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Abstract: This is to study Iranian retracted papers indexed in Web of
Science (WOS) in various structural and content-wise aspects from the
beginning to 2017, to identify cases that have ended up to retraction, and
finally, to investigate the relationship between retraction and publication of
these articles. The final research population is 103 papers out of 320872
using scientometrics method with content analysis approach. The result
shows that the retraction rate has increased from the year 2008, but there
is no significant correlation between this rate and publication rate. The
citation rate and international scholarly communication in these articles is
very low. Most of the papers have been written by three and more authors
and different areas of science have been retracted while pure sciences,
engineering and medicine were the most. The highest type of scientific
misconducting was plagiarism. In short, there is a significant growth in
retraction rate of Iranian papers in WOS.
Keywords: Scientific Misconducting, Scientific Misbehavior, Retracted
Articles, Retraction
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مقاله برای اصالح به مدت  11روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :پژوهــش حاضــر بــر آن اســت کــه مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی
در پایــگاه «وبآوســاینس» را از ابتــدا تــا  ،2017از ابعــاد مختلــف ســاختاری و
محتوایــی بررســی کنــد و مصادیقــی را کــه بــه ســلب اعتبــار مقالههــا انجامیــده یــا
در آن اثرگــذار بــوده ،شناســایی نمــوده و در نهایــت ،ارتبــاط بیــن میــزان ســلب
اعتبــار و انتشــار مقالههــا را بررســی کنــد .جامعــة نهایــی پژوهــش 103 ،مقالــه
بهصــورت تمامشــماری از  320872مقالــة منتشرشــده بــا نــام انتخــاب و بــهروش
علمســنجی و بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا بررســی شــدهاند .یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد کــه میــزان ســلب اعتبــار مقالههــای ایرانــی از ســال  2008تاکنــون
بیشــتر شــده اســت ،ولــی ارتبــاط معن ـاداری بیــن میــزان انتشــار مقالههــای ایرانــی
در ایــن پایــگاه و میــزان ســلباعتبــار وجــود نــدارد .میــزان دریافــت اســتناد و
همــکاری بینالمللــی در ایــن مقالههــا بســیار پاییــن اســت .بیشــتر مقالههــا توســط
ســه نویســنده و بیشــتر نگاشــته شــده و مقالههــای حوزههــای مختلــف بــه ســلب
اعتبــار دچــار شــدهاند کــه اغلــب از حــوزة علــوم پایــه ،مهندســی و پزشــکی
بودنــد .همچنیــن ،بیشــترین نــو ِع بداخالقــی علمــی بهصــورت ســرقت ادبــی
بــوده اســت .نتیجــه اینکــه تعــداد مقالههــای ســلباعتبارشــدة ایرانــی در پایــگاه
«وبآوســاینس» رو بــه افزایــش اســت.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

در ســالهای اخیــر بــا افزایــش تولیــدات علمــی ،بحــث انــواع بداخالقــی علمــی و یــا

ســوء رفتــار علمــی پژوهشــگران؛ موضوعــی مــورد توجــه بــوده اســت .بــهعقیــدة «ســینق» و

همــکاران علــم در حــال رشــد اســت و عــاری از اشــتباه یــا بدرفتــاری (بداخالقــی) علمــی نیســت؛

هرچنــد کــه روشهــای پژوهــش متعــدد تــاش میکننــد اشــتباهات و ســوء رفتارهــای علمــی

1

کاهــش یابــد ( .)Singh et al. 2014علیرغــم وجــود دســتنامههای مختلــف بــرای نویســندگان،

راهنماهــای علمــی نــگارش ،نرمافزارهــای مرتبــط بــا ســرقت علمــی ،2فراینــد پیچیــده و گاه ســخت

ِ
داوری علمــی در نشــریات ،3مــواردی از بدرفتــاری علمــی 4در میــان پژوهشــگران کشــورهای

مختلــف بــه چشــم میخــورد کــه موجــب ســلب اعتبــار 5مقالــه و در نهایــت ،بازپــس گرفتــن
مقالــه توســط ناشــر شــده اســت

(da Silva & Dobránszki؛ Oransky 2015؛Callaway 2016

 .)2017اگــر ایــن بدرفتــاری کــه مصادیــق بســیاری نظیــر ســرقت علمــی ،جعــل ،تحریــف،
انتشــار مجــدد ،گزارشهــای غیراخالقــی6و نادرســت را شــامل میشــود (؛Wager et al. 2009

 Singh et al. 2014؛ )da Silva & Dobránszki 2017در خــال داوری روی دهــد ،پژوهــش رد

7

میشــود.

همانطــور کــه گفتــه شــد ،دالیــل ایجــاد چنیــن سرنوشــتی بــرای یــک پژوهــش بســیار

اســت .خــواه نویســنده بهطــور ناخــودآگاه و بــهاشــتباه بــه ایــن کار مبــادرت ورزیــده باشــد (Steen

 ،)2011bو خــواه عمــدا ً در هــر یــک از بخشهــای مقالــه بداخالقــی کــرده باشــد ،مطمئنـاً تأثیــری

عمیــق و طوالنیمــدت و کوتاهمــدت بــر بدنــة جامعــة علمــی میگــذارد و نیــاز اســت کــه ایــن
تصمیمگیــری توســط محمــل منتشــرکنندة آن اطالعرســانی شــود .ایــن نــوع اطالعرســانی را
اســترداد یــا ســلب اعتبــار میخواننــد .ایــن کار بــه جهــت تنبیــه نویســندة خاطــی نیســت ،بلکــه

مســئوالن نشــریه بهدنبــال اصــاح اطالعــات و اطمینــان از درســتی مطالــب هســتند (عباســیان و
رج ـبزاده عصارهــا 1395؛  .)Singh et al. 2014انتشــار چنیــن پژوهشهایــی خصوص ـاً در قلمــرو
پزشــکی خطرهــای بســیاری را بــرای ســامت بیمــاران ( )Steen 2011aبهدنبــال دارد و خطرآفریــن

اســت ( .)Grieneisen and Zhang 2012در ایــن میــان نتایــج جالبــی از دنیــای علــم بــه گــوش
2. plagiarism

1. mistakes and misdeeds

)6. fraud (data fabrication or data falsification, data manipulation, plagiarism

5. retracted

4. scientific misconduct

3. peer review

7. reject
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میرســد کــه حتــی برخــی از ایــن مقالههــا اســتنادهای زیــادی نیــز دریافــت میکننــد (Oransky

 .)2015مقالههــا بــهعقیــدة «دا ســیلوا و دوبرانزکــی» ( )Da Silva & Dobranszki, 2017ایــن اســتنادها
از نویســنده اصلــیمقالــه ســلب اعتبارشــده ،دریافــت میشــود و در واقــع خــود اســتنادی هســتند.

