در سطح دانشگاهگسترش رانت پژوهشی توسط افرادی که زمانی مسئولیت -

 اند. داشته
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