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رسول معصومی ، 1علیرضا امان اللهی
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را بگیرد.
واژههای کلیدی :سوء رفتار علمی ،سرقت علمی ،بازپسگیری ،مقاالت زیست-پزشکی

.1دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران .
* (نویسنده مسئول)؛ تلفن 02166539260 :پست الکترونیکیamanollahi.a@gmail.com:
تاریخ دریافت1396/11/25 :

تاریخ پذیرش1397/05/20 :

تاریخ بازبینی1397/03/05:

 88چرا مقاالت زیست پزشکی ایرانیان بازپسگرفته

مقدمه
میلیونها محقق در سراسر جهان بطور صادقانه تالشها و

مقاله را میتوانند باز پس بگیرند که یک یا چند تا از شرایط زیر

دست رنجها ی علمی خود را در قالب مقاله در مجالت مختلف

را داشته باشد .1 :شواهد روشنی از غیر قابل اعتماد بودن نتایج

منتشر میکنند .ولی محققانی هم هستند که به درستکاری

در نتیجه سوء رفتار (مثل جعل دادهها) یا خطای صادقانه (مثل

علمی ( )Academic Integrityپایبند نیستند و مرتکب بد

محاسبات اشتباه) وجود داشته باشد .2 .نتایج قبالً منتشر شده

رفتاریهای علمی ( )Scientific Misconductsمیشوند.

باشد (انتشار چندگانه)  .3مرتکب سرقت ادبی شود و .4

جعل ( )Fabricationو دستکاری ( )Falsificationدادهها و

پژوهش غیر اخالقی را گزارش کند (.)3

سرقت علمی ( )plagiarismسه مصداق بارز سوء رفتار علمی

سو رفتار پژوهشی در حوزه پزشکی اهمیت و حساسیت

هستند ( .)1وقتی چنین اتفاقی می افتد ،شرافت علمی لکهدار

بیشتری دارد .آستین ( )Steenبا بررسی  180مقاله پزشکی که

می شود و نیاز است جامعه علمی با آن نویسندگان برخورد

بازپسگرفته شده بودند ،نشان داد که این مقاالت باالی  5هزار

متناسب کند .بازپسگیری یا سلب اعتبار مقاالت

بار استناد دریافت کردهاند .این امر نشان میدهد ایدههای

( )Retractionیکی از پیامدهای بد رفتاریهای پژوهشی است.

مطرح شده در مقاالت بازپسگیری شده ،پژوهشهای بعدی را

اگر برای سردبیر یا ناشر مجله مسجل شود که مقالهای اصول

میتواند تحت تأثیر قرار دهد .در کل از  28هزار آزمودنی که

اخالقی را رعایت نکرده است ،آن را باز پس میگیرد و تحت

وارد این مطالعات شده بودند ،بیش از  9هزار بیمار درمان شده

یک اطالعیه یا اعالن ( )Retraction Noticeبه آگاهی عموم

بودند .از طرفی باالی  400هزار آزمودنی که وارد  851مطالعه

خوانندگان مجله و جامعه علمی میرساند .البته بازپسگیری

ثانویه (که به مقاالت بازپسگرفته شده استناد داده بودند) شده

مقاالت فقط در نتیجه بد رفتاریهای پژوهشی عمدی نیست.

بودند ،حدود  70هزار بیمار درمان شده بودند .این مطالعه نشان

اگر نویسندهای بصورت سهوی نیز مرتب خطاهای علمی مثل

میدهد نه تنها بیماران وارد شده به مطالعات بازپسگرفته شده

خطا در تحلیل دادهها شود و آن خطا قابل مالحظه باشد ،در

در معرض خطر هستند بلکه مطالعاتی که به این مقاالت استناد

این صورت نیز آن مقاله بازپسگرفته میشود .به این عمل،

کردند نیز ممکن است خطراتی را متوجه بیماران کنند (.)4

خطاهای صادقانه و غیر عمدی ( )Honest Errorنیز گفته

محققان دیگری نیز ،استناد به مقاالت بازپسگرفته شده و

می شود .بنابراین باید بین عمدی و غیرعمدی بودن خطاها

مشکالت متعاقب آن را مورد بررسی قرار دادهاند (.)5،6

تمایز قائل شد .در سال  1984کتابخانه ملی پزشکی آمریکا بر
اهمیت بازپسگیری مقاالت پی برد و اصطالح " Retraction

 "of publicationرا به سر عنوانهای موضوعی پزشکی
( )MeSHاضافه کرد ( .)2بدین ترتیب دسترسی و بازیابی
چنین مقاالتی آسان شد .اعالن بازپسگیری ( Retraction

 )Noticeاز استاندارد خاصی پیروی نمیکرد تا این که در سال
 2009کمیته اخالق نشر ( Committee on Publication

 )Ethics=COPEگایدالین بازپسگیری مقاالت را منتشر کرد.
در حال حاضر مجالت سعی میکنند از این گایدالین پیروی
کنند .بر اساس این راهنما ،سردبیران مجالت در صورتی یک