در ایــن میــان ادعــای جدیــدی مطــرح شــده کــه سرنوشــت برخــی از پژوهشهــا هماننــد رشــتة
روانشناســی بــا ایــن موضــوع بیشــتر عجیــن اســت ( McCook 2016؛.)Oransky & Marcus 2016
موضــوع ســلب اعتبــار مــورد توجــه پژوهشــگران کشــورهای مختلــف قــرار گرفتــه و در

پژوهشهــای بســیاری منعکــس شــده اســت تــا جایــی کــه راهنمایــی بــرای برخــورد بــا ایــن
پژوهشهــا توســط «کمیتــة اخــاق انتشــار» 1تهیــه شــده اســت ( )Wager et al. 2009تــا در مواجهــه

بــا ایــن مــوارد ،بداخالقــی شناســایی شــده و عادالنهتریــن اقــدام در مــورد پژوهشــگر خاطــی

صــورت گیــرد .شــوربختانه ،مصدایــق مختلــف بداخالقــی علمــی در کشــورهای مختلــف شناســایی

شــدهاند کــه فهرســتی کوتــاه از آنهــا در ) Wikipedia (2017و ) Enago Academy (2016آمــده
اســت و در ایــن میــان وجــود گزارشهایــی نظیــر ) Callaway (2016و ) McCook (2016مبنــی بــر

کاهــش کیفیــت بخــش عظیمــی از پژوهشهــای کشــور ایــران ،پژوهشــگران را بــر آن داشــت کــه
در مــورد مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایــران مطالع ـهای داشــته باشــند؛ چــرا کــه عــدم توجــه بــه
ایــن بحــران ،نبــود راهکارهــا و سیاس ـتهای کالن در راســتای بهبــود اخــاق پژوهــش میتوانــد

صدمــات جبرانناپذیــری بــر جایــگاه بینالمللــی علمــی کشــور وارد کنــد .تاکنــون 320872

مقالــه از ایــران در پایــگاه «وبآوســاینس» منتشــر شــده اســت کــه از ایــن تعــداد  103ســلب اعتبــار

شــدهاند .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی را از
ابعــاد مختلــف بررســی و مصادیقــی را کــه بــه ســلب اعتبــار مقالههــا انجامیــده یــا در آن اثرگــذار

بــوده ،شناســایی نمایــد .هــدف کاربــردی پژوهــش حاضــر ارائــة راهــکار و سیاســت مناســب بــه
پژوهشــگران جهــت کاهــش ضریــب ســلب اعتبــار در کشــور اســت کــه ایــن مهــم ،از مطالعــة انــواع

روشهــای ســلب اعتبــار از مقــاالت اســتخراج میشــوند .ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخگویی بــه

ایــن پرسشهاســت:

چه میزان از مقالههای منتشرة ایران در پایگاه «وبآوساینس» سلب اعتبار شدهاند؟

وضعیــت مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی در پایــگاه «وبآوســاینس» از حیــث قالــب،

موضــوع ،همــکاری بــا کشــورهای دیگــر ،تعــداد نویســندگان و میــزان اســتناددهی چگونــه
1. COPE’s retraction guidelines
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اســت؟

آیا در تمامی مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی ،ایرانیان نویسندة مسئول بودهاند؟
بیشترین میزان سلب اعتبار مقالههای ایرانی در چه سالی بوده است؟

انواع بدرفتاری علمی در مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی کداماند؟
 .2فرضیة پژوهش

بیــن میــزان ســلب اعتبــار مقالههــا و میــزان انتشــار ســالیانة مقالههــای ایــران ،رابطــة معن ـادار

وجــود دارد.

 .3مرور پیشینههای پژوهش

جمعبنــدی پیشــینهها در داخــل و خــارج از کشــور دربــارة ســلب اعتبــار مقالههایــی کــه قبـ ً
ا

اعتبــار آنهــا تأییــد شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای متعــدد بیشــتر از آنکــه ابعــاد

می را بررســی کرده باشــند (Cokol et al. 2007; Fang, Casadevall & Morrison 2011; Singh et
کّ

 ،)al. 2014; Sarwar & Nicolaou 2012; Karabag & Berggren 2012مقالههــای ســلب اعتبارشــد ه

را بررســی کردهانــد.

همچنیــن ،مبحــث ســلب اعتبــار مقالههــا در پژوهشهایــی نظیــر «راهــی بــه اخالقیــات:

تجربــهای جدیــد در اســترداد

مقالههــا»Mohammadhassanzadeh, Beigzadeh, & Nazarieh( 1

«،)2015ســلب اعتبــار مقالههــای منتشرشــده در نشــریات» (عباســیان و رج ـبزاده عصارهــا )1395

توســط پژوهشــگران ایرانــی مطالعــه شــده اســت کــه بــر اســاس ایــن پژوهشهــا ســلب اعتبــار
مقالههــا بایــد بــا اجــازۀ نویســنده باشــد و ســردبیران مجــات یــا داوران هــر مجلــه بهتنهایــی

اجــازۀ ســلب اعتبــار از مقالـه را ندارنــد .قصــد از ســلب اعتبــار مقالههــا یــا حتــی مجــات مختلــف،

اعتباربخشــیدن بــه ادبیــات پژوهشــی و شــیوۀ تولیــد علــم در جهــان اســت .پــس ،دلیــل ســلب اعتبــار
مقالههــا بایــد بــ ه روشــنی بیــان شــود .از ســوی دیگــر ،دالیــل ســلب اعتبــار مقالههــا و عوامــل

تأثیرگــذار بــر ســلب اعتبــار مقالههــا در انگلســتان ) ،Sarwar & Nicolaou (2012در ســوئد Karabag

) & Berggren (2012ودر آمریــکا ) Fang, Casadevall & Morrison (2011بررســی شــده اســت کــه
بــر اســاس یافتههــای آنهــا ســلب اعتبــار برخــی از مقالههــا باعــث رشــد علمــی و ارتقــای جایــگاه
1. A road to ethics: a new experience of retraction
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علمــی و فنــی کشــورها در جهــان میشــود.

بهطــور کلــی ،بــر اســاس پژوهشهــای انجامگرفتــه توســط «آکادمــی اِناگــو» ،ســلب

اعتبــار مقالههــای یــک مجلــه پیــش از هــر چیــز بــه شــهرت مجلــۀ منتشــرکنندۀ آن آســیب

خواهــد زد ( .)Enago Academy 2016همچنیــن« ،عباســیان و رج ـبزاده عصارهــا» معتقــد هســتند

کــه در برخــی از علــوم ماننــد علــوم پزشــکی و دارویــی پژوهشــگر ممکــن اســت در آزمایــش
و بررســی مجــدد متوجــه خطــا و ارائــۀ نادرســت اطالعــات شــود ( .)1395قاعدتــاً حســاب ایــن
نــوع حــذف از ســوء رفتــار در علــم بایــد جــدا باشــد« .کارابــگ و برگــرن» نیــز بــا بررســی چهــار

پایــگاه اطالعاتــی «ابســکو»« ،امرالــد»ِ ،
«جیاســتور» و «ســاینسدیرکت» بیشــترین ســلب اعتبــار را
مربــوط بــه مقالههــای پایگاههــای پزشــکی میداننــد کــه بــا ) Sarwar & Nicolaou (2012در ایــن

مــورد همعقیــده هســتند ( .)Karabag & Berggren 2012در ایــن راســتا «ســینق» و همــکاران و نیــز

«کوکــول ،اوزبــی و رودریگوئز-اســتبان» بــا بررســی متــون پزشــکی در پایگاههــای اطالعاتــی
«پابمِــد» 1و «مِدالیــن» 2دریافتنــد کــه تعــداد پژوهشهــای قلمــرو پزشــکی افزایــش ،امــا کیفیــت
آنهــا کاهــش یافتــه اســت .آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه هنــوز مشــخص نیســت ضریــب رشــد

ســلب اعتبارهــا نیــز افزایــش یافتــه اســت یــا خیــر؛ هرچنــد معتقــد هســتند کــه تعــداد ایــن دســت
مقــاالت رو بــ ه افزایــش اســت

(Cokol, Ozbay and Rodriguez‐Esteban 2008; Singh et al.

