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 سلب اعتبار از مقاالت ایرانینتایج افزایش 

 
زایش های اسناد باالدستی کشور مبنی بر افت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی معتقد است: با توجه به تمرکز سیاستأعضو هی

 های مختلف پژوهش و فناوری، مسئله افزایش سلب اعتبار مقاالت پژوهشگران ایرانی، عالوه برالمللی در حوزههای بینهمکاری
المللی کشور درصورت ادامه روند کنونی، عاملی بازدارنده در روابط و تعامالت علمی نیز خواهد بود؛ دار شدن چهره بینخدشه

المللی از سوی پژوهشگران را نیز با مشکل روبرو خواهد های بینضمن آنکه مخدوش شدن چهره علمی ایران، دریافت گرنت
 .ساخت

شاره با ا وگو با ایسنا،گفت دکتر قاسم آزادی احمدآبادی در
ته یافگزارش اخیر مجله نیچر در خصوص تقلب سازمان به

در برخی مقاالت کشورهایی همچون چین، ایران و 
گفت: هر ساله تعداد زیادی از مقاالت کشورهای  روسیه

نشریات معتبر علمی مختلف پس از انتشار و تایید در 
جهان به واسطه مشکالتی همانند تقلب علمی و عدم درج 

شود. برخی از این فته میصحیح مطالب آن، بازپس گر
های معتبری هستند که خروجی پژوهش مقاالت،

های معتبر نیز دانشمندان در به ثمر رساندن آن از پژوهانه
پس از  ،هااند. بیشتر نتایج این نوع پژوهشتلف در به ثمر رساندن آن شریک بودهاند و در برخی موارد نیز کشورهای مخاستفاده کرده

 .اندهای معتبر نیز نمایه شدهچاپ در نشریات معتبر در پایگاه

کنترل محتوا و اصالت مقاالت، برعهده تیم نشریه )اعم از مدیر مسئول،   ای از مسئولیتوی افزود: از سویی، از آنجا که بخش عمده
هایی مبنی بر تقلبی بودن برخی مقاالت، نمره منفی برای نشریات منتشرکننده این گونه یر، داوران و...( است، انتشار گزارشسردب

شود و اعتبار نشریه را در بین مخاطبان پایین خواهد آورد. در واقع، ضعف نظام پذیرش و چاپ مقاله توسط مقاالت محسوب می
 .هایی آشکار می شودارشناشران معتبر با انتشار چنین گز

آن بخش از گزارش تخلفات علمی که مبتنی بر داده و اطالعات مستند است  :شناسی ادامه داداین متخصص علم اطالعات و دانش
قابل پذیرش است و صد البته نیاز به تحلیل دارد که این مقاالت از طرف چه افرادی، دانشگاه یا موسسه یا با کمک چه کشورهایی 

اند و نیز دالیل مستند از تقلبی بودن آن چیست؟ اما از طرفی، سیستماتیک یا سازمان یافته خواندن آن، غیرمنطقی و کاری شدهمنتشر 
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 کند نباید بدون بررسی دقیق وای که خود، گزارش بداخالقی را منتشر مینادرست و از نظر اخالق علمی نیز ناشایست است. مجله
 .کند عمیق، چنین برداشتی را مطرح

های مختلف علمی و فناوری، برخی کشورها را های علمی ایران، چین و روسیه در حوزهرسد پیشرفتبه نظر می ی وی،به گفته
ها را در سطح جهانی منتشر کرده و به اطالع عموم برسانند. در این راستا دارد که سراغ چنین مواردی بروند و آنهدفمندانه بر آن می

جامعه  تر بررسی کرد و بهدقیقسلب اعتبار شده، علل آن را  توان با کار علمی بر روی مقاالت تقلبی وازی، میسو به منظور شفاف
 .جهانی گزارش کرد

ی تعلق ست و به کشور خاصبحث تخلف علمی، موضوعی فراگیر ا»ت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی با بیان این که أعضو هی
سازی سازی و خصوصیرویه پذیرش دانشجو و تجاریرسد رشد بیبه نظر می ، گفت«ه مستثنی نیستایران نیز از این مسال ندارد و

های آن اخالق است، دور کرده است. عدم تعادل میان تعداد آموزش عالی، آموزش را از جهت و رسالت اصلی خود که یکی از جنبه
های تب دانشیاری و استادی، مسئله هدایت و نظارت بر فعالیتت علمی در مراأتحصیالت تکمیلی و تعداد اعضای هیدانشجویان 

زند. در علمی دانشجویان را نیز دچار مشکل کرده است. فشار نظام آموزش عالی برای چاپ و انتشار مقاله به این اوضاع دامن می
 .ار دارندهای باال نیز قرهای دارای رتبههای سلب اعتبارشده، دانشگاهاین شرایط، در بین مقاله

ت علمی آموزشی و پژوهشی نیز تا حد زیادی در بوجود أگر، نظام ارتقا و ترفیع اعضای هیآزادی احمدآبادی ادامه داد: از سوی دی
آمدن شرایط این چنینی تاثیرگذار بوده است. فشار بر روی این افراد برای کسب امتیازات الزم در این زمینه، برخی از ایشان را ناچار 

 .عه به مراکز غیرقانونی چاپ و انتشار مقاله کرده و نتایج این چنینی را برای کشور به بار می آوردبه مراج

