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ڪﻠﻴﺪواژهﻫﺎ
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻘﻠﺐ ،دﺳﺘﮑﺎری داده ،ﺟﻌﻞ داده ،اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷامره ﭼﻬﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﻫﺪف :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮان،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﴫ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻮﺋﺪ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ :متﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ از  ۲۰۱۰ﺗﺎ  ۲۰۱۷در ﭘﺎﯾﮕﺎه
وب ﻋﻠﻮم )وبآوﺳﺎﯾﻨﺲ( منﺎﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿامﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ روش
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ،از ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎدﻫﯽ،
اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،رﺷﺘﻪﻫﺎ ،و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﴎﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ داراﺳﺖ .ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪ روﺑﻪرﺷﺪی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮء رﻓﺘﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻰ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﺟﻬﺎن
ﺷﯿﻤﺎ ﻣﺮادى

1

اﻟﻤﯿﺮا ﺟﻨﻮى

2

ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﻰ

3

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ96/02/20 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش96/03/15 :

 .1ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺄت ﻋﻠﻤــﻰ ﮔــﺮوه
ﻋﻠﻢﺳــﻨﺠﻰ ،ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت
ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﮐﺸــﻮر ،ﺗﻬ ـﺮان،
اﯾــﺮان )ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﻣﺴــﺌﻮل(
moradi@nrisp.ac.ir

 .2ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﻰ ﮔــﺮوه ﻋﻠــﻢ
ﺳــﻨﺠﻰ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳــﺖ
ﻋﻠﻤــﻰ ﮐﺸــﻮر ،ﺗﻬــﺮان ،اﯾــﺮان
janavi@nrisp.ac.ir

 .3ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﻰ ﮔــﺮوه اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻢ،ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺳﯿﺎﺳــﺖ
ﻋﻠﻤــﻰ ﮐﺸــﻮر ،ﺗﻬ ـﺮان ،اﯾ ـﺮان
kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
4. Al-Marzouki, Roberts,
Marshall, & Evans
5. Sugawara
& 6. Tijdink, Verbeke,
Smulders
7. Sade
8. Clark
9. Meta analysis

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﯾﺎ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺤﺚ در ﺳﺎلﻫﺎى
ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ و روش ﺻﺤﯿﺢ و
روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺻﻮﻟﻰ ﭼﻮن ﺻﺪاﻗﺖ در اراﺋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد.
ال -ﻣﺮزوﻗﻰ ،راﺑﺮﺗﺰ ،ﻣﺎرال و اِواﻧﺰ (2005) 4ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را رﻓﺘﺎر ﻋﻤﺪى ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻋﻤﺪى ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ و ﻋﻠﻤﻰ را در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺆرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺗﮑﺮارى،
ﺟﻌﻞ و دﺳﺘﮑﺎرى داده و ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ روﻧﺪ
روﺑﻪرﺷﺪى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﻮﮔﺎوارا و ﻫﻤﮑﺎران2017 ،5؛ ﺗﯿﮋﯾﮏ ،ورﺑﮑﻪ ،و اﺳﻤﻮﻟﺪر،6
.(2014
اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ،وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ارﺗﻘﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺑﻪدﺳﺖ
آوردن ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ،در ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﻠﻰ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدى ﺑﺮ
ﺑﺮوﻧﺪاد ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﻮآورى دارد؛ اﻣﺎ ﺳﻮءرﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ را ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد و از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ )ﺷﺎده و ﻫﻤﮑﺎران.(2016 ،7
ﮐﻼرك 8و ﻫﻤﮑﺎران ) (2016در ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ 9ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ  14درﺻﺪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

۷۶
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻠﯽڪﺘﺎﺑﺪاریوﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽاﻃﻼﻋﺎت | دوره ، ۲۸ﺷامره)۴زﻣﺴﺘﺎن(۱۳۹۶