 .)2014در ارتبــاط بــا افزایــش کیفیــت مقــاالت« ،مــرادی» بــر ایــن بــاور اســت کــه وجــود تعــداد

زیــاد نویســندگان و بزرگــی گــروه پژوهشــی نیــز نمیتوانــد تأثیــری در افزایــش کیفــی پژوهــش

داشــته باشــد .بــه بیــان دیگــر انــدازة گروههــای پژوهشــی نهتنهــا تأثیــری بــر میــزان اســتنادها نــدارد،
بلکــه در مــواردی تأثیــر منفــی نیــز داشــته اســت (.)1395

از ســوی دیگــر ،بــر اســاس یافتههــای « کارابــگ و برگــرن» ،کمتریــن تعــداد ســلب اعتبــار

نیــز مربــوط بــه مجــات تجــاری و اقتصــادی اســت ( .)Karabag & Berggren 2012همچنیــن ،بــر

اســاس یافتههــای «فنــگ و کســدوال و موریســون» بیــن ضریــب انتشــار نشــریات و تعــداد مقالههــای
ســلب اعتبارشــده رابطــۀ قــوی وجــود دارد؛ بهصورتــی کــه بیشــتر مقالههایــی کــه ســلب اعتبــار

میشــوند ،برگرفتــه از مقالههــای پرتأثیــر همــان حــوزه هســتند (Fang, Casadevall & Morrison

 .)2011الزم بــه ذکــر اســت کــه «عباســیان و رج ـبزاد ه عصارهــا» در ایــران و «آکادمــی اِناگــو»
( )2016بهصــورت برخــط بــه دســتهبندی مقالههایــی کــه ســلب اعتبــار شــدهاند ،پرداختــه و
2. Medline

1. Pubmed

1793

تابستان  | 1397دورة  | 33شمارة 4

مقالههــای ســلب اعتبارشــده را بــه دو دســتۀ مقالههــای برگرفتــه از ســرقت علمــی و مقالههــای

ناشــی از خطاهــای انســانی و غیرعمــد دســتهبندی نمودهانــد (عباســیان و رجــبزادهعصارهــا
; .)1395Enago Academy 2016همچنیــن ،در مطالعــات «گرین ِ ِســن و ژانــگ» در مــورد  4449مقالــه

مشــخص شــد کــه بیشــترین میــزان بداخالقــی مربــوط بــه بداخالقــی انتشــارات 1و ســپس ،دســتکاری
در اطالعــات 2اســت (.)Grieneisen and Zhang 2012

ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه در بررســی محمــل انتشــاراتی ایــن دســته از

مقالههــا بــه نظــر میرســد هرچــه ضریــب تأثیــر نشــریه بیشــتر باشــد ،مقالههــا بــا دقــت بیشــتری

بررســی میشــوند و احتمــال اینکــه ضریــب ســلب اعتبــار در ایــن مقالههــا بــاال باشــد ،بیشــتر

اســت

( Cokol, Ozbay and Rodriguez‐Esteban 2008؛;et al. 2007

 .)Cokolبدیهــی اســت

بــا افزایــش تعــداد نشــریات و افزایــش رؤیتپذیــری پژوهشهــا ،احتمــال دارد کــه تعــداد
مقالههایــی کــه بداخالقــی علمــی کــرده انــد ،بیشــتر شــود ( )Cokol et al. 2007چــون علــم در

راســتای ممیــزی ،راهکارهــای بهتــری پیــدا خواهــد کــرد و از آن بهعنــوان «اصــاح علــم توســط

خــود» 3یــاد میشــود.

مطالعــة نتایــج یافتههــای پژوهشهــای پیشــین حاکــی از آن اســت کــه بیــان علــت اصلــی

ســلب اعتبــار مقالههــا از ســوی نشــریات ،بســیار حائــز اهمیــت اســت و چهبســا ســلب اعتبــار ســبب

ارتقــای جایــگاه علمــی کشــورها در جهــان شــود .همچنیــن ،افزایــش نــرخ تولیــدات علمــی باعــث
افزایــش ســلب اعتبــار نیــز خواهــد شــد و بیــن ضریــب تأثیــر نشــریه و ضریــب ســلب اعتبــار مقالههــا

همبســتگی وجــود دارد .مــرور پیشــینهها پژوهشــی را کــه بــه بررســی ابعــاد علمســنجی مقالههــای
ب اعتبارشــده ،خصوص ـاً در ایــران بپــردازد ،نشــان نــداد .لــذا ،ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــة
ســل 

پژوهشهایــی کــه توســط پژوهشــگران ایرانــی منتشــر و بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــدهاند،

میپــردازد.

 .4روش پژوهش

ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،کاربــردی اســت و بــهروش علمســنجی و بــا رویکــرد تحلیــل

محتــوا انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش در پنــج گام انجــام شــد کــه در ادامــه ،هــر یــک توضیــح

داده میشــود.

3. self-correction of science
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گام نخســت .بــا جســتوجوی مقالههــای ســلب اعتبارشــده در پایــگاه «وبآوســاینس» در

تاریــخ  4ژانویــة  2017و محدودســازی نــوع رکوردهــا بــه مقالههــا 4825 ،مقالــة منتشــره در

نتایــج جس ـتوجو در فیلــد کشــور 103 ،1مقالــة ایــران کــه در ایــن پایــگاه ســلب اعتبــار شــدهاند،
اســتخراج شــدند .ایــن مقالههــا در ایــن پایــگاه بهصــورت «ســلب اعتبــار» 2در عنــوان و معمــوالً در
پرانتــز نمایــش داده میشــوند.

گام دوم .اطالعــات کتابشــناختی بــه جهــت حصــول اطمینــان از اینکــه حتمـاً ســلب اعتبــار باشــند،

مــورد بازبینــی دقیــق قــرار گرفتنــد .انجــام ایــن مرحلــه ضــرورت داشــت؛ زیــرا موضــوع ”“retraction

متــرادف بــا انقبــاض یــا اســتراداد ،موضــوع برخــی پژوهشهــا در برخــی علــوم هماننــد شــیمی و

پزشــکی اســت 3و ایــن دســته از پژوهشهــا نبایــد در جامعــة پژوهــش وارد میشــد .در بخــش
«قالــب ســند» 4در ایــن پایــگاه آمــده اســت کــه ایــن دســته از پژوهشهــا بــههمــراه «رکوردهــای

تصحیحشــده» و «اضافــات» 5ذیــل بخــش «اصالحــات» 6نمایــه میشــوند (.)Web of Science 2017
در ادامــه ،یــک نمونــه مقالــه کــه در ایــن پایــگاه ســلب اعتبــار شــده ،آمــده اســت:

"A modeling approach based on the Maxwell-Stefan theory for pervaporation using
homemade nanopore NaA zeolite membranes (Retraction of vol 281, pg. 298, 2011)".

گام ســوم 103 .مقالــه بهعنــوان جامعــة نهایــی انتخــاب شــدند و در ایــن پژوهــش نمونهگیــری بــه

عمــل نیامــد .اطالعــات جامعــة نهایــی بــرای تحلیــل بــه فایــل «اکســل  »2013منتقــل شــد و از ابعــاد

گوناگــون نظیــر نــوع ،موضــوع ،قالــب ،میــزان ســلب اعتبــار ،ســال انتشــار ،ســال ســلب اعتبــار،

میــزان دریافــت اســتنادها ،چندنویســندگی مطالعــه و نیــز بررســی شــد کــه آیــا نویســندة مســئول

7

ایــن مقالههــا ایرانــی هســتند یــا خیــر.