های علمی گفت: معمواًل مقاالت منتشر شده به دو دلیل عمده، حذف ی راهکارهای مقابله با تخلفوی در پاسخ به پرسشی درباره
گاه بوده و به رفتار. درشوند. اول: تخلف یا سوءعتبار مییا سلب ا صورت این حالت، عمومًا نویسنده از انجام تخلف خود، آ

شود نظیر: سرقت علمی، آمارسازی، جعل، تحریف، انتشار مجدد. دوم: خطای غیرعمدی: گاهی خودخواسته آن را مرتکب می
از سردبیر  گیری کرده واضای بازپسنویسنده یا نویسندگان پس از انتشار چاپ مقاله متوجه اشتباه خود شده و یا هر دلیل دیگر، تق

خواهند که مقاله را از روی سایت نشریه بردارد. به طور مثال، زمانی که نویسنده در محاسبات آماری یا انتخاب روش پژوهش می
ر د مرتکب خطا شده و نتیجۀ نادرستی گرفته باشد و در آزمایش و بررسی مجدد، متوجه خطا و ارائۀ اطالعات نادرست خود شود.

ع حذف ین نوای شفاف از دالیل سلب اعتبار مقاله را در دسترس خوانندگان قرار دهند. قاعدتًا حساب ااین مواقع، نشریات باید ارائه
کید بسیاری در ارائۀ دلیل سلب اعتبار مقاله وجود دارداز مورد اول یعنی سوء  .رفتار جداست. به همین دلیل است که تأ

بازدارنده را در راستای  تحقیقات سیاست علمی کشور، بر مبنای دالیل سلب اعتبار مقاالت، چند سیاستت علمی مرکز أعضو هی
 های موجود برای کاهش تخلفات علمیمقابله با تخلفات علمی پیشنهاد کرد و با اشاره به این راهکارها، اظهار کرد: در کنار سیاست

کننده یاب و... ( اجرای موارد زیر نیز در این مسیر، کمکهای مشابهتاندازی سامانه)نظیر تصویب قانون مبارزه با تخلفات علمی، راه
 :خواهد بود

 .دار برای تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلینظارت بر جذب دانشجویان توانمند، باانگیزه و هدف -۱

ری راهب حساب و کتاب و ناتوانی درورود بیرویه دانشجو بویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی که نتیجه آن پیشگیری از جذب بی -۲
 .ت علمی استأنظارت آنان از سوی اعضای هی و
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کشور مشغول به فعالیت ها و مراکز پژوهشی ت علمی در دانشگاهأادی که قرار است به عنوان عضو هیگزینش علمی و دقیق افر -۳
 .زشی شوندعلمی و آمو

گاه« عاتی و رسانهسواد اطال»بینی واحد درسی با عنوان پیش -۴ سازی برای دانشجویان به عنوان پژوهشگران آتی کشور به منظور آ
 ...های دستیابی به اطالعات صحیح و دقیق، شناسایی و ارزیابی منابع اطالعاتی، نحوه استفاده و تحلیل اطالعات وآنان از روش

صالح ارزشیابی کّمی به سمت کیفی و کاربردی ت علمی، با اأارزیابی و نظام ارتقای اعضای هی هایدر خصوص شاخص -۵
 .تر به معیارهای اخالقی کمک کردتوان به کاهش فشار برای تولید کّمی صرف مقاله و پایبندی بیشمی

گران رسانی به پژوهشها و موسسات تحقیقاتی، اطالعشناسی، ضروری است دانشگاهی این متخصص علم اطالعات و دانشبه گفته
های تحقیقاتی آنها ت علمی نسبت به رعایت استانداردهای اخالق در پژوهش و نیز ارتقای مهارتأویان و اعضای هیاعم از دانشج

 .را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و نسبت به این موضوع، حساس باشند

ژوهشی که به عنوان متخلف ها و موسسات پسازی دانشگاههای تنبیهی اشاره کرد و مواردی چون محروموی همچنین به سیاست
ها به مراجع قضائی را از جمله اقدامات اند از برخی اعتبارات و خدمات و برخوررد قانونی با متخلفان علمی و معرفی آنشناسایی شده

 .تنبیهی قابل اجرا برشمرد

عتمادی ای محققان ایرانی گفت: بی اهاعتمادی به پژوهشاستادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه با اشاره به نتایج بی
ور ای از کششود یا اینکه نویسندهها از بروندادهای علمی که از ایران ارسال مینشریات، به دیده شک نگاه کردن و عدم استقبال آن

ر نتایج آن و به دنبال انتشا اندبرای پژوهشگرانی که صادقانه کار علمی کردهمسیر را  ،ایران در میان پدیدآورندگان آن وجود داشته باشد
 .کندالمللی و درنتیجه ارتقا جایگاه و رتبه علمی کشور هستند، دشوارتر میدر مجامع بین

بلکه هر آن چیزی که بیانگر آمار و ارقام و اظهارنظرهای این چنینی  ،نه تنها گزارش نیچر :آزادی احمدآبادی در پایان خاطرنشان کرد
ل دهد و عواقبی نظیر عدم استقباها، محصوالت و... را افزایش مییران چه در بخش پژوهشگران، دانشگاهباشد حساسیت بر روی نام ا

 .از کاالها و خدمات تولیدی و صنعتی کشور را نیز در پی خواهد داشت
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