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى و اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺛﺒﺖ ،داورى و ﺳﻨﺠﺶ و اﯾﺠﺎد
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاى رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﻓﻨﺎورى،
ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻠﻰ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﭼﻬﺎرم ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺧﻼق و داﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي
اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﻓﺎﻋﯽ-
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،1389 ،ص  .(21ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﺷﺪ
ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ در اﯾﺮان )ﮐﻮﮔﻼن2011 ،1؛ ﺧﺎراﺑﺎف و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻰ ،(2012 ،2و
ازﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﻰ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮏ ﮐﻮك2017 ،3؛ ﮐﺎﻻوى (2016 4ﮐﻪ اﯾﺮان
را از ﺑُﻌﺪ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺸﻮرى ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ و
در ﭼﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى درﺑﺎره
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﻰ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺳﻮﺋﺪ،
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮ روى ﺑﺪرﻓﺘﺎرى ﻋﻠﻤﻰ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐ ّﻤﻰ دﻻﯾﻞ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﻰ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و رﺟﺐزاده ﻋﺼﺎرﻫﺎ ) (1395در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ و
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﻄﺎﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى
ﭘﮋوﻫﺶ وى ،در ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ و داروﯾﻰ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎ و اراﺋﮥ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد .ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﺣﺴﺎب
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺬف از ﺳﻮءرﻓﺘﺎر در ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﺎنزاده و ﻏﻔﻮرىﻓﺮد ) (1395ﭼﻬﺎرده ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮءرﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ را ،ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ،ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻰداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﺷﻨﺎﯾﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯿﺎت در ﻧﺸﺮ
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
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ﻣﻘﺎﻻت ،اﺳﺘﻨﺎد دادن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ
را در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﻣﺮادى ) (1395ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮى در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﻰ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻧﺪازه ﮔﺮوهﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﯿﺰ دارد .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎرات و اﻓﺰاﯾﺶ رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮى
ﻣﻘﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه و از
ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻰ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى داﺧﻠﻰ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﻰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻘﺎﻻت
ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻮﮐﻮل آﯾﺴﺰﯾﻔﻮو ،اﺳﺘﺒﺎن و رِژﺗﺴﮑﻰ (2007) 1ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﭘﺎبﻣﺪ و ﻣﺪﻻﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮده و دو ﭘﯿﺎﻣﺪ را ﺑﺮاى ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﻠﻢ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮم
ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد .ﭘﯿﺎﻣﺪ دوم ﮐﻪ روﯾﮑﺮدى ﻣﺜﺒﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻘﺎﻻت داراى
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﺻﻼح ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻓﻨﮓ ،ﮐﺴﺪوال ،و ﻣﻮرﯾﺴﻮن (2011) 2ﺑﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت
و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻗﻮى وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت
ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮرﺳﻰ و داورى ﺷﻮﻧﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻨﺴﻦ و ژاﻧﮓ (2012) 3ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ  4449ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در وبآوﺳﺎﯾﻨﺲ ،روﻧﺪ
رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه را از ﺳﺎل  2001ﺗﺎ 19/06 ،2010درﺻﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﺮارى و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ،اﯾﻦ
ﻋﺪد ﺗﺎ  11/36درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺸﺎرات ،4ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت داورى ،ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﮑﺎرى در اﻃﻼﻋﺎت.5
ﮐﺎراﺑﺮگ و ﺑﺮگرن (2012) 6ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﺗﺠﺎرى و
اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﺳﺮو و ﻧﯿﮑﻼ (2012) 7ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ و ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﻰ را ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎرى ﻣﻰداﻧﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻫﻢزﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻰ و
ارﺗﻘﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﮓ ،اﺳﺘﯿﻦ ،و ﮐﺴﺪوال (2012) 1اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ
در ﺳﺎل  1990را ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎى ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﻧﺪﮐﻰ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﭼﺎپ
ﺗﮑﺮارى ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهاى ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎل  2005ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ،
آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ ،و ﭼﯿﻦ ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻘﻠﺐ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﮑﺮارى ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﻨﻖ 2و ﻫﻤﮑﺎران ) (2014ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﮑﻰ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﭘﺎبﻣﺪ 3و
ﻣﺪﻻﯾﻦ 4را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد رﺷﺪ ﮐ ّﻤﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ ﺣﻮزه
ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎى
ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه
ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
5
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﮐﺎدﻣﻰ اﻧﺎﮔﻮ ) ،(2016ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎى ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪه آن آﺳﯿﺐ ﻣﻰزﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪاى
ﭼﺎپ ﺷﻮد ،ﺷﻬﺮت ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪه آن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪهﺷﺪن و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻨﺎد
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻠﻪاى ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻰﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داورى را
ﺑﻪدرﺳﺘﻰ ﻃﻰ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﻣﻰزﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﯾﻼن و ﮐﺎواﻟﺰوك (2016) 6ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﭼﺮاﯾﻰ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻘﺎﻻت در ﺑﺎﯾﻮﻣﺪ ﺳﻨﺘﺮال 7ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻰ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎرات ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ
در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﻰ و دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺮﺣﻠﻪ
داورى ،ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎده و ﻫﻤﮑﺎران ) (2016در ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﮐﻪ در ﭘﺎبﻣﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از دوﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎى ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﺳﺎل  2012ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺘﻪﻫﺎى
ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﻰ و ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻘﻠﺐ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﮑﺮارى ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ،
از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺪ اﺳﺖ.
8
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻧﮓ ،ﮐﻮ ،آﻟﻮﺗﯿﺒﻰ و روﺗﮏ ) (2017ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﺗﻌﺪاد
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را در اﻧﺘﺸﺎر