گام چهــارم .انــواع بدرفتاریهــای علمــی کــه بــه ســلب اعتبــار مقالــه انجامیــد بــا مراجعــه بــه
رکــورد هــر مقالــه در ایــن پایــگاه و توضیحــات ناشــر ،بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا بررســی شــدند.
ایــن بدرفتاریهــا در چنددســته ســاخت و دســتکاری داده ،8جعــل داده ،9ســرقت ادبــی ،نقــض

 .3نمونــه:

2. retraction of

1. Countries /Territories

The effects of pulsation and retraction on non-Newtonian flows in three-stream injector atomization

systems

7. corresponding author

6. correction

5. additions and errata

4. document type

9. falsification

8. fabrication
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اســتانداردهای اخالقــی ،1ســوء رفتــار نویســندگی 2قــرار میگیرنــد (Enago Academy 2016 Da

; .)Silva and Dobránszki 2017دســتکاری داده زمانــی پیــش میآیــد کــه پژوهشــگر بــه دادهســازی
و تغییــرات عمــدی داده بپــردازد تــا مثـ ً
ا بــه نتیجــة دلخــواه خــود برســد ،در حالــی کــه جعــل داده،
اســتفاده از دادة پژوهشهــای دیگــر یــا نمونهبــرداری عینــی از کارهــای پیشــین اســت .بــه تأســی از

) Karabag & Berggren (2012مقالههــای تکــراری 3در زمــرة ســرقت ادبــی بــه حســاب آمدنــد .ایــن
مقالههــا یــا در محملهــای مختلــف بــا عنــوان یکســان یــا بــا عنــوان تغییریافتــه چــاپ شــده بودنــد.

گام پنجــم .در برخــی مــوارد کــه دلیــل بدرفتــاری علمــی مشــخص نبــود ،نیــاز بــه بررســی عمیقتــر

و مراجعــه بــه وبســایت نشــریه و بررســی اطالعاتــی وجــود داشــت کــه نشــریه دربــارة آن مقالــة

خــاص ارائــه داده بــود.
 .5یافتههای پژوهش

پرســش اول .چــه میــزان از مقالههــای منتشرشــدة ایــران در پایــگاه «وبآوســاینس» ســلب اعتبــار

شــدهاند؟

بــر اســاس جــدول  ،1از ســال  1970تــا  2016تعــداد  320872مقالــه از ایــران در حوزههــای

مختلــف علمــی نمایــه شــدهاند کــه از ایــن تعــداد  103مقالــه بـ ه دالیــل مختلــف بدرفتــاری علمــی
ســلب اعتبــار شــدهاند .بــه ایــن دالیــل در ســؤاالت بعــد پرداختــه خواهــد شــد .ذکــر ایــن نکتــه

خالــی از لطــف نیســت کــه مبحــث ســلب اعتبــار در ایــن پایــگاه بــر اســاس ایــن جــدول از ســال

 2009آغــاز شــده اســت؛ یعنــی مقالههــای ایرانــی از ایــن ســال ،مشــمول قوانیــن ســلب اعتبــار
قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،اطالعــات درجشــده بــرای ســال  2017تــا زمــان انجــام پژوهــش تاریــخ
 95/12/22اســت و بهدلیــل عــدم اتمــام ایــن ســال ،کامــل نیســت.

3. duplication
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جدول  .1توزیع زمانی انتشار مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی در پایگاه «وبآوساینس»
سال انتشار

تعداد مقالههای منتشرشده که بعداً تعداد مقالههای سلب اعتبارشده
2
1
در هر سال
سلب اعتبار شدهاند

تعداد کل مقالههای منتشرشدة
ایران

2017

-

1

3421

2016

3

42

36772

2015

23

18

35079

2014

17

9

33309

2013

12

14

31257

2012

15

6

30773

2011

4

8

29241

2010

14

1

22675

2009

9

2

20474

2008

1

2

17525

2007

3

0

13472

2006

2

0

9257

جمع

103

103

243001

پرســش دوم .وضعیــت مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی در پایــگاه «وبآوســاینس» از حیــث

قالــب چگونــه اســت؟

ایــن پایــگاه رکوردهــای بســیاری را در قالبهــای گوناگــون نظیــر مقالــه ،نامــه ،خالصــة

نشســتها،مقالــة همایــش ،نقــد ،فصلــی از کتــاب و  ...ذخیــره کــرده اســت .بررســیها نشــان
میدهــد کــه تمــام مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی از نــوع مقالههــای علمی-پژوهشــی

بودهانــد کــه در مجــات نمایهشــده در پایــگاه «وبآوســاینس» نمایــه شــدهاند.

پرســش ســوم .وضعیــت مقالههــای ســلب اعتبارشــدة ایرانــی در پایــگاه «وبآوســاینس» از حیــث
موضــوع چگونــه اســت؟

نمــودار  ،1نشــان میدهــد کــه از بیــن  103مقالــة بررسیشــده در پایــگاه «وبآوســاینس»،

 .1ایــن ســتون نشــان میدهــد کــه مقاالتــی کــه ســلب اعتبــار شــدهاند ،در چــه ســالهایی منتشــر شــدهاند .بــه بیــان
دیگــر ،در ســال  2016ســه مقالــه منتشــر شــده کــه تــا بــه حــال ســلب اعتبــار شــده اســت.
 .2ایــن ســتون نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی ،در هــر ســال چنــد ســلب اعتبــار انجــام شــده اســت .مث ـ ً
ا در ســال
 2017تاکنــون یــک مقالــة ایرانــی ســلب اعتبــار شــده اســت.
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ﺷﻤﺎرة بxــا  19مقالــه ،آسیبشناســی بــا  18مقالــه ،ریاضــی بــا  12مقالــه،
مهندســی
علــم مــواد بــا  20مقالــه،
 | 13 xx Xدورة | xx
و فیزیــک بــا  11مقالــه بیشــترین مقالههــای ســلب اعتبارشــده را داشــتهاند .همچنیــن ،رشــتههایی
مثــل روانشناســی ،روانپزشــکی ،علــوم اعصــاب ،بیوفیزیــک و روماتولــوژی و  ...تنهــا بــا یــک

مقالــه کمتریــن تعــداد مقالههــای ســلب اعتبارشــده در پایــگاه «وبآوســاینس» را داشــتهاند.

ﻧﻤﻮدار  .1ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة اﻳﺮان در WOS

نمودار  .1پراکندگی موضوعی مقالههای سلب اعتبارشدة ایران در WOS

ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم .وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷـﺪه اﻳﺮاﻧـﻲ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه »وب آوﺳـﺎﻳﻨﺲ« از ﺣﻴـﺚ
مقالههــای ســلب اعتبارشــده ایرانــی در پایــگاه «وبآوســاینس» از حیــث
ـارم.دﻳﮕﺮوضعیـ
ـش چهـ
پرس
ـتاﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﻜﺎريـ ﺑﺎ

همــکاری بــا کشــورهای دیگــر چگونــه اســت؟

اﻋﺘﺒﺎرﺷـﺪه
تعــداداﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻠﺐ
کــهﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي
ﻣﺤﺪودي از
ﺗﻌﺪاد
،2دﻫﺪ ﻛﻪ
نمــودار ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدار  ،2ﻧﺸﺎن
ﻣﺸـﺎرﻛﺖایرانــی ســلب اعتبارشــده بــا
مقالﺑـﺎههــای
محــدودی از
یدهــد
نشــان م

آﻣﺮﻳﻜﺎـنﺑﻮدهتعــداد ســه مقالــه بــا همــکاری
ـه از ایـ
ـت کـ
ـده اسـ
نوشـﺳﻪـته ش
ﺷﺪهــایر
ـندگان س
ـارکت نویسـ
مشـ
ﻛﺸﻮر
ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻘﺎﻟﻪـ ﺑﺎ
ـورهاﺗﻌﺪاد
کشـاز اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ
انگلیــس و کانــادا هــر کــدام در
ـد،دوآلمـ
ـنگاپور،در هنـ
ﻛﺎﻧـﺎداسـ
ـورهای
آﻟﻤـﺎن،ـز کشـ
ـوده و نیـ
ﻛﺸﻮرﻫﺎيآمریــکا
و ﻧﻴﺰکشــور
ـان،ﺑـﺎ اﻳـﺮان
ﻣﻘﺎﻟـﻪ
اﻧﺘﺸـﺎر
ﻫـﺮ ﻛـﺪام
اﻧﮕﻠـﻴﺲ و
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،بـﻫﻨـﺪ،
انتشــار دو مقالــه بــا ایــران مشــارکت داشــتهاند .ســایر کشــورها چــون اســترالیا ،ســویس ،ترکیــه،

ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼـﻮن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﺳـﻮﻳﺲ ،ﺗﺮﻛﻴـﻪ ،ﻛـﺮة ﺟﻨـﻮﺑﻲ ،ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ،ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن،

کــرة جنوبــی ،تایلنــد ،پاکســتان ،مالــزی ،قزاقســتان ،بلژیــک و ایتالیــا تنهــا یــک مقالــه را بــا ایــران

ﻣﺎﻟﺰي ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮋﻳﻚ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

بــه اشــتراک داشــتهاند.
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سایر کشورها
همکاری با
ﺣﻴﺚ حیث
ایرانی از
اعتبارشدة
های
مقاله
وضعیت
نمودار .2
ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
اﻳﺮاﻧﻲ از
سلب اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة
ﻫﺎي ﺳﻠﺐ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار .2

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة
اﻳﺮاﻧﻴﺎن
اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة اﻳﺮاﻧﻲ،
مقالهﺳﻠﺐ
تمامــیﻫﺎي
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻳﺎ در
پرســشﭘﻨﺠﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ
نویســندة مســئول
ایرانیــان
ایرانــی،
اعتبارشــدة
هــای ســلب
آیــا در
پنجــم.

بود هانــد؟

از ﺑﻴﻦ  103ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ در  4ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧـﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل

از بیــن  103مقالــة ایرانــی مــورد بررســی ،تنهــا در 4مقالــه نویســندگان غیرایرانــی نویســندة

ﺑﻮدهاﻧﺪ و  98ﻣﻘﺎﻟﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ،ﻳـﻚ ﻣﻘﺎﻟـﻪ

مســئول بودهانــد و  98مقالــة دیگــر بــا مســئولیت پژوهشــگران ایرانــی منتشــر شــدهاند .در ایــن
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺮان ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑـﻮد ،از آﻣـﺎر ﻛﻨـﺎر

پرســش ،یــک مقالــه کــه بــا همــکاری ایــران ،پاکســتان و قزاقســتان نوشــته شــده و نویســندة مســئول

ﻧﻤﻮدارـ 3
ﺷﺪه
ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ـار(.گذاشــته شــده اســت (نمــودار .)3
اﺳﺖآم)ــار کن
ـود ،ا ز
ـوم بـ
نامعلـ
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ﻣﺴﺌﻮلمسئول
نویسندة
حیث
ایرانیاز از
هایيسلب
مقاله
وضعیت
نمودار .3
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة
ﺣﻴﺚ
اعتبارشدةاﻳﺮاﻧﻲ
ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار .3

اﺳﺖ؟
های اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪهﻫﺎي
سلباﻋﺘﺒﺎر
میزانﺳﻠﺐ
بیشترینﻣﻴﺰان
ششم.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
پرسشﺷﺸﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻮده است؟
ﺳﺎﻟﻲ بوده
ﭼﻪ سالی
در چه
ایرانی در
اعتبار مقال

همانطــور کــه در جــدول  ،1آمــده،بیشــترین میــزان ســلب اعتبــار مقالههــای ایرانــی در ســال
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ،1آﻣﺪه ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل  2016و
 2016و کمتریــن میــزان در ســال  2008بــوده اســت .ایــن جــدول همچنیــن ،ســال انتشــار مقالههــای
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷـﺪة
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺟﺪول
اﺳﺖ«.واﻳﻦ
ـدةﺳﺎل
اعتبارشـدر
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺳﺎلدهــد.
ـان می
ـاینس» نشـ
بآوسـ
ﺑﻮدهپایــگاه
 2008در
ایرانــی را
ســلب
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﻳﻨﺲ«
وب
ﭘﺎﻳﮕﺎه »
ـشدر
اﻳﺮاﻧﻲـ را
اعتبارشــدة ایرانــی از حیــث تعــداد نویســندگان چگونــه
ـلب
ـای سـ
ـتآومقالههـ
وضعیـ
هفتــم.
پرس

اســت؟

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻔﺘﻢ .وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة اﻳﺮاﻧﻲ از ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

بررســی چندنویســندگی بــر اســاس نمــودار  ،5نشــان میدهــد کــه  103مقالــة ســلباعتبارشــدة

اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪةـط دو
ﺳﻠﺐمقالــه توسـ
ـر25 ،
103دیگـ
دﻫﺪــهﻛﻪبیــان
ﻣﻲاند .ب
ﻧﺸﺎنــده
نوشــته ش
اﺳﺎســه بــاال
نویســنده ب
توســط دو
ﺑﺮرﺳﻲـب
ایرانــی اغلـ
اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻧﻤﻮدار ،5
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ
نویســنده 21 ،مقالــه توســط  4نویســنده و  20مقالــه توســط ســه نویســنده نگاشــته شــدهاند و تعــداد
اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 25 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه 21 ،ﻣﻘﺎﻟـﻪ
مقالههــای تکنویســنده تنهــا  5عــدد اســت.
ﺗﻮﺳﻂ  4ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و  20ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻚﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﺗﻨﻬـﺎ
 5ﻋﺪد اﺳﺖ.

1800

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲِ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ| ﻣﺮادي و ﺟﻨﻮي

مطالعة علمسنجی مقالههای سلباعتبارشدة ایرانی | مرادی و جنوی

نمودار  .4توزیع تعداد نویسندگان مقالههای ایرانی سلب اعتبارشده در پایگاه «وبآوساینس»
ﻧﻤﻮدار  .4ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه »وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« )ﭼﻨﺪﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ(
(چندنویسندگی)

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺸﺘﻢ .اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺪاماﻧﺪ؟
پرسش هشتم .انواع بدرفتاری علمی در مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی کداماند؟

اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪه،
اﻳﺮاﻧﻴﺎنـ را
ﺑﺪرﻓﺘﺎري هـﻫﺎي
ﺑـﺎــراه بــا
ﻫﻤـﺮاههم
انجامیــده،
اﻋﺘﺒـﺎراعتبــار
ﺳـﻠﺐســلب
ﺑـﻪـه بــه
ﻛﻪ کـ
ـان را
ﻋﻠﻤﻲـی ایرانی
ـای علمـ
اﻧﻮاعبدرفتــاری
ﺟﺪول ان2ـ،ـواع
جــدول ،2

بدرفتـدر
ـوعﻋﻠﻤـﻲ
ﺑـﺪرﻓﺘﺎري
دﻫﺪ.
بدرفتـﻧﺸﺎن
ﺑﺪرﻓﺘﺎري را
ﻣﺮﺗﺒﻂـﺑﺎ
هـي
ﻣﻘﺎﻟﻪهﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد
ﺑـﻴﻦعلمــی
ـاری
ﻧـﻮعبیشــترین نـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦــد.
ـان میده
ﻣﻲ نشـ
ـاری را
ﻧﻮعـر نــوع
ﻫﺮــا هـ
ـط ب
ـای مرتب
ـداد مقال
تعـ

آن بــوده
علمـازـی»
ﺑﻮده«سـ
ﻋﻠﻤﻲن«ــوع
 2016-2006از
-2006ســال
ـده طــی
اﻳﺮاﻧﻲـای ایرانـ
ـنيمقالههـ
در بی
ـرقتﺑﻌﺪ
اﺳﺖ و
های ﻧﻮع »ﺳﺮﻗﺖ
 2016از
منتشرشـﻫﺎي
ـیﻃﻲ ﺳﺎل
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪـﻫﺎ

دادهههــای
اﺧﺘﺼﺎص مقال
ﺧﻮدرا در بیــن
اعتبــار
يــلب
ﻣﻘﺎﻟﻪـوعﻫﺎ س
ـترین نـ
ـندگان»1رابیش
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦـارﻧﻮعنویسـ
«س1ــوء رفتـ
رﻓﺘﺎرــد از آن
ـت و بع
»اسـ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ
درـ ﺑﻴﻦ
ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن«
ﺳﻮء
ایرانــی بــه خــود اختصــاص داده اســت .در ایــن نــوع بدرفتــاری ،پژوهشــگر /پژوهشــگران خاطــی
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎري ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ /ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎﻃﻲ در اراﺋﺔ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻄﺎ –ﻛﺮده اﻧﺪ.