در یک دهه گذشته ،مقاالت علمی ایرانیان رشد بسیار زیادی
داشته است و حتی در مقطعی باالترین رشد را در بین تمام
کشورهای جهان بخود اختصاص داد ( .)7اما به دالیل مختلف،
سوء رفتار پژوهشی نیز رشد داشته است .میزان زیاد این بد
رفتاریها و نیز حساسیت شاید بیش از حد مجامع بین المللی
باعث شده است که جو منفی علیه ایران شکل بگیرد (.)10,8
همانطوری که گفته شد بازپسگیری مقاالت بیشتر ناشی از
خطاهای عمدی یعنی سوء رفتار علمی است ،بنابراین بررسی
مقاالت بازپسگیری شده میتواند هم به محققان و هم به
سیاستگذاران علمی و پژوهشی کشور کمک کند تا راهکارهای
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مناسب را برای حل این مشکل پیدا کنند .در مطالعات متعدد

این افراد را "مجرمان سابقه دار" ()Repeat Offenders

میزان شیوع ،دالیل و اثرات مقاالت بازپسگرفته شده در

معرفی کردهاند .دادهها یا تفسیرهای غلط ،سرقت علمی ،جعل و

حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .گابرهارت

دستکاری دادهها ،انتشار چندگانه و خطای ناشر مهمترین علل

( )Gabehartدر سال  2005با بررسی  211مقاله بازپسگرفته

بازپسگیری مقاالت بوده است ( .)14در ایران مرادی و همکاران

شده در پایگاه پابمد نشان داد که  30%استناداتی که به این

در سال  2017در یک مطالعه تطبیقی بد اخالقیهای علمی

مقاالت داده شده است بعد از بازپسگیری بوده است و با

ایران و  12کشور دیگر را بررسی کردند .آنها با جستجو در

بررسی دقیقتر استنادات  4مقاله بازپسگرفته شده به این

پایگاه  Web of Scienceتعداد  1292مقاله بازپسگرفته شده

نتیجه رسید که اکثر این استنادات مثبت و در جهت تأیید

را پیدا کردند (از سال  2010تا  .)2017چین با  ،375آمریکا با

یافتههای آنها بوده است ( .)11در مطالعه دیگری در سال

 293و هند با  153مقاله در جایگاههای اول تا سوم قرار

 2011تعداد  312مقاله بازپسگرفته شده در پایگاه پابمد مورد

داشتند .ایران با  124مقاله در جایگاه چهارم قرار داشت .اما در

بررسی قرار گرفت .خطای غیر عمدی و صادقانه ( ،)%40سو

صورت محاسبه نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به کل مقاالت

رفتار پژوهشی ( )%28و انتشار مکرر ( )%17مهمترین دالیل

موجود در  ،WOSایران با اختالف زیاد در جایگاه اول قرار

بازپسگیری این مقاالت بوده است ( .)12سمپ ( )Sampو

داشت .حوزه پزشکی با  71مقاله بیشترین سهم را داشت.

همکاران نیز در سال  2012تعداد  102مقاله بازپسگرفته شده

سرقت علمی ،ایراد مربوط به نویسندگان ،دستکاری دادهها و

را در حوزه دارویی مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان

خود استنادی از مهمترین دالیل بازپسگیری مقاالت ایرانیها

داد رفتارهای غیر اخالقی نویسندگان مثل عدم کسب مجوز
اخالقی و عدم کسب رضایت آگاهانه از بیماران با 31 %
بیشترین نقش را در بازپسگیری مقاالت داشته است .بعد از آن

بوده است ( .)15البته بعید به نظر میرسد "خود استنادی" به
تنهایی دلیل کافی برای بازپسگیری مقاالت باشد و منظور
نویسندگان مقاله فوق از "ایراد مربوط به نویسندگان" نیز

جعل دادهها ( 23.5درصد) ،سرقت علمی ( ،)10%خطای علمی

مشخص نیست .از طرف دیگر همانطوری که گفته شد

( )8/82%و انتشار چندگانه ( )7/84%در جایگاههای بعدی قرار

بازپسگیری مقاالت لزوماً نشان دهنده بد رفتاری علمی نیست

داشتند ( .)13به نظر میرسد جامعترین مطالعه در این زمینه،

ولی در مقاله آنها یکسان فرض شده است .در مطالعه پیمایشی

مطالعه گرینایزن ( )Grieneisenو ژانگ ( )Zhangباشد که در

حاجی و همکاران 813 ،نویسنده مسئول مقاالت ایرانی نمایه

سال  2012در مجله  PLoS ONEمنتشر شده است .آنها با

شده در  Scopusبیان کردند که نویسنده میهمان (Guest

جستجوی  42پایگاه اطالعاتی تعداد  4449مقاله بازپسگرفته

 ،)Authorshipدستکاری متدولوژی و سرقت علمی

شده (بین سالهای  1928تا  )2011را پیدا کردند .این تعداد

متداولترین بد رفتاری پژوهشی نویسندگان ایرانی بوده است

مقاله در  1796مجله مختلف منتشر شده بودند که عامل تأثیر

(.)16

( 59 )IFمجله  9و باالتر بوده است (در سال  22 .)2010مجله

هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تمام مقاالت بازپسگرفته

هر کدام باالی  15مقاله بازپسگرفته شده داشتند .تعداد

شده نویسندگان ایرانی در پایگاه  PubMedبود .بدین منظور

مقاالت بازپسگرفته شده در پزشکی ،علوم زیستی و شیمی

میزان رشد ،دالیل ،میزان استنادات ،مجالت و حوزههای

بیشتر از بقیه حوزهها بود .یک متخصص بیهوشی از کشور

موضوعی مورد بررسی قرار گرفتند.

آلمان 88 ،مقاله بازپسگرفته شده داشت 14 .نویسنده بعدی

روش کار

هم باالی  14مقاله بازپسگرفته شده داشتند .نویسندگان مقاله

این مطالعه در سال  1396انجام شد .برای دسترسی به:
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مقاالت بازپسگرفته شده از پایگاه اطالعاتی Medline/Pub

تا  16نوامبر  2017تعداد  145مقاله بازپسگرفته شده ایرانی از

 Medاستفاده شد .در این پایگاه مقاالت بازپسگرفته شده با

این طریق بدست آمد .تمام مقاالت وارد نرم افزار اندنوت شدند.

عنوان ” ”Retracted Articleمشخص میشوند .عالوه بر آن

سپس فرم استخراج دادهها طراحی شد که شامل نام و نام

یک اعالن بازپسگیری ( )Retraction Noticeنیز وجود دارد

خانوادگی نویسنده اول مقاله ،سال انتشار ،نام مجله ،نام

که اگر روی آن کلیک کنیم ،میتوانیم دلیل یا دالیل سلب

کشوری که مجله در آن منتشر میشود ،تعداد استنادها و متن

اعتبار یک مقاله را پیدا کنیم .مقاالت بازپسگرفته شده را

اعالن سلب اعتبار بودند .ابتدا یکی از پژوهشگران ( )AAبا

میتوان با استراتژی] “Retracted Publication”[ptو

مراجعه به اعالن بازپسگرفته شده هر مقاله ،اطالعات هر مقاله

اعالنها را نیز میتوان با استراتژی “Retraction of

را پیدا کرده و در فرم مخصوص یادداشت کرد .بعد از اتمام این

] Publication"[ptبازیابی کرد Pt .همان نوع انتشار
( )Publication Typeاست .از طرف دیگر وابستگی سازمانی
نویسندگان را با فیلد  ADیا همان آدرس میتوان بازیابی کرد.
به این ترتیب با جستجوی ] Iran [ADدر پابمد ،مقاالتی که
نویسندگان آنها ایرانی هستند ،بازیابی میشوند .با این حال به
علت نمایه سازی ناقص پایگاه پابمد ،امکان بازیابی دقیق همه
مقاالت وابسته به یک سازمان یا کشور در این پایگاه وجود
ندارد .ولی با توجه به هدف این مطالعه و سهولت استفاده از
پایگاه پابمد ،از این پایگاه استفاده شد.
مراحل کار
از استراتژی جستجوی Iran[ad] AND "Retracted

] Publication"[ptبدون اعمال محدودیت خاصی استفاده شد.

مرحله نویسندگان در دو جلسه با خواندن متن کامل اعالنها،
دلیل یا دالیل اصلی سلب اعتبار مقاله را پیدا و آن را طبقه
بندی کردند .موارد اختالفی با بحث و گفتگو حل شدند .در
نهایت نویسنده دیگر ( )RMتمام آن موارد را دسته بندی و
نهایی کرد .تعداد استنادات هر مقاله نیز از طریق پایگاه
اطالعاتی  Scopusبدست آمد .دادههای بدست آمده با استفاده
از آمارههای توصیفی و جدول و نمودار تلخیص شد.
یافتهها
در کل از سال  2001تا اواخر  2017و با استراتژی جستجوی
ذکر شده ،تعداد  145مقاله از مقاالت نویسندگان ایرانی،
بازپسگرفته شده بودند .در نمودار  1روند سلب اعتبار مقاالت
قابل مشاهده است.
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نمودار  :1روند سلب اعتبار مقاالت ایرانی
بیشترین تعداد مقاالت بازپسگرفته شده ( 31مقاله) در سال

ولی برای فهم بهتر ،باید نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به کل

 2015اتفاق افتاده است .در سال  2002و  2004هیچ مقالهای

مقاالت نیز محاسبه شود .در جدول  1این نسبت برای هر سال

بازپسگرفته نشده است .در سال  2014نسبت به سال 2013

ارائه شده است.

تعداد مقاالت بازپسگرفته شده بیش از دو برابر بوده است .این
نمودار نشان دهنده رشد تعداد مقاالت بازپسگرفته شده است.

جدول  :1نسبت مقاالت بازپس گرفته شده به کل مقاالت منتشر شده ایرانی در سالهای مورد بررسی
سال

تعداد کل مقاالت چاپ
شده

تعداد مقاالت بازپسگرفته شده

نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به
کل مقاالت چاپ شده

2001

404

1

0/25

2002

562

0

0/00

2003

876

1

0/11

2004

1142

0

0/00

2005

1460

3

0/21

2006

2126

5

0/24

2007

3362

4

0/12

2008

3776

4

0/11

2009

4271

6

0/14

2010

5242

10

0/19

2011

6785

7

0/10

2012

9288

12

0/13
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2013

11060

13

0/12

2014

12962

29

0/22

2015

13659

31

0/23

2016

15574

16

0/10

2017

15589

3

0/02

2018

231

0

0/00

مجموع

109824

145

0/132

همانطوری که در جدول شماره  1قابل مشاهده است با

مقایسه با چند کشور منتخب

اینکه در سال  2001فقط یک مقاله بازپسگرفته شده است

در مجموع  0.13درصد کل مقاالت ( 145مقاله)

ولی باالترین نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به کل مقاالت در

بازپسگرفته شدهاند .این مجموع با چند کشور منتخب و نیز

این سال بدست آمده است ( .)0.25بعد از آن ،این نسبتها در

کل رکوردهای پابمد در جدول  2مقایسه شده است:

سالهای  2015 ،2006و  2014بیشترین بوده است.
جدول  :2مقایسه نسبت مقاالت بازپس گرفته شده ایران با سایر کشورها
نسبت مقاالت بازپسگرفته

نام کشور

تعداد مقاالت

تعداد مقاالت بازپسگرفته شده

ایران

109824

145

0/0132

مصر

47206

43

0/091

هند

370696

328

0/088

چین

1111488

952

0/085

عربستان

48116

26

0/054

ژاپن

1048859

465

0/044

پاکستان

25739

11

0/042

ترکیه

188648

63

0/033

آلمان

819397

276

0/033

ایتالیا

604441

133

0/022

فرانسه

617802

69

0/011

کل پابمد

27859878

5631

0/020

شده به کل مقاالت

جستجو در  19نوامبر 2017
جدول شماره  2نشان میدهد که سلب اعتبار مقاالت در

هند و چین بیشترین و فرانسه ،ایتالیا و آلمان کمترین نسبت

تمام کشورها وجود دارد و فرقی بین کشورهای توسعه یافته و

مقاالت بازپسگرفته شده به کل مقاالت را بخود اختصاص

در حال توسعه وجود ندارد .با این حال میزان شیوع و نسبت

دادهاند .نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به کل مقاالت ایران از

آنها به کل مقاالت آن کشورها متفاوت است .کشورهای مصر،

دومین کشور این لیست یعنی مصر ،حدود یک و نیم برابر،
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نسبت به کشور آخر لیست یعنی فرانسه ،دقیقاً  12برابر و

دالیل بازپسگیری مقاالت

در جدول  3دالیل بازپسگیری مقاالت نویسندگان ایرانی

نسبت به کل پایگاه پابمد حدود  4.5برابر بیشتر است.

ذکر شده است.
جدول  :3دالیل بازپسگیری مقاالت
دلیل بازپسگیری

میزان تکرار

توضیحات

سرقت علمی

68

از سرقت علمی جزئی تا کامل

مخدوش کردن فرایند داوری همتا

58

دستکاری نویسندگان

52

معموالً ناشی از دسترسی غیرقانونی به

دستکاری مواد و روشها

5

دستنوشته است.

جعل هویت افراد معتبر

4

انتشار مکرر

28

خطای ناشر

8

بدون ذکر دلیل

7

خطاهای آماری

4

که معموالً منجر به انتشار مجدد یک مقاله شده
است.
ناشر یا سردبیر توضیحی ارائه نکرده است.

سایر موارد (استفاده از دادههای یک
موسسه بدون کسب مجوز از آن ،خطا در
طراحی مطالعه ،عدم اطالع همه نویسندگان

8

از چاپ مقاله و )...

چون برخی از مقاالت به چند دلیل بازپسگرفته شده بودند،

ولی خطای ناشر ،خطاهای آماری و سایر خطاهای علمی را

بنابراین مجموع دالیل از کل مقاالت ( )145بیشتر است .سرقت

میتوان سهوی دانست .بر این اساس با مطالعه دقیق اعالنها

علمی در  68مقاله ( 46.90درصد) وجود داشته است .بعد از آن

مشخص شد که  118مقاله ( 81.37درصد) به دالیل بداخالقی

مخدودش کردن فرایند داوری همتا ( Compromised peer

علمی عمدی بازپسگرفته شدهاند و فقط  18مقاله (12.41

 )reviewقرار داشت که بیشتر ناشی از دسترسی غیرقانونی به

درصد) به دلیل خطاهای غیر عمدی بازپسگرفته شدهاند .در 9

دست نوشته و تغییر در نویسندگان و دستکاری بخشهای

مقاله ( 6.20درصد) نیز تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن

مختلف مقاله است .در رده سوم ،انتشار مکرر یا چندگانه با 28

خطا غیر ممکن بود.

مورد وجود داشت .در  8مورد ( 5.5درصد) نیز خطای ناشر
باعث بازپسگیری مقاالت شده بود .در  7مورد نیز دلیل خاصی

مجالت

ذکر نشده بود.

 145مقاله در  75مجله مختلف منتشر شده بودند .در جدول 4

در حالی که انتشار مکرر ،دستکاری نویسندگان و سرقت
ادبی کامل را میتوان یک رفتار غیر اخالقی عمدی تلقی کرد

ده مجلهای که بیشترین تعداد مقاالت را بخود اختصاص داده
بودند ،لیست شده است.
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جدول  :4مجالت با بیشترین گزارش بازپس گیری مقاالت
ردیف

نام مجله

عامل تأثیر

محل انتشار

تعداد

درصد

1

Diagnostic Pathology

2/025

انگلستان

22

15/17

2

Tumor Biology

3/65

آمریکا

15

10/34

3

Iranian Red Crescent Medical
Journal

0/865

ایران

10

6/89

4

Archives of Iranian Medicine

1/2

ایران

4

2/75

ندارد

ایران

4

2/75

0/812

ایران

4

2/75

7

Perfusion

13/41

انگلستان

4

2/75

8

BJU International

4/439

انگلستان

3

2/06

9

Toxicology and Industrial Health

1/378

انگلستان

3

2/06

10

Cancer Cell International

3/74

انگلستان

2

1/37

5
6

International Journal of Preventive
Medicine
Iranian Journal of Allergy Asthma
and Immunology

 5مجله در انگلستان 4 ،مجله در ایران و یک مجله نیز در

بحث

آمریکا منتشر میشوند .حدود  32درصد کل مقاالت (47

در این مطالعه  145مقاله زیست پزشکی نویسندگان ایرانی

مقاله) در سه مجله منتشر شده بود .همه مجالت بجز یکی در

که بازپسگرفته شده بودند ،مورد بررسی قرار گرفت .در این

پایگاه  Web of Scienceنمایه میشوند و دارای  IFنیز

بخش به تفسیر مهمترین یافتههای این مطالعه پرداخته شده

هستند.

است.
مقاالت بازپسگرفته شده از سال  2001تا  2015تقریباً

حوزههای موضوعی

روند صعودی داشته است ولی در سال  2016و  2017این روند

بیشتر مقاالت در  5حوزه موضوعی بیوشیمی و زیست

بشدت کاهش پید ا کرده است .با توجه به اینکه مقداری طول

شناسی مولکولی ( 25مقاله) ،داروشناسی و داروسازی (24

میکشد (بعضاً تا چند سال) تا خطاهای یک مقاله شناسایی و

مقاله) ،اُنکولوژی ( 21مقاله) ،جراحی ( 17مقاله) و ژنتیک و

سپس بازپسگرفته شود ،بنابراین یکی از دالیل کاهش مقاالت

وارثت ( 16مقاله) بوده است.

در سال  2016و  2017میتواند همین مسئله باشد .مطالعات
زیادی هم نشان دادهاند که در کشورها و حوزههای علمی

بررسی استنادات

مختلف این افزایش وجود داشته است ( .)18 .17 .14 .12با

بررسی استنادات مقاالت نیز نشان داد 27 ،مقاله تاکنون هیچ

این وجود بررسی نسبت مقاالت بازپسگرفته شده به کل

استنادی دریافت نکرده است 22 .مقاله فقط یک استناد دریافت

مقاالت نشان می دهد افزایش یا کاهش از الگوی خاصی پیروی

کرده است که آن هم معموالً همان اعالن سلب اعتبار است18 .

نمیکند .مثالً این درصد در سال  2011نسبت به سال 2010

مقاله دو استناد دریافت کرده است 47 .مقاله ( )32/41%باالی

کاهش چشمگیر داشته است .متعاقب آن سال  2012اندکی

 10استناد دریافت کرده است .بیشترین استناد مربوط به

افزایش و سپس در سال  2013به مقدار جزئی کاهش پیدا

مقالهای با  58بار استناد است.

کرده است .بنابراین توجه صرف به اعداد مطلق میتواند گمراه
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کننده باشد .مقایسه این نسبت با کشورهای مختلف نشان می

صورت باید با راهکارهای انضباطی جلوی این بدرفتاری علمی

دهد که وضعیت ایران نسبت به این کشورها خوب نیست که

گرفته شود .نکته مهم بعدی در این مطالعه ،وجود بیش از یک

این نتیجه با مطالعه مرادی و همکاران هم راستاست (.)15

دلیل برای بازپسگیری مقاالت بود .اکثر نویسندگانی که سرقت

نتیجه این مطالعه نشان داد سرقت علمی (حدود)47 %

علمی انجام داده بودند ،سعی داشتند فرایند داوری همتا را نیز

بزرگترین دلیل بازپسگیری مقاالت بوده است .با اینکه در

مخدوش کنند تا بدین ترتیب سرقت خود را از دید سردبیر و

مطالعات مختلف ،سرقت علمی یکی از اصلیترین دالیل

داوران مخفی نگه دارند .نکته مهم بعدی در تشخیص سوء

بازپسگیری مقاالت ذکر شده است ،ولی میزان شیوع این

رفتارهای علمی است .امروزه با وجود پایگاههای اطالعاتی بزرگ

بدرفتاری علمی در مقاالت ایرانیها ،بسیار بیشتر است و نگرانی

و نرم افزارهای مختلف ،تشخیص سرقت علمی کار مشکلی

جدی ایجاد میکند .سرقت علمی را میتوان از جزئی تا کامل

نیست ولی جعل و دستکاری دادهها را نمیتوان به آسانی

در نظر گرفت .در بسیاری از موارد نویسندگان ایرانی ،مقاله

تشخیص داد .به همین دلیل شاید یکی از دالیلی که سرقت

دیگری را بدون هیچ کم و کاستی به نام خودشان به چاپ

علمی باالترین درصد را بخود اختصاص داده ،همین مسئله

رساندهاند .طبیعی است که این رفتار قطعاً عامدانه و غیر

باشد.

اخالقی است .اما مواردی هم وجود داشت که نویسنده در

در ایران قانون مدونی برای برخورد با تخلفات علمی و

نگارش بخشی از مقاله مثل مقدمه و مرور متون دچار سرقت

پژوهشی وجود نداشت و مؤسسات و دانشگاهها بصورت

علمی شده بود یا فقط شکل یا نمودار را بدون کسب اجازه از

سلیقهای با متخلفان برخورد میکردند .تا اینکه در تابستان

مجله و ناشر در مقاله منتشر کرده بود .تشخیص عامدانه و غیر

 1396مجلس شورای اسالمی" قانون پیشگیری و مقابله با

عامدانه بودن چنین رفتاری کمی مشکل است .با این حال

تقلب در تهیه آثار علمی" را تصویب کرد و رئیس جمهور آن را

ناآگاهی نویسندگان از قوانین ،عدم تسلط آنها به زبان انگلیسی

برای اجرا ابالغ کرد .در این قانون بسته به نوع تخلف ،مجازات

و عدم رفرنسنویسی مناسب میتواند از دالیل غیر عمدی بودن

مختلفی مثل مجازات نقدی ،تنزل رتبه ،ابطال مدرک تحصیلی

این رفتار باشد .استرتون ( )Strettonو همکاران پدیده سرقت

و اخراج پیش بینی شده است .وجود چنین قانونی الزم بود ولی

ادبی را که منجر به بازپسگیری مقاالت زیست پزشکی در

به نظر میرسد در کنار این قانون باید به ریشههای این

مدالین شده بود ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی آنها

رفتارهای غیر اخالقی نیز پرداخت .اینکه چه عواملی باعث

نشان داد نویسندگانی که اهل کشورهای با درآمد پایین بودند

می شود یک دانشجو ،استاد یا پژوهشگر تخلف علمی انجام

بطور معنیداری بیشتر از نویسندگان اهل کشورهای با درآمد

دهد ،از اهمیت زیادی برخودار است .محققان در مطالعات

باال مرتکب سرقت علمی شده بودند .همچنین نویسندگانی که

مختلف سعی کردهاند به این مسئله بپردازند .بر اساس مقاله

از کشورها ی غیر انگلیسی زبان بودند بیشتر از نویسندگان اهل

قاضی نوری و همکاران برخی از عوامل روی آوردن محققان

کشورهای انگلیسی زبان ،سرقت علمی داشتند .البته در این

ایرانی به سرقت علمی ]و نیز سایر سوء رفتارهای علمی[ عبارتند

پژوهش ،فقط نویسنده اول مالک محققان بود ( .)19مطالعه

از .1 :ضعف نظام نوآوری ملی و تعامل ضعیف بین دانشگاه و

فوق بخوبی نشان میدهد توانمندسازی نویسندگان ایرانی در

صنعت که منجر به این شده است که بجای تالش برای حل

زمینه نگارش علمی به زبان انگلیسی میتواند جلوی ارتکاب

مشکالت واقعی کشور ،نشر مقاالت به عنوان شاخص اصلی

خیلی از سرقتهای علمی را بگیرد .البته همانطوری گفتیم در

برتری علمی تلقی شود .2 ،انتشار مقاله در مجالت  ISIپیش

برخی موارد سرقت علمی کامالً آگاهانه و عامدانه است و در این

شرط ارتقای اعضای هیئت علمی در اکثر دانشگاههای کشور
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است و این دانشگاهها تأکید زیادی برای عامل تأثیر ()IF

آموزش در زمینه اخالق در پژوهش بسیار جدی است .در

مجالت دارند .3 ،داشتن حداقل یک مقاله  ISIشرط دفاع از

مطالعه ای در سال  2017مشخص شد در  72مورد ( )%58از

پایان نامه دکتری در بیشتر رشتههای دانشگاهی است.4 ،

 125برنامه درسی تحصیالت تکمیلی حوزه علوم پزشکی هیچ

برخی اساتید بدون انجام حمایت علمی ،دانشجویان را تحت

اشاره ای به آموزش اخالق در پژوهش نشده است .و فقط 17

فشار قرار میدهند تا مقاالتی را بنویسند و حتی انتظار دارند

برنامه درسی وجود دارد که دوره مخصوصی را برای آموزش

که اسم استاد را به عنوان نویسنده اول ذکر کنند! این کار

اخالق در پژوهش تدوین کرده است ( .)23البته همیشه بین

ممکن است دانشجویان را تحریک کند که مرتکب سرقت ادبی

برنامه درسی طراحی شده و برنامه درسی اجرا شده ،تفاوتهایی

شوند( .)20واقعیت آن است که در حال حاضر یک محیط

وجود دارد و باید بررسی شود که در عمل چه آموزشهایی ارائه

رقابتی ناصواب بوجود آمده است که در این محیط یا باید

میشود .بدین ترتیب الزم است مقوالت مرتبط با اخالق در

منتشر کنی یا نابود شوی ( .)Publish or Perishدر این

پژوهش و نشر در برنامه های درسی گنجانده شوند و با روش

صورت انتشار به هر شیوهای ممکن است ،توجیه پذیر باشد .در

های مناسب به دانشجویان آموزش داده شوند .برگزاری دوره

یک دهه گذشته تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ایران

های رسمی کمک کننده است ولی در کنار آن توجه به

رشد چشمگیری داشته است .طبیعی است در این صورت

الگوسازی ( )Role-modelingو منتورینگ نیز میتواند به

ممکن است دانشجویانی وارد این مقاطع شوند که سطح پایینی

درونیسازی آن آموزشها کمک کند ( .)21در یک مطالعه

از دانش و مهارت را داشته باشند و در انجام پژوهش و پایان

فراتحلیل نشان داده شد ،آموزش های اخالق در پژوهش در کل

نامه ناتوان باشند و دست به اقدامات غیر اخالقی بزنند .از طرف

اثربخش هستند و باعث افزایش دانش و بهبود استدالل اخالقی،

دیگر در برنامههای درسی رشتههای مختلف ،مهارتهای

تصمیمگیریهای اخالقی و قضاوت اخالقی میشوند ( .)24بر

پژوهش و نگارش علمی نادیده گرفته شده است و عمالً دانشجو

اساس همین مطالعه ،تود ( )Toddو همکاران ،مشارکت فعال و

آموزش رسمی در این خصوص نمیبیند.

فعالیتهای مبتنی بر مورد را به عنوان اثربخشترین روشهای

به عقیده شامو و رزنیک ( )Shamoo & Resnikتئوری

آموزش اخالق در پژوهش ذکر کردند ( .)25در مطالعه خندقی و

های ایمیل دورکنیم ( )Emile Durkheimفیلسوف فرانسوی

پاکمهر نشان داده شد دانشجویانی که آموزشهایی در زمینه

قرن  19و رابرت مرتون ( )Robert K. Mertonجامعهشناس

اخالق در پژوهش دیدهاند ،به طور معنیداری بیشتر از

آمریکایی قرن  ،20میتوانند چارچوب نظری را برای پیدایش

دانشجویانی که این آموزشها را دریافت نکردهاند ،اصول اخالقی

چنین رفتارهایی ارائه دهند .بر اساس این نظریهها ،ارزشها و

در پژوهش را رعایت میکنند (.)26

هنجارهای مربوط به رفتار علمی ،معموالً در طی دوره آموزش

در این مطالعه مشخص شد که  7مقاله بدون ذکر دلیل

درونی سازی و بعداً از طریق سیستم کنترل اجتماعی که شامل

خاصی ،بازپسگرفته شده است که این امر برخالف گایدالین

پاداشها و مجازات است ،تقویت میشوند .رفتار ناسالم به

 COPEاست .این گایدالین اصولی را در تهیه این اعالن توصیه

احتمال زیاد وقتی رخ میدهد که ارزشها ،نابود شوند و اهداف

کرده است که عبارتند از :ارجاع مناسب به مقاله بازپسگرفته

و جاه طلبیهای اشخاص در تضاد با ساختار و کنترلهای

شده ،ذکر مشخصات مقاله بازپسگرفته شده ،انتشار سریع برای

جامعه قرار بگیرند (.)21

به حداقل رساندن اثرات زیان بار ،قابلیت دسترسی بصورت

آموزش اخالق یکی از روشهای جلوگیری از سو رفتارهای

رایگان ،مشخص کردن فرد باز پس گیرنده (سردبیر ،ناشر یا

پژوهشی است ( .)22ولی به نظر می رسد در کشور ما کمبود

نویسنده) ،ذکر دلیل بازپسگیری (تا تمایز بین سو رفتار علمی
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و خطای صادقانه صورت بگیرد) و باالخره عدم استفاده از
ادبیات توهین آمیز و زننده ( .)3بنابراین شایسته است که

افراد باید تعداد مقاالت بازپسگرفته شده فرد که البته ناشی از

سردبیران مجالت این اصول را رعایت کنند و دلیل اصلی

سو رفتار پژوهشی باشد ،نیز مورد توجه قرار گیرد .طبیعی است

بازپسگیری مقاالت را اعالم کنند .چون همانطوری که گفتیم

تفاوت زیادی وجود دارد بین دانشجویی که به علت ناآگاهی

همه بازپسگیریها به علت سوء رفتار پژوهشی نیست .اگر این

دچار سرقت علمی در یک مقاله شده است با فردی که در 14

دلیل بصورت واضح بیان نشود ممکن است نویسنده آن مقاله

مقاله مرتکب سرقت علمی شده است .در این مطالعه ،دو

در معرض قضاوتهای ناصحیح قرار بگیرد.

نویسنده هر کدام  14مقاله بازپسگرفته شده داشتند که ناشی

یکی از نگرانیهای موجود در زمینه مقاالت بازپسگرفته
شده ،تأثیر آنها بر پژوهشهای بعدی است .در این مطالعه

از سو رفتار علمی بوده است .در کل  11نویسنده باالی  5مقاله
بازپسگرفته شده داشتند.

حدود  33درصد مقاالت باالی  10بار استناد دریافت کرده

یکی از محدودیتهای این مطالعه استفاده از پایگاه اطالعاتی

بودند .روی هم رفته صدها مقاله به این  145مقاله استناد

 Medline/PubMedبود .ممکن است جستجوی فقط یک

کردهاند .مطالعات نشان دادهاند بیشتر نویسندگانی که به

پایگاه ،برآورد دقیقی از وضعیت مقاالت بازپسگرفته شده

مقاالت بازپسگرفته شده استناد کردهاند ،از سوء رفتار علمی

مقاالت زیست پزشکی ایرانیها بدست ندهد .از طرف دیگر این

آن مقاالت آگاهی نداشتهاند و بصورت مثبت از آن مقاالت یاد

پایگاه تا چند سال اخیر ،فقط وابستگی سازمانی نویسنده اول را

کردهاند ( .)27 .11نکته مهم بعدی این است که در پایگاههای

در دیتابیس خود ذخیره میکرد .بنابراین از طریق این پایگاه

استنادی مثل اسکوپوس و  WOSاستنادات مقاالت

بصورت دقیق نمیتوان میزان مقاالت یک کشور را بدست آورد.

بازپسگرفته شده نیز در متریکسهای مختلف مثل  IFمجله و
 H-Indexنویسنده محاسبه میشود .بنابراین نویسندهای که

نتیجهگیری

مرتکب بدرفتاری علمی شده ،ممکن است بجای تنبیه ،پاداش

با اینکه تعداد مقاالت بازپسگرفته شده حوزه زیست پزشکی

دریافت کند و همین استنادات مبنای ارتقا و ترفیع او باشد! از

نویسندگان ایرانی رشد داشته است ،ولی نسبت به رشد تعداد

طرف دیگر این مسئله بخوبی بیانگر این است که تعداد

کل مقاالت ایرانیان ،این رشد قابل مالحظه نیست .اما هنوز در

استنادهای یک مقاله برآورد دقیقی از کیفیت آن مقاله نیست.

مقایسه با کشورهای مختلف ،وضعیت مناسبتری وجود ندارد.

در کل این مشکل هنوز حل نشده است و قوانین و پژوهشهای

سرقت علمی باالترین دلیل بازپسگیری مقاالت بوده است

بیشتری را میطلبد.

بنابراین نیاز است دالیل این پدیده بخوبی شناسایی شود و بر

همان طوری که قبالً اشاره شد ،گرینایزن ( )Greenaisenو

اساس آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود .توانمندسازی

ژانگ ( )Zhangدر مطالعه خود از اصطالح مجرمان سابقه دار

محققان در زمینه پژوهش و نگارش علمی در کنار برخورد با

استفاده کرده بودند .به نظر میرسد در برخوردهای انضباطی با

متخلفان میتواند جلوی بسیاری از سو رفتارهای علمی را
بگیرد.
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Abstract
Introduction:

Retraction of articles occurs as a result of scientific misconducts or honest errors. The

present study aimed to examine retracted articles on PubMed database written by Iranian authors in
biomedicine.
Methods:

In this descriptive cross-sectional study, all retracted articles on PubMed database

written by Iranian authors were retrieved using the following keywords; Iran [AD] AND "Retracted
Publication"[PT]. The following data were extracted based on a specific form: first and last names
of the first author, publication year, journal name, country of publication, number of citations, and
retraction notices. Then, retraction notices were examined and the reasons for retraction were
categorized.
Results:

In total, there were 145 retracted articles, showing a rise in recent years. However, the

ratio of retracted articles to all articles was not increased. Plagiarism (46.90%), compromised peer
review (40%), and duplicate publication (19.31%) were the most important reasons for retraction.
Over 80% of articles (118 articles) were retracted due to scientific misconduct. More than 32% of
all articles (47 articles) were published in three journals. The largest number of articles pertained to
biochemistry and molecular biology (25 articles), pharmacology and pharmacy (24 articles), and
oncology (21 articles).
Conclusions: It is essential that the reasons for scientific misconduct be identified and proper
education be offered to students and researchers. These behaviors can be avoided by empowering
researchers by attending in writing and research ethics training while penalizing those who
misconduct.
Keywords: Scientific Misconduct,

Plagiarism, Retracted Publication, Biomedical Articles
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