& 1. Fang, Steen,
Casadevall
2. Singh
3. Pubmed
4. Medline
5. Enago Academy
6. Moylan& Kowalczuk
7. BioMed Centeral
8. Wang, Ku,, Alotaibi.
& Rutk
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺗﮑﺮارى ﻣﻘﺎﻻت دارد .ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﻦ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ
اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ دادهﻫﺎى ﺗﻘﻠﺒﻰ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻌﺪد دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎپ ﺗﮑﺮارى ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻻزم و
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى از ﺑُﻌﺪ ﮐ ّﻤﻰ و از ﻣﻨﻈﺮ
آﻣﺎرى و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐ ّﻤﻰ -ﺗﻄﺒﯿﻘﻰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﺳﻠﺐ
اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه
اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
روشﺷﻨﺎﺳﻰ
در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاى ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻰ ﺑﺮ روى  1670ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻫﻨﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﻰ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺳﻮﺋﺪ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ﻋﻠﻮم از 2010
ﺗﺎ  2017در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس  2017اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ،اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻰ و
دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﺎﻻى آن در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺮﯾﺎت از ﺑُﻌﺪ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻰ ﺑﻮد .ﺑﺮاى ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺘﻤ ًﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻰ
ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﺷﺮ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪ و اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎرىﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﮐﻮردﻫﺎى
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  1292ﻣﻘﺎﻟﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ .ﻣﺼﺪاق ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اراﺋﻪﺷﺪه آﮐﺎدﻣﻰ اﻧﺎﮔﻮ (2016) 1و
"ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر" )وا ِﮔﺮ ،ﺑﺎرﺑﺮ ،ﯾﻮﻧﺘﯿﺲ ،و ﮐﻠﯿﻨﺮت (2009 ،2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ
ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اراﺋﻪﺷﺪه در داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﻰ (2017) 3ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ در اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم را در  52ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت درﺑﺮﻣﻰﮔﯿﺮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
1. Enago
& 2. Wager, Barbour, Yentis,
Kleinert
3. World Heritage
Encyclopedia

ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰﺷﺪه ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه  1292ﻓﻘﺮه ﺑﻮد .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  375و
ﺳﭙﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  293و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  153ﻣﻘﺎﻟﻪ ،داراى ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان از 398,203
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ  2010ﺗﺎ  ،2017ﺗﻌﺪاد  124ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه داﺷﺖ؛ ﯾﻌﻨﻰ در
ﻣﺠﻤﻮع  0/06درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه و داراى ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ  0/027 ،0/045و  0/026ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺸﻮرﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  .1ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰﺷﺪه و ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

درﺻﺪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ
۰/۰۶۰

ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه

ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ

اﯾﺮان

۱۲۴

۳۹۸,۲۰۳

ﭼﯿﻦ

۳۸۰

۲,۳۴۴,۶۱۶

۰/۰۱۶

اﻣﺮﯾﮑﺎ

۲۹۳

۴,۵۷۳,۰۴۶

۰/۰۰۶

ﻫﻨﺪ

۱۵۳

۵۶۴,۰۴۱

۰/۰۲۷

ژاﭘﻦ

۱۱۸

۸۱۷,۷۰۶

۰/۰۱۴

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

۸۱

۴۸۱,۰۶۶

۰/۰۱۷

ﺗﺮﮐﯿﻪ

۲۵

۲۶۲,۵۴۴

۰/۰۱۰

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۳۵

۷۴۰,۸۷۸

۰/۰۰۵

ﻣﴫ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

۲۰

۷۸,۲۸۵

۰/۰۲۶

۵

۱۳۶,۴۰۱

۰/۰۰۴

۲۸

۶۲,۰۸۸

۰/۰۴۵

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

۱۷

۸۶,۴۱۰

۰/۰۲۰

ﺳﻮﺋﺪ

۱۳

۲۴۶,۶۹۱

۰/۰۰۵

ﻣﺠﻤﻮع

۱۲۹۲

۱,۵۹۷,۱۷۰

۰/۰۱۲

 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ از ﺣﯿﺚ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ

 179ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﮐﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ  0/088درﺻﺪ
از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰداد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ،1ده رﺷﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ) 132ﻣﻘﺎﻟﻪ(،
ﺗﻮﻣﻮرﺷﻨﺎﺳﻰ ) 116ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ) 112ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﻣﻮاد ) 98ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﺷﯿﻤﻰ ) 91ﻣﻘﺎﻟﻪ(،
اﻋﺼﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ) 63ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،داروﺳﺎزى ) 62ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،رﯾﺎﺿﻰ)  59ﻣﻘﺎﻟﻪ( و ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎورى ) 58ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ.1

 .1در ﻧﻤﻮدار  1ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎظ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن
اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﻋﻠﻤﻰ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﯾﻞ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮى
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎ
ﺟﺪول  1ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال  179رﺷﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
 124ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.

۸۱
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
ﻧﻤﻮدار  .1ﻓﺮاواﻧﻰ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات آن رﺷﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار  2ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺷﺘﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان را ﺑﺎ 2/773
درﺻﺪ ،ﯾﻌﻨﻰ ﺑﯿﺶ از  1درﺻﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،درﺻﺪى
ﮐﻤﺘﺮ از  1دارﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ
ﺑﺎ  0/423و  0/278درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدار  .2درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻰ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻋﻠﻤﻰ اﯾﺮان در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ

۸۲
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن
 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ در ﻫﺮﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ

دادهﻫﺎى ﻧﻤﻮدار  3ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ  828ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺎ  612ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ  259ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ  87ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ  1ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را ﺑﺎ  71ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ
داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ  52ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ  43ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى
ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را در
ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرىﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭼﯿﻦ ) 256ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،آﻣﺮﯾﮑﺎ )198
ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ژاﭘﻦ ) 99ﻣﻘﺎﻟﻪ( و ﻫﻨﺪ ) 98ﻣﻘﺎﻟﻪ( در ﺻﺪر ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ،
ﭼﯿﻦ ) 82ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﯾﺮان ) 43ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﻫﻨﺪ ) 34ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ) 33ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ
) 30ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه را داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﻰ ،ﭼﯿﻦ )168
ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ) 152ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ژاﭘﻦ ) 88ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﯾﺮان ) 71ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،و ﻫﻨﺪ ) 59ﻣﻘﺎﻟﻪ( در
ﺻﺪر ﺑﻮدند و در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮدار  3ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ

 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ از ﺣﯿﺚ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ

دادهﻫﺎى ﻧﻤﻮدار  4ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎرى را در ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ  5ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن 4 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ و  2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﮐﺎداﻧﺎدا ،و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،روﻣﺎﻧﻰ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺎﻟﺰى ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
ﻧﻤﻮدار  .4وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎرى اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎى ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ

 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ

ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل، 2016
 2013و  2015از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭼﯿﻦ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺼﺮ ،و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را
در ﺳﺎل  2016داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺷﻐﺎﻟﻰ در ﺳﺎل  2013ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﺳﺎل ،ﻫﯿﭻ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه دﯾﮕﺮى ﻧﺪارد؛ ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  2013ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﭼﺎر
ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2017ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرى
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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۰/۰۰۰۷۴۹۵