در ارائــة نــام نویســندگان خطــا –کردهانــد .بــرای مثــال ،آنهــا نــام نویســندگانی را بعــد از پذیــرش
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،آن ﻫﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻳﺎ ﻧﺎم ﺷﺨﺼـﻲ را ﻋﻤـﺪاً
مقالــه بــه کار اضافــه کــرده یــا نــام شــخصی را عمــدا ً حــذف کــرده بودنــد .در ایــن میــان ،دلیــل
ﺣﺬف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،دﻟﻴﻞ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻴـﻖ )ﮔـﺎم ﭘـﻨﺠﻢ

ســلب اعتبــار شــش مقالــه ضمــن بررســیهای عمیــق (گام پنجــم کــه پیشتــر در بخــش روش
ـه ﭼﻬـﺎر
دﻳﮕـﺮ،
ﺳـﻮي
چه.ـ از
ﻣﺸـﺨﺺـر،ﻧﺸـﺪ
رﻓﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ
آنﺑﺨسـﺶ
ـشﺗﺮاز در
ﭘﻴﺶ
ﻛﻪ
درخواســت
ـه نیــز بـ
ـار مقالـ
اﺳﺖـ(ـوی دیگـ
ـد .از س
ﺳﺨﻦنشـ
آنـخص
ـت)ازمشـ
روشــه اسـ
ـخن رفت
پژوهـ

ـتنادی،ﺧﻮد
ﺗﻘﻠـﺐ ﻳـﺎ
ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
ـددﻣﺜﻞ
دﻻﻳﻠﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎنـ و
نویسﻪـ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟ
داده و نیــز
اﺳـﺘﻨﺎدي،غلــط،
دادههــای
خوداسـ
ﻣﺠﺪدیــا
ﭼﺎپتقلــب
مقالــه،
ـاپﺑﻪ مجـ
درﺧﻮاﺳﺖــی مثــل چ
ـندگان و بهدالیل

انجــام اصالحــات 2بازپــس گرفتــه شــده اســت .همچنیــن ،یــک مقالــه نیــز بهدلیــل خطــای اداری
تصادفــی در ارائــة نامــة پذیــرش مقالــه بــه نویســنده ســلب اعتبــار شــده اســت.

. impropriety of authorship
2. Failure to Comply with Legislative and Regulatory Requirement

1

1. impropriety of authorship
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جدول  .2انواع بدرفتاری علمی در مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی
توسط خود مرحلة
جعل نقض
سرقت اضافه
انواع سوء سرقت دستکاری خوداستنادی ایراد
رفتار علمی علمی دادهها (چاپ مجدد) روششناختی ایده کردن داده استانداردهای نویسندگان داوری
اخالقی
نام افراد
بهعنوان
نویسنده

تعداد
مقالهها

57

5

19

1

1

22

1

4

4

10

81

همانطــور کــه جــدول  ،2نشــان میدهــد ،بیشــترین نــوع ســوء رفتــار پژوهشــی در بیــن

پژوهشــگران ایرانــی از نــوع ســرقت علمــی بــا  81مقالــه اســت .از ایــن تعــداد  57مقالــه ســرقت

علمــی 5 ،مقالــه دســتکاری دادههــا و  19مقالــه ســرقت علمــی از نــوع چــاپ مجــدد بــوده اســت.

بعــد از ســرقت علمــی ،وارد کــردن نــام افــراد دیگــر بهعنــوان نویســنده در مقالــه بــدون اطــاع آنــان
صرف ـاً بــه جهــت اخــذ پذیــرش از مجلههــای معتبــر ،دومیــن نــوع از مصادیــق بدرفتــاری علمــی

پژوهشــگران ایرانــی بــا  22مقالــه اســت .همچنیــن ،تعــداد  10مقالــه از  103مقالــة مــورد بررســی

دارای خطــای پژوهشــی در مرحلــة داوری داشــتهاند .عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده ،یــک مــورد
بهدلیــل ایــراد در روش پژوهــش و یــک مــورد نیــز بهدلیــل جعــل دادههــا ســلب اعتبــار شــدهاند.
پرسش هشتم .وضعیت استناددهی به مقالههای سلب اعتبارشدة ایرانی چگونه بوده است؟

از مجمــوع  103مقالــة مــورد بررســی تنهــا  5مقالــه و هــر کــدام فقــط یکبــار مــورد اســتناد قــرار

گرفتهانــد .بــه بیــان دیگــر 98 ،مقالــه ،اســتنادی دریافــت نکردهانــد.

فرضیــة پژوهــش .بیــن میــزان ســلب اعتبــار مقالههــا و میــزان انتشــار ســالیانة مقالههــای ایــران رابطــه
معنـادار وجــود دارد.

جدول  .3تحلیل آماری بین میزان سلب اعتبار و انتشار سالیانة مقالههای ایرانی
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تعداد

انحراف معیار

میانگین

11
11

9272/17607
12/36197

2/5437
2/2727

کل مقالههای سلب اعتبارشده

مطالعة علمسنجی مقالههای سلباعتبارشدة ایرانی | مرادی و جنوی

جدول  .4تحلیل همبستگی بین میزان سلب اعتبار و انتشار سالیانة مقالههای ایرانی
میزان سلب اعتبار

جمع

0/729
0/011
11

1

1
11

Total Pearson Correlation
)Sig. (2 tailed

11

N

0/729
0/011
11

Retraction Pearson Correlation
)Sig. (2 tailed
N

بــر اســاس جــدول  3و  ،4و بــا توجــه بــه تحلیــل همبســتگی بیــن میــزان ســلب اعتبــار و انتشــار

ســالیانة مقالههــای ایرانــی pvalue = 0.729 ،اســت و چــون ایــن عــدد از  0/05بیشــتر اســت ،ارتبــاط

معنــاداری بیــن دو متغیــر مــورد بررســی وجــود نــدارد .مطابــق بــا آنچــه کــه در جــدول  1نیــز
مشــاهده میشــود ،از ســال  1972تاکنــون تعــداد مقالههــای نمایهشــدة ایرانــی در ایــن پایــگاه

رشــد صعــودی داشــته اســت کــه از ســال  2006تــا  2016ایــن رونــد ســرعت بیشــتری بــه خــود

گرفتــه اســت .ایــن جــدول ،نشــان میدهــد کــه طــی ســالهای  2007تــا 11317 ،2017مقالــه در

ســال 14562 ،2008مقالــه در ســال  17222 ،2009مقالــه در ســال  21919 ،2010مقالــه در ســال

 24421 ،2011مقالــه در ســال  26092 ،2012مقالــه در ســال  27482 ،2013مقالــه در ســال ،2014
 31825مقالــه در ســال  2015و  36607مقالــه در ســال  2016از ایــران منتشــر شــدهاند .ذکــر ایــن

نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه در ســالهای  9257( 2006مقالــه) و  13472( 2007مقالــه) ،هیــچ
مقال ـهای از ایــران ســلب اعتبــار نشــده اســت.
 .6بحث و نتیجهگیری

تعــداد مقالههــای ســلب اعتبارشــدة نمایهشــده در «پایــگاه اســتنادی علــوم» 1بیــن ســالهای

 1990و  ،2008بیســت برابــر رشــد داشــته اســت ( )Singh et al. 2014بهطــوری کــه احســاس
میشــود ســاحت علــم خدشــهدار شــده اســت (.)Cokol, Ozbay and Rodriguez‐Esteban 2008

مطابــق بــا یافتههــای ایــن پژوهــش در مــورد کشــور ایــران ایــن نــرخ رشــد بــهمراتــب بیشــتر اســت؛

بهطــوری کــه میــزان ســلب اعتبــار مقالههــای پژوهشــی از  2مقالــه در ســال  2008بــه  42مقالــه
در ســال  2016رســیده اســت؛ بهنحــوی کــه بــا نزدیکــی بــه ســال  2016رشــد ک ّمــی تولیــدات

1. Science Citation Index
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علمــی کشــور چشــمگیر بــوده و و مقالههــای بیشــتری نیــز از ســوی ناشــران بازپــس گرفتــه شــدهاند.
هرچنــد کــه بررســیهای عمیقتــر و آزمــون فرضیــه تــا زمــان انجــام ایــن پژوهــش ،ارتبــاط

معنـاداری بیــن میــزان انتشــارات علمــی ایــران در پایــگاه «وبآوســاینس» و تعــداد مقالههــای ســلب

اعتبارشــده وجــود نــدارد و ایــن میتوانــد بهدلیــل کــم بــودن ســالهای مــورد بررســی باشــد .بــه

بیــان دیگــر اگــر تعــداد نمونههــا یعنــی ســالهای مــورد بررســی بیشــتر باشــد ،امــکان وجــود رابطــة
معن ـادار وجــود خواهــد داشــت .شــاید بتــوان گفــت کــه فشــارهای ناشــی از اســتخراج مقالــه از
پایاننامههــای دانشــجویی و لــزوم انتشــار آنهــا در نشــریات نمایهشــده در پایگاههــای اســتنادی

خــاص چــون «وبآوســاینس» جهــت کســب نمــرة نهایــی پایاننامــه بــرای دانشــجویان مقاطــع
ارشــد و دکتــری و از ســوی دیگــر ،وجــود آییننامههــای ارتقــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی

دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی باعــث بــروز چنیــن نتیج ـهای شــده اســت .ایــن معضــل

بســیار مهمــی اســت کــه پیشــنهاد میشــود سیاســتگذاران و تصمیمســازان عرصــة علــم بایــد

بــدان توجــه ویــژه کننــد.

ماهیــت قلمروهــای مختلــف علمــی نیــز بُعــد دیگــری از ایــن بحــث بــود کــه بهدلیــل تفــاوت

در رفتارهــای پژوهشــی متخصصــان قلمروهــای گوناگــون ،در برخــی قلمروهــا امــکان انتشــار

مقالههــای علمــی بــهمراتــب آســانتر اســت ،امــا بــر اســاس قوانیــن پژوهشــی کشــور ،معمــوالً

همــگان بــا یــک قانــون و آییننامــة پژوهشــی امتیازدهــی میشــوند .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه

بیشــترین ســوء رفتــار پژوهشــی در ایــران در علــوم پایــه ،ســپس ،مهندســی و علــوم پزشــکی رخ داده
اســت کــه ایــن یافتــه میتوانــد بهدلیــل ماهیــت ایــن رشــتهها در چگونگــی تولیــد علــم باشــد.
گروهــی از پژوهشــگران در برخــی علــوم تمایــل بیشــتری بــه ارائــة ســخنرانی دارنــد؛ حــال آنکــه

در برخــی رشــتهها تولیــد و انتشــار مقالــه بیشــتر مرســوم اســت .از ســوی دیگــر ،ارزیابیهــای
پژوهشــی صرفــاً ک ّمــی هســتند و مقایســة یکســان تمامــی رشــتههای علمــی میتوانــد صدمــات

جبرانناپذیــری بــه بدنــة علمــی کشــور بزنــد .بــرای مثــال ،نویســندهای از رشــتة ریاضــی بــا تعــداد
مقالههــای بســیار کمتــر از نویســندهای از رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی ممکــن اســت

بتوانــد بــا شــاخص «هیــرش» بســیار باالتــر ،بــرای قلمــرو علمـیاش اثرگذارتــر باشــد .لــذا ،پیشــنهاد

میشــود کــه در تدویــن آییننامههــای ارزیابــی بــرونداد علمــی پژوهشــگران ،شــاخصهای
وزندهــی رشــتههای علمــی متفــاوت بــا توجــه بــه رفتــار پژوهشــی مرســوم آن رشــته لحــاظ شــود.

از ســوی دیگــر ،بررســی اینکــه در کــدام رشــتههای علمــی چــه رفتــار پژوهشــی جهــت ارائــة

تولیــدات علمــی مرســوم اســت و اینکــه هــر رشــته چــه نــوع بدرفتاریهــای علمــی را از خــود
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نشــان میدهــد ،هــر یــک میتوانــد موضــوع پژوهــش و بررســیهای آتــی باشــد.

ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه چندنویســندگی و انــدازة گروههــای پژوهشــی

بهعنــوان شــاخصی بــرای ارتقــای کیفیــت تولیــدات علمــی در ســالهای اخیــر مــورد توجــه
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت (مــرادی .)1395

در پژوهــش حاضــر بــه بررســی ایــن شــاخص در مقالههــای ســلب اعتبارشــده پرداختــه شــد

و نتایــج ،حاکــی از آن اســت کــه بــه جــز مــواردی انگشتشــمار ،ســایر مقالههــا بیــش از ســه

نویســنده داشــتهاند ،بنابرایــن ،نمیتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه هرچــه انــدازة گروههــای پژوهشــی

بزرگتــر باشــد ،پژوهشهــا از اعتبــار باالتــری برخوردارنــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش

«مــرادی» ( )1395همراستاســت.

از ســوی دیگــر ،طــی ســالهای اخیــر توجــه سیاســتگذاران عرصــة علــم و فنــاوری بــه

بینالمللیســازی و افزایــش همکاریهــای علمــی در ســطح بینالمللــی در امــر آمــوزش و
پژوهــش معطــوف شــده اســت .شــاید ایــن امــر بتوانــد در ارتقــای کیفیــت و میــزان اثرگــذاری
تولیــدات علمــی ایــران مؤثــر واقــع شــود .در جامعــة مــورد بررســی پژوهــش حاضــر ،بــه جــز در

چنــد مــورد ،همــکاری قــویای در ســطح بینالمللــی مشــاهده نشــد و در اغلــب ایــن مــوارد نیــز

نــام نویســندههای غیــر ایرانــی بــدون اطــاع آنهــا بــه مقالــه اضافــه شــده بــود .از آنجــا کــه بــه

نظــر میرســد افزایــش همکاریهــای بینالمللــی نهتنهــا میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت و میــزان
اثرگــذاری تولیــدات علمــی ایــران بیانجامــد ،بلکــه رونــد داوری و پذیــرش مقالههــای پژوهشــگران

ایرانــی را نیــز هموارتــر ســازد .بنابرایــن ،مطلــوب اســت کــه تدویــن سیاســتهای ترغیبــی و

انگیزشــی در راســتای همکاریهــای علمــی بینالمللــی بــرای پژوهشــگران مــد نظــر قــرار گیــرد.

از دیگــر نتایــج بهدســت آمــده در ایــن پژوهــش ،بداخالقــی پژوهشــی در علــوم مهندســی ،پایــه و

پزشــکی بــود کــه بــا پژوهشهــای ) Oransky and Marcus (2016و ) McCook (2016کــه علــوم
انســانی ،خصوصــاً روانشناســی را بهعنــوان بیشــترین حــوزهای کــه بــه بداخالقــی علمــی دچــار
اســت ،میداننــد ،مغایــرت دارد .امــا در اینکــه رشــتههای پزشــکی در ایــن زمینــه رتبــه باالیــی
دارنــد ،در پژوهشهــای پیشــین چــون ) Singh et al. (2014) ،Karabag and Berggren (2012و
) Cokol, Ozbay and Rodriguez‐Esteban (2008آمــده بــود.

از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش ،دریافــت اســتنادهای پاییــن در مقــاالت ســلب اعتبــار شــدهبــود

کــه بــا یافتههــای ) Oransky (2016و ) Da Silva and Dobránszki (2017مغایــرت داشــت و ایــن

یافتــه میتوانــد نشــان از هشــیاری ســایر نویســندگان در اســتفاده از مقــاالت بیاعتبــار باشــد .در
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واقــع ،اســتناددهی در یــک کار پژوهشــی ،بــر اعتبــار آن صحــه میگــذارد لــذا شایســته اســت از
منابــع معتبــر و دقیــق علمــی بهــره گرفتــه شــود .همچنیــن ،در مــورد چرایــی ســلب اعتبــار مقالههــا،
همانطــور کــه در جــدول  ،2نشــان داده شــد ،بیشــترین نــوع بدرفتــاری علمــی ایرانیــان ســرقت

علمــی اســت کــه ایــن نتیجــة همســو بــا ) Grieneisen and Zhang (2012را میتــوان از دو منظــر
تحلیــل کــرد :الــف) برخــی از افــراد آگاهانــه و بــا قصــد ســوء اســتفاده از نوشــتههای دیگــران

بــه ایــن خطــا مبــادرت میورزنــد ،در حالــی کــه ب) برخــی از پژوهشــگران از مصادیــق ســرقت

علمــی آگاه نبــوده و ناخواســته مرتکــب ســرقت علمــی میشــوند .عــدم آشــنایی پژوهشــگران
برخــی رشــتهها بــه مــواردی از قبیــل اصــول اســتناددهی درونمتنــی ،برونمتنــی و عواقــب انتشــار
تکــراری مقالههــا ،آنهــا را بــه بدرفتــاری علمــی محکــوم میکنــد .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود کــه
بحــث آمــوزش در زمینــة اصــول پژوهــش جــدی گرفتــه شــود؛ بهخصــوص آموزشهــای ضمــن

خدمــت اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ،برگــزاری کارگاههایــی بــرای

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی جهــت آشــنایی بــا مصادیــق ســوء رفتارهــای پژوهشــی و مــواردی

از قبیــل توانایــی شناســایی مجــات علمــی غیرمعتبــر و جعلــی بایــد بیشــتر از گذشــته مــورد توجــه

سیاس ـتگذاران باشــد .در ایــن راســتا بایــد در نظــر داشــت کــه وجــود بداخالقیهایــی در جعــل

داده و دســتکاری در داوری نیــز میتوانــد بــه مدیریــت نشــریات برگــردد؛ چــرا کــه فراینــد داوری
نشــریات گاهــی ُکنــد اســت و نویســندگان از سرنوشــت داوری مقالههاشــان بیخبــر میماننــد.
بنابرایــن ،ممکــن اســت پــس از بیاطالعــی از وضعیــت داوری مقالــة خــود ،آن را بــه نشــریهای
دیگــر ارســال کننــد .داوری ناعادالنــه و مغرضانــه نیــز ممکــن اســت فــرد را بــه دســتکاری یــا جعــل

داده ترغیــب کنــد .بــا اینکــه تمــام ایــن مــوارد دلیــل متقنــی بــر انجــام بداخالقــی علمــی نیســت،
امــا نشــریات نیــز بایــد در ارتبــاط بــا مقالههــا در زمــان انتشــار و نیــز مقالههــای بیاعتبــار ،راهبــرد
یکســانی داشــته باشــند و ایــن مــوارد را در بخــش مخصــوص بــه نویســندگان در وبســایت خــود
ذکــر کننــد ( .)Wager et al. 2009همچنیــن ،در زمــان ســلباعتبــار ،دلیــل و زمــان آن را بهصــورت

دقیــق و روشــن ذکــر کننــد .در نهایــت ،بــا توجــه بــه نــرخ رو بــهرشــد مقالههــای ســلب اعتبارشــده
پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشهــای دقیقتــری بــا هــدف بررســی انــواع بدرفتاریهــای پژوهشــی

در رشــتههای مختلــف علمــی چــه در ایــران و چــه در ســایر کشــورهای جهــان انجــام شــود و نیــز
پژوهشــی در جهــت شناســایی عوامــل مؤثــر ،زمینهســاز و عوامــل بازدارنــدة ایــن معضــل بــا رویکــرد
ارائــة راهکارهــای سیاســتی اثرگــذار بــه سیاسـتگذاران و تصمیمســازان عرصــة علــم و فنــاوری در

اولویــت کار پژوهشــگران قــرار گیــرد.
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شیما مرادی
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧـﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن
ﺷﻴﻤﺎ ﻣﺮادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1360داراي
متولــد ســال  1360دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعـ
ـاتﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ،
و دانششناســی اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علمســنجی مرکــز
ﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ،آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ )دﮔﺮﺳﻨﺠﻲ( ،رؤﻳﺖﭘﺬﻳﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ،ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ارزﻳ

تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور اســت.

ﺟﻤﻠﻪصﻋﻼﻳ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ارتبــاطﻧﻮآوري
و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و
هایﻖ کیفــی ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری،
علمــی،ازشــاخ

اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن
ﺷﻨﺎﺳـﻲ
پذیــری و داﻧـﺶ
ﻋﻠـﻢتاﻃﻼﻋـﺎت
آلتمتریکــسﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘ
ﺷﻴﻤﺎ ﻣﺮادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1360داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴ
جایــگاه علمــی
ارتقــای
پژوهــش،
(دگرســنجی)،ﺔرؤی
ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ،آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ )دﮔﺮﺳﻨﺠﻲ( ،رؤﻳﺖﭘﺬﻳﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ،ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
پژوهشــی وی اســت.
و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ســازمانی و سیاســت پژوهشــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری از جملــه عالیــق
المیرا جنوی

متولــد ســال  1361دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری علــم اطالعــات و

دانششناســی اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علمســنجی مرکــز

تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور اســت.

سیاسـتگذاری و سیاسـتپژوهی حـوزة  ،STIپیچیدگـی علمـی ،رقابتپذیری

علمـی ،شـاخصهای کیفـی ارزیابـی علـم و فنـاوری و ارتبـاط علمـی از جملـه

عالیق پژوهشـی وی اسـت.
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن
اﻟﻤﻴﺮا ﺟﻨﻮي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1361داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اﻟﻤﻴﺮا ﺟﻨﻮي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1361داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاري و ﺳﻴﺎﺳـﺖﭘﮋوﻫـﻲ ﺣـﻮزة
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاري و ﺳﻴﺎﺳـﺖﭘﮋوﻫـﻲ ﺣـﻮزة

ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠﻤـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻳﺎﺑﻲوﻋﻠﻢ و
ﻛﻴﻔﻲوارز
ﻫﺎي
ﻓﻨﺎورياز وﺟﻤﻠـﻪ
ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠﻤـﻲ
ﻓﻨﺎوري
ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ
ﺷﺎﺧﺺ ارز
ﻋﻠﻤﻲ،ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻠﻤﻲ،
ﻋﻠﻤﻲ،
 ،،STIﭘﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
رﻗﺎﺑﺖرﻗﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻤﻲ،
ﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
STI

ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
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