۰

۰/۰۰۰۱۶۰۸

۰/۰۰۰۱۴۹۴

۰

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

٠/٠٠٠١٧٦٢

٠/٠٠٠١٤٤٥

۰/۰۰۰۶۶۸۵

۰

۰/۰۰۰۱۰۶۳

۰/۰۰۱۳۴۶

۰/۰۰۰۲۸۴۳

۰

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

٠

٠/٠٠٠١٦٨١٩٩

۰/۰۰۰۰۵۴۵

۰/۰۰۰۰۵۳۰۹۸

۰

۰

۰

۰

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺷﻐﺎﻟﯽ

٠/٠٠٠٢٧١١

٠/٠٠٠١١٨٢

۰/۰۰۰۲۱۰۴

۰/۰۰۰۴۷۱۳

۰/۰۰۰۲۴۸۳

۰/۰۰۰۱۲۷

۰/۰۰۰۱۶۸۷

۰/۰۰۰۱۲۷۳

ﻣﴫ

٠/٠٠٠٠٢٠٧

٠/٠٠٠٠٢٠٣٣

۰/۰۰۰۰۹۹۲

۰/۰۰۰۰۶۶۳

۰/۰۰۰۰۱۸۳۵

۰/۰۰۰۰۶

۰/۰۰۰۰۲۵۴۴

۰/۰۰۰۰۲۰۳۳

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

٠/٠٠٠٠٦٤٩١٤

٠/٠٠٠٠٣١٦٢

۰/۰۰۰۱۱۶۸۸

۰/۰۰۰۱۸۸۱۹۲

۰/۰۰۰۰۲۵۹

۰/۰۰۰۰۸۳۲۳

۰/۰۰۰۱۱۸۱۸

۰

ﺗﺮﮐﯿﻪ

٠/٠٠٠١٠٨٧

٠/٠٠٠١٣٥٩

۰/۰۰۰۱۶۷۱

۰/۰۰۰۲۳۸۴

۰/۰۰۰۱۵۲۱

۰/۰۰۰۲۰۱۸

۰/۰۰۰۰۹۹

۰/۰۰۰۰۷۱

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

٠/٠٠٠٠٩٧٣٣

٠/٠٠٠٢٥٣٥١٢

۰/۰۰۰۱۰۳۰۲۷

۰/۰۰۰۱۷۷۱۳۶

۰/۰۰۰۱۰۱۰۰۲

۰/۰۰۰۶۵۲۷۰۹

۰/۰۰۰۱۴۳۴۲۷

۰/۰۰۰۰۱۹۳۶

ژاﭘﻦ

ﺟﺪول  .2درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎل

٠/٠٠٠٢٥٢٥٥٣

٠/٠٠٠٢٥٩٤٩٢

۰/۰۰۰۲۴۷۸۲۱

۰/۰۰۰۳۶۸۳۲۴

۰/۰۰۰۲۵۳۵۱۶

۰/۰۰۰۰۷۶۱۷

۰/۰۰۰۲۶۰۰۲۱

۰/۰۰۰۱۲۰۸۳۴

ﻫﻨﺪ

٠/٠٠٠٠٦٠٦٨

٠/٠٠٠٠٣٧٤٤

۰/۰۰۰۰۵۰۰۴۲

۰/۰۰۰۰۶۴۴۶۹

۰/۰۰۰۶۱۰۰۷

۰/۰۰۰۰۷۶۹۵

۰/۰۰۰۰۶۷۸۳

۰/۰۰۰۰۲۴۰۷

اﻣﺮﯾﮑﺎ

٠/٠٠٠٠٩٦٢١

٠/٠٠٠١١٧٦٨٩

۰/۰۰۰۱۱۳۶۸۲

۰/۰۰۰۱۳۱۰۷۹

۰/۰۰۰۰۹۴

۰/۰۰۰۳۱۷۶۶۸

۰/۰۰۰۱۷۵۸۴۶

۰/۰۰۰۰۳۳۷۹

ﭼﯿﻦ

٠/٠٠٠٠٩

٠/٠٠٠٢٧

۰/۰۰۰۱۹

۰/۰۰۰۴۵

۰/۰۰۰۲۷

۰/۰۰۰۴۲

۰/۰۰۱۴۰

۰/۰۰۰۰۲

اﯾﺮان

۸۵
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
 وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه

در ﻣﺠﻤﻮع 235 ،ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻤﻮدار  5ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎددﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  77ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  56ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  37ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن
اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﻰ اﺳﺘﻨﺎدى ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ  23ﺑﺎر اﺳﺘﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  .5ﻓﺮاواﻧﻰ اﺳﺘﻨﺎددﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه

 اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮاﻧﻰ

در ﻣﺠﻤﻮع 1412 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ داراى اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ  405ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در  9ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﻰ )ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ،ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎدى ،ﺳﺮﻗﺖ اﯾﺪه ،اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻘﺺ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪاﺧﻼت در ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى(
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را داﺷﺖ .ﭘﺲ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ) 309ﻣﻘﺎﻟﻪ( اﯾﺮان ﺑﺎ  172ﻣﻘﺎﻟﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم
ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ  331ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ را ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎى ﯾﮑﺴﺎن ) 72و  (73اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر  31ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه وبآوﺳﺎﯾﻨﺲ و ﺣﺘﻰ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﮐﺎﻣﻞ  5ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺑﺮرﺳﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى اﻧﺎﮔﻮ و "ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر" آﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۶
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ

ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ داوری

از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ

ﺟﻌﻞ داده

اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﴎﻗﺖ اﯾﺪه

اﯾﺮاد روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدی

۰

۰

۰

۱۰

۴

۴

۱

۲۶

۰

۱۲

۲۱
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۵
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۳

۴

۸

۴۸

۸

۳۰

۲

۴۸

۱۰۳

۶۴

۰

۷

۰

۲

۷

۶

۶۹

۱۷

۰

۵۱

۳۸

۷۹

۰

۷

۰

۲

۳

۴

۲۱

۳

۰

۱۹

۳۰

۱۲

۰

۰

۰

۰

۱

۵

۲۸

۴

۰

۱۹

۲۴

۲۰

۰

۲

۰

۰

۱

۲

۸

۱۱

۰

۱۱

۲۹

۴

۰

۲

۰

۰

۲

۲

۰

۴

۰

۳

۶

۳

۰

۱

۱

۱

۲

۰

۴

۱

۰

۷

۵

۳

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۱

۹

۰

۲

۰

۲

۰

۰

۰

۱

۱۵

۱

۰

۰

۵

۰

۰

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۲

۰

۱

۳

۰

۱۰

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
۶

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
۳

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ
۱۰

ﻣﴫ
۸

ﻓﺮاﻧﺴﻪ
۶

ﺗﺮﮐﯿﻪ
۲۲

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
۲۲

ژاﭘﻦ
۶۴

ﻫﻨﺪ
۳۳

اﻣﺮﯾﮑﺎ
۷۳

ﭼﯿﻦ

دﺳﺘﮑﺎری داده

اﯾﺮان

ﴎﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ

اﻧﻮاع ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر
۷۲

ﺟﺪول  .3ﻓﺮاواﻧﻰ اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

۰

۰

۰

۰

۱

۰

۳

۰

۰

۵

۱

۱

۲

ﺳﻮﺋﺪ

۵

۳۱

۴

۱۹

۳۰

۷۲

۱۵۷

۱۰۰

۲

۱۷۷

۲۷۴

۲۱۰

۳۳۱

۸۷
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ﻣﺠﻤﻮع

ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ
 اﻧﻮاع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﯿﻖ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﺮ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮاى ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻻﯾﻠﻰ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻻﯾﻞ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎ
در ﺟﺪول  4اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎى ﺟﺪول  4ﺣﺎﮐﻰ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع،
 1810ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺮﻗﺖ
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ  412ﻓﺮاواﻧﻰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﭘﺲ
از آن ،ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدى  ،386اﯾﺮاد روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ  ،259دﺳﺘﮑﺎرى داده  ،207ﺟﻌﻞ داده
 ،188اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ،140و ﭘﺲ از آن ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ  7ﻣﻮرد و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى ﺑﺎ  13ﻣﻮرد ﻗﺮار دارد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﺳﺮﻗﺖ اﯾﺪه اﺳﺖ،
و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺪه ﻋﻠﻤﻰ را از ﺟﺎى دﯾﮕﺮى ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻰ اﯾﺪه ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﺷﺘﻪﻫﺎى ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  790ﻓﻘﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﻰ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ،رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ) (566و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ )(316
ﻗﺮار دارد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ) 1م ورد( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﺑﻮد.
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ﺟﺪول  .4ﻓﺮاواﻧﻰ اﻧﻮاع ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ
اﻧﻮاع ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر

 .1از آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ اﻏﻠــﺐ ﻣﻘــﺎﻻت داراى
ﭼﻨﺪﯾــﻦ رﺷــﺘﻪ ﻋﻠﻤــﻰ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺳــﻮء رﻓﺘــﺎر ﻋﻠﻤــﻰ ﺑﻮدﻧــﺪ ﺗﻌـﺪاد
ﺣﻮزهﻫــﺎى ﻋﻠﻤــﻰ ﮐــﻪ ﻣﻘﺎﻟــﻪ
ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷــﺪه دارﻧــﺪ ﻣﺘﻔــﺎوت
اﺳــﺖ.

ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ
۸

ﻫرن

ﻣﺠﻤﻮع

۱

۴۱۲

۰

۲۰۷
۳۸۶

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﺸﺎورزی

ﴎﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ

۱۸۷

۵۷

۱۵۴

۵

دﺳﺘﮑﺎری داده

۱۱۱

۱

۸۷

۳

۵

ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدی

۱۶۶

۶۲

۱۱۱

۱۰

۳۷

۰

اﯾﺮاد روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

۱۲۵

۲۶

۸۷

۴

۱۷

۰

۲۵۹

ﴎﻗﺖ اﯾﺪه

۱

۰

۱

۰

۰

۰

۲

اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

۶۱

۳۳

۳۳

۷

۶

۰

۱۴۰

ﺟﻌﻞ داده

۷۳

۵۴

۵۱

۵

۵

۰

۱۸۸

ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ

۳۲

۲۵

۲۳

۰

۱۵

۰

۹۵

از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

۶

۳۹

۱

۰

۰

۰

۴۶

ﻣﺮﺣﻠﻪ داوری

۲

۶

۳

۱

۱

۰

۱۳

ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

۲

۱

۱

۳

۰

۰

۷

ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ

۲۱

۷

۱۳

۲

۲

۰

۴۵

در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ

۳

۵

۱

۱

۰

۰

۱۰

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺪاقﻫﺎ

۷۹۰

۳۱۶

۵۶۶

۴۱

۹۶

۱

۱۸۱۰
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى
اﯾﺮان از  398,203ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 124 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه داﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﻰ در ﻣﺠﻤﻮع  0/06درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ اﯾﺮان ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه و دﭼﺎر
ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  1درﺻﺪ در رﺷﺘﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻗﺮار دارد و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،درﺻﺪى ﮐﻤﺘﺮ از  1دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎده و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2016ﺳﯿﻨﻖ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2014و ﮐﻮﮐﻮل
و ﻫﻤﮑﺎران ) (2008اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ درﮔﯿﺮ  0/088درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﻰ ﮐﻤﺘﺮ از 1
درﺻﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ،در ﻣﺠﻤﻮع 1670 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎر در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰ و
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در راﺳﺘﺎى ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻨﮓ ،اﺳﺘﯿﻦ ،و ﮐﺴﺪوال ) ،(2012ﻫﺎگ ،(2015) 1و وﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2017اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﻮزهﻫﺎى
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ ،و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از  100ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آن ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻫﻨﺮ
و ﮐﺸﺎورزى اﺳﺖ .اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﮐﺎراﺑﺮگ و ﺑﺮگﺑﺮن ) ،(2012ﺷﺎده و
ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2016ﻣﻮﯾﻼن و ﮐﺎواﻟﺰوك ) ،(2016ﺳﯿﻨﻖ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2014و ﮐﻮﮐﻮل
و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2008و زﻣﺎنزاده و ﻏﻔﻮرى ) (1395ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻫﻤﮑﺎرى و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻨﺎد ،اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎرى را در
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻨﮓ ،ﮐﺴﺪوال ،و ﻣﻮرﯾﺴﻮن ) (2011ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ،از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر در ﺳﺎلﻫﺎى  2013و  2016رخ داده و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دهﻫﺰارم ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﻰ آن
ﮐﺸﻮر در آن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮﯾﻼن و ﮐﺎواﻟﺰوك (2016) 2ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ از ﺳﺎل  2015رﺷﺪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪاى داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ

1. Haug
2. Moylan& Kowalczuk
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ﺷﯿام ﻣﺮادی ،اﳌﯿﺮا ﺟﻨﻮی
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻧﺎﺷﺮان از ﺣﯿﺚ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،روﻧﺪ ﺳﻠﺐ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ،ﺻﻌﻮدى ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﮐﺎراﺑﺮگ و ﺑﺮگﺑﺮن ) ،(2012ﺳﺮو و ﻧﯿﮑﻼ )،(2012
زﻣﺎنزاده و ﻏﻔﻮرى ) ،(1395ﺳﻮﮔﺎوارا و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2017و ﺗﯿﮋﯾﮏ ،ورﺑﮑﻪ ،و
اﺳﻤﻮﻟﺪر ) (2014ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﻰ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ ،ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدى ،ﺳﺮﻗﺖ اﯾﺪه ،اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را داﺷﺖ .اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻣﺮﯾﮑﺎ در رﺗﺒﻪ دوم اﻧﻮاع ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﻰ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺷﺎده و ﻫﻤﮑﺎران )(2016
و زﻣﺎنزاده و ﻏﻔﻮرى ) (1395ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدى،
اﯾﺮاد روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ،دﺳﺘﮑﺎرى داده ،ﺟﻌﻞ داده ،اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ در رﺗﺒﻪﻫﺎى ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﯾﻨﺴﻦ و ژاﻧﮓ
) (2012ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻰ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﻧﺘﺸﺎر( و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮑﺎرى در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد.
در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺼﺪاقﻫﺎى ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ،اﯾﺮاد روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ،ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى از ﻣﻮاردى ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪىﻫﺎى اِﻧﺎﮔﻮ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر ذﮐﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪى ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ،ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻰ ﭼﻮن ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺧﻮداﺳﺘﻨﺎدى ،دادهﻫﺎى ﻏﻠﻂ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى از ﺳﻮى ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ  -ﺧﻮاه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
و ﺧﻮاه ﮐﻤﯿﺘﻪ داورى -رخ داده ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﻋﻠﻤﻰ در ﺳﺮﻗﺖ اﯾﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ را داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن ،رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  1ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﭼﯿﻦ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ،رﺷﺘﻪ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺖ .اﯾﺮان در
رﺗﺒﻪﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻠﺐاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎى آﺗﻰ روﻧﺪ روﺑﻪرﺷﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ و ﺣﺘﻰ
ﻗﺒﻞ از داورى وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،از ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ،ﺑﻪوﯾﮋه
در ﺣﻮزه ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻰ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻰ
ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ
در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ را
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻗﺪرداﻧﻰ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﺳﺠﺎدىﻓﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻗﺪرداﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
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:اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻰ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر.(1396)  ﺣﻤﯿﺪ، اﻟﻤﯿﺮا؛ و ﮐﺎﻇﻤﻰ، ﺷﯿﻤﺎ؛ ﺟﻨﻮى،ﻣﺮادى
.94-75 ،(4) 28 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﻰ ﮐﺘﺎﺑﺪارى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﻃﻼﻋﺎت.ﻋﻠﻤﻰ در ﺟﻬﺎن

۹۴
(۱۳۹۶)زﻣﺴﺘﺎن۴ ﺷامره، ۲۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻠﯽڪﺘﺎﺑﺪاریوﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽاﻃﻼﻋﺎت | دوره

