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Abstract: 
 

Background: This study aimed to carry out a scientometric and content analysis of articles on 

"Retracted Paper". 

Materials and Methods: The study is applied research in terms of the purpose and 

scientometrics descriptive in terms of type, which has been done using the content analysis. 

The study population is the scientific productions on "retracted paper" indexed in Scopus by 

early August 2019. From 2628 retrieved articles, 140 articles related to the topic were selected. 

The analyzed factors were publication year, country, article type, and subject. 

Results: The results show a significant increase in the number of articles from 2014 onwards. 

159 authors from 36 countries and 160 universities/organizations participated in these articles. 

Reasons for retraction and the subjects of the articles were examined. The effect of retraction 

on the reputation of authors and the number of their scientific productions and citations were 

also examined. Gender and language of the corresponding author, international collaborations, 

the trend of retracted paper, journal impact factor, and time between publishing and retraction 

of papers were analyzed. Finally, the role of universities in academic Integrity education to 

researchers has been mentioned.  

Conclusion: The results indicate the need to pay more attention to academic integrity 

education to all stakeholders (researchers, journal editors, publishers, and reviewers) and 

inform them about the consequences of scientific misconduct. The education and research 

system, scoring system, researcher promotion system, the peer review process of journals, and 

the punishment system for those who commit scientific misconduct need to be revised. 
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 مقدمه

 نتایج صادقانه طوربه جهان سراسر در محقق هامیلیون

 کنند.می منتشر مختلف مجالت در مقاله قالب در را خود پژوهش

 وجود رغمعلی و علمی تولیدات افزایش با خیرا هایسال در

 با مرتبط افزارهاینرمخاطر به نویسندگان، برای مختلف هایدستنامه

 نشریات، در علمی داوری سخت گاه و پیچیده یندفرآ و علمی سرقت

 میان در misconduct Scientific علمی بدرفتاری از مواردی

  .خوردمی چشم به مختلف کشورهای پژوهشگران
 

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت گروه ،استادیار .1

 ایران کاشان، کاشان،

 بهداشت، دانشکده زیست، محیط و ایمنی سالمت، مدیریت گروه ،استادیار .2

 ایران کاشان، کاشان، پزشکی علوم دانشگاه

  ول:ؤمس نویسنده نشانی *

 بهداشت انشکدهد کاشان، پزشکی علوم دانشگاه کاشان،

                031 55540111  دورنویس:                       031 55540111 تلفن:

  Batooli91@gmail.com الکترونيک: پست

 21/11/1398  نهایی: پذیرش تاریخ                   5/5/1398  :دریافت تاریخ
 

 

 پایبند ntegrityi Academic علمی یدارامانت به پژوهشگران این

 و Fabrication جعل همچون ،علمی هایبدرفتاری مرتکب و نیستند

 Plagiarism علمی سرقت و Falsification داده یکاردست

 یکی ،مقاالت Retraction اعتبار سلب یا گیریبازپس [.1] شوندمی

 مقاالت اعتبار سلب .[3،2] است پژوهشی هایبدرفتاری پیامدهای از

 سرقت به توانمی جمله از که شود انجام مختلفی دالیل به تواندمی

 هاینمونه بودن کم شامل هاداده نادرست آوریجمع آگاهانه، علمی

 و پژوهش در آزمون وسایل نبودن روا پژوهش، در استفاده مورد

 تحریف و جعل غیرآگاهانه، صورتبه مؤلف حق نکردن رعایت

 رقابت وجود لمى،ع بدرفتاری براى اصلى انگیزه .[4] نمود اشاره

 است. ینههز کمک و بودجه آوردن دستبه و علمى ارتقاىبرای  باال

 و علمى دادبرون بر زیادى یرتأث رقابت کلى، نگاهى در اگرچه،

 این از و شودیم سبب نیز را علمى هاىیبدرفتار اما دارد؛ نوآورى

 براساس .[5] زندمی صدمه ناشران و نویسندگان اعتبار به لحاظ

 آموزشی سازمان پژوهشگران توسط گرفتهانجام کیفی هایوهشپژ

 از پیش مجله یک هایمقاله اعتبار سلب ،Enago Academy اناگو

 صورتیبه زد؛ خواهد آسیب آن منتشرکننده مجله شهرت به چیز هر

 دهد کاهش را مجالت این آینده استنادهای تعداد است ممکن که

 خالصه:

 .بود «مقاالت اعتبار سلب» موضوع با علمی دادبرون واکاوی و سنجیعلم مطالعه، پژوهش هدف هدف: و سابقه

ضر  مطالعه ها:روش و مواد ست  یسنج علم توصیفی  نوع، لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ به حا ستفاده  با که ا  محتوای تحلیل روش از ا

ست.  شده  انجام مقاالت ضوع  با علمی تولیدات پژوهش، آماری جامعه ا ست  «مقاالت اعتبار سلب » مو ست  ابتدای تا که ا  در 2019 اگو

 سال نظر از منتخب ارکمد گردید. انتخاب بررسی جهت، موضوع با مرتبط مقاله 140 شده، بازیابی مقاله 2628از  اند.شده  نمایه اسکوپوس 

  گرفت. قرار بررسی مورد موضوع و زبان نویسندگان، کشور، نام انتشار،

 سازمان  / دانشگاه  160 و کشور  36 از نویسنده  159 است.  بعد به 2014 سال  از مقاالت تعداد مالحظهقابل افزایش از حاکی، نتایج نتایج:

 اعتبار سلب  تأثیر همچنین شد.  بررسی  اعتبارشده  سلب  مقاالت موضوعات  و عتبارا سلب  دالیل داشتند.  مشارکت  مقاالت این نگارش در

ند سلب  رو المللی،بین همکاری ول،ؤمس ه نویسند  زبان و جنسیت  درآمد، وضعیت ، استناد  تعدادو  علمی تولید تعداد نویسندگان،  اعتبار بر

شار  بین زمان مدتو  مجله ریثتأ ضریب  اعتبار، سلب  اعالن بودن دارا مطالعه، نوع ،اعتبار مقاالت  در شد.  تحلیل نیز اعتبار سلب  تا انت

 اشاره ی علمی بدرفتار به نسبت  هاآن کردن حساس  و پژوهش یدارامانت آموزش پژوهشگران،  سازی آگاه جهت هادانشگاه  نقش به تینها

 است. شده

 تحقیقاتی، هایسررازمان )محققان، نفعانذی همه به ژوهشپ یدارامانت آموزش پیش از بیش توجه ضرررورت از حاکی، نتایج گیری:نتیجه

ستاران  شران  مجله، ویرا سبت  هاآن سازی آگاه و داوران( و نا ست.  علمی بدرفتارهای عواقب به ن ستم    ا ستم    پژوهش، و آموزش سی  سی

 دارد. ساسیا بازنگری به نیاز نمتخلفا با برخورد سیستم و مجالت داوری سیستم پژوهشگران،ی ارتقا و امتیازدهی

 سنجیعلم مطالعه علمی، بدرفتاری مقاالت، اعتبار سلب کلیدی: واژگان

 446-461 صفحات ،1399مهر و آبان  ،4 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                        
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 زیادی بسیار رشد ،ایرانیان میعل مقاالت گذشته، دهه یک در .[6]

 تمام بین در را رشد باالترین مقطعی در حتی و است داشته

 که طورهمان .[7] ه استداد اختصاص خود به جهان کشورهای

 رشد با همراه اخیر هایسال در ،دهدمی نشان هاپژوهش نتایج

 است داشته رشد نیز پژوهشی بدرفتاری ایرانیان، علمی تولیدات

 حد از یشب حساسیت نیز و هابدرفتاری این زیاد میزان .[9،8]

 شکل ایران علیه منفی جوّ که است شده باعث المللیبین مجامع

 و راهکارها نبود و لهأمس این به توجه عدم .[11،10] بگیرد

 صدمات پژوهش، اخالق بهبود راستای در کالن هایسیاست

 در کند.می وارد کشور علمی المللیبین جایگاه بر یریناپذجبران

 اعتبارشده سلب مقاالت با ارتباط در ییهاپژوهش اخیر هایسال

که  داد نشان پژوهشی نتایج است. شده انجام ایرانی پژوهشگران

 در شدهنمایه ایرانی نویسندگان پزشکیزیست مقاله 145 تعداد

PubMed اخیر هایسال در که اندشده اعتبار سلب 2017 سال تا 

 شناسییستز و بیوشیمی موضوعی حوزه .است داشته رشد

 را سهم بیشترین اُنکولوژی و داروسازی و داروشناسی مولکولی،

 سلب هایمقاله دیگری پژوهش .[8] بود داده اختصاص خود به

 را 2017 سال تا Web of Science پایگاه در ایرانی اعتبارشده

 به مربوط تمقاال این بیشتر داد نشان نتایج داد. قرار بررسی مورد

 بنابراین .[9] بودند پزشکی و مهندسی پایه، علوم موضوعی حوزه

 جوامع در شدهمطرح جدی مباحث از یکی ،مقاالت اعتبار سلب

 زیرا ؛است گرفته قرار توجه مورد اخیر هایسال در که است علمی

 و نشر امکان اجتماعی، روابط گستردگی و علوم گسترش با

 است. یافته افزایش نیز هاوهشپژ از دسته این شناسایی

 نادرست انتشار علمی، بدرفتاری زمینه در متعددی هایپژوهش

 شده انجام غیره و علمی هایدزدی مقاالت، اعتبار سلب اطالعات،

 را هاپژوهش از دسته این به بیشتر چه هر توجه ضرورت که است

 هحوز این پژوهشی هایفعالیت ارزیابی بنابراین کند.می آشکار

 کاربردهای به توجه با است. فراوان اهمیت حائز موضوعی

 علمی تولیدات سنجش و ارزیابی در سنجیعلم روزافزون

 علمی دادبرون واکاوی و سنجیعلم مطالعه پژوهشگران،

 رویکردی تواندمی «مقاالت اعتبار سلب» موضوع با پژوهشگران

 از وباشد  یکاربرد پژوهشی هایطرح تبیین منظور به نگرانهجامع

 این مختلف ابعاد شناخت منظور به گرفتهصورت هایپژوهش

 ارزیابی این نتایج کاربرد است بدیهی شود. استفاده موضوع

 امر گذاریسیاست و ریزیبرنامه کیفیت سازیبهینه در تواندمی

 پژوهش این هدف بنابراین باشد؛ داشته ییبسزا یرتأث پژوهش

 موضوع با پژوهشگران علمی دادبرون واکاوی و سنجیعلم مطالعه

 جوالی پایان تا Scopus در «مقاالت گیریبازپس یا اعتبار سلب»

 به دستیابی صدد در ،حاضر پژوهش راستا این در است. 2019

 است: زیر اهداف

ضوع  با علمی تولیدات سنجی علم ارزیابی *  یا اعتبار سلب » مو

 نویسررنده، ار،انتشرر سررال تعداد، برحسررب «مقاالت گیریبازپس

شور،  ستگی  ک سنده،  سازمانی  واب شار،  قالب مجله، نوی  حوزه انت

 .زبان و موضوعی

 یا  اعتبار  سررلب  » موضرروع  با  علمی تولیدات  محتوای تحلیل  *

 .«مقاالت گیریبازپس

 

 هاروش و مواد

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان    

ته اخالق این د    جام شرررده اسرررت و در کمی کد     ان با  گاه  انشرر

IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.064      یب به تصررو

 رسیده است. 

 نوع، لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ به حاضررر مطالعه

صیفی  ست  سنجی علم تو س  با که ا  محتوای تحلیل روش از فادهتا

ست  شده  انجام مقاالت  علمی تولیدات پژوهش، آماری جامعه .ا

 «مقاالت گیریپسباز یا اعتبار سررلب» موضرروع با پژوهشررگران

شد می ست  ابتدای تا که با  Scopus در (1398 )مرداد 2019 اگو

مایه   یل به  اند. شرررده ن  سررلب   مقاالت  تمامی  عنوان در که این دل

 فیلد بنابراین اسررت، شررده درج Retraction کلمه اعتبارشررده،

سبی  فیلد عنوان، ستجوی  برای منا ضوع  با مقاالت ج  سلب » مو

سی  با نبود. «مقاالت اعتبار ضوعی  حوزه این مقاالت لیهاوّ برر  مو

 مقاالت، این نویسررندگان هایکلیدواژه از یکی شررد مشررخ 

 بنابراین است؛ Retracted of papers یا Retraction کلیدواژه

 برای «نویسررنده کلیدی کلمات» فیلد از تا شررد آن بر تصررمیم

قاالت  این جسررتجوی  فاده   م جه  در شررود؛  اسررت  فرمول با نتی

AUTHKEY (retracted OR retraction)،   ین  مقراالت  ا

ضوعی  حوزه  مقاالت تمامی شد.  بازیابی مقاله 2628به تعداد  مو

 مقاالت چکیده و عنوانسپس   شد.  داده انتقال اندنوت افزارنرم به

 ،مرتبط مقاالت موجود، مقاالت بین از و گرفتند قرار یبررس مورد

صیلی  ارزیابی جهت و انتخاب ستفاده  تف  کهاین به توجه با شد.  ا

Retraction،  ضوع ضوعی  هایحوزه در هاپژوهش برخی مو  مو

شکی،  مانند ،دیگر ضی  شیمی،  پز سی  و ریا ست  نیز مهند  این و ه

 که مقاالتی شررود، وارد پژوهش این در نباید هاپژوهش از دسررته

ضوع  با ارتباط در  خارج مطالعه از ،نبود مقاالت اعتبار سلب  مو

 مرورگر نفر دو توسررط مقاالت زیابیار که صررورت این به ؛شررد

 و بحث  به  اختالف، وجود صررورت  در و گرفت  انجام  مسررتقل  
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شته  نظرتبادل  در مقاالت، چکیده و عنوان بررسی  از بعد شد.  گذا

 اعتبار سررلب یا گیریبازپس» موضرروع با مرتبط مقاله 140 نهایت

 ادامه در .(1 شماره  )شکل  گردید انتخاب بررسی  جهت ،«مقاالت

 افزارنرم به  سررنجی علم تحلیل  و بررسرری  جهت  مقاله   140 این

سل  سی  زبان به مقاالت با ارتباط در شد.  وارد اک سی،  و انگلی  فار

 مقاالتمورد  در و شد مطالعه نیز هاآن کامل متن چکیده، برعالوه

 مدارک شررد. بررسرری مقاالت این چکیده تنها ها،زبان سررایر به

شار،  سال  نظر از منتخب شور،  نام انت سندگان،  ک ستگی  نوی  واب

 مورد اسررتناد   تعداد  و مجله  عنوان مقاله،   نوع زبان،  سرررازمانی، 

ها  در همچنین گرفت.  قرار بررسرری  یل  روش با  انت  محتوای تحل

ضوعات  و مقاالت از یک هر نگارش هدف مقاالت،   که مهمی مو

 شد. بررسی ،بودند پرداخته آن به مقاالت این در

 
 مقاالت نتخابا یندفرآ -1 شماره شکل

 

 نتایج

  پایگاه در شرردهبازیابی مقاله  2628 از داد نشرران هایافته 

Scopus،  عداد له   140 ت قا بار  سررلب  » موضرروعی حوزه در م  اعت

ست.  «مقاالت سی  مورد مقاالت فراوانی توزیع ا   سال  لحاظ به برر

 است. شده ارائه 1 شماره جدول در انتشار

 

 انتشار سال برحسب «مقاالت اعتبار سلب» موضوعی حوزه مقاالت فراوانی توزیع -1 شماره جدول
 تجمعی درصد درصد مقاله تعداد سال

2019 28 20 20 

2018 30 42/21 42/41 

2017 20 28/14 71/55 

2016 15 71/10 42/57 

2015 10 14/7 57/73 

2014 11 85/7 42/81 

2013 7  5 42/86 

2012 3 14/2 57/88 

2011 3 14/2 71/90 

2010 5 57/3 28/94 

2009 3 14/2 42/96 

2008 1 71/0 14/97 

2007 1 71/0 85/97 

2005 1 71/0 57/98 

2003 1 71/0 28/99 

2000 1 71/0 100 

  100 140 جمع

 

شان  هایافته   2017 هایسال  در مقاالت این درصد  50 از بیش داد ن

شر  2019 تا  تعداد مالحظه قابل افزایش از حاکی نتایج اند.شده  منت

ست.  بعد به 2014 سال  از مقاالت صد  80 از بیش که طوریبه ا  در

شر  بعد به 2014 سال  از مقاالت   حاکی هایافتههمچنین  اند.شده  منت

ست  آن از سی  مورد مقاله 140 که ا شریه  عنوان 78 در برر شر  ن  منت

ست.  شده  شترین  با مجله 9 عناوین 2 شماره  جدول ا   مقاله تعداد بی

 دهد.می نشان را

 

 

 

 رکوردهای

 پایگاه از شدهشناسایی

 اسکوپوس عاتیاطال

2628 = تعداد

 حذف از بعد رکوردها

 غیرمرتبط مقاالت

 140 =تعداد

 غیرمرتبط مقاالت

 2488 =تعداد

 سایر از مقاالتی حذف: علت

 پزشکی، مانند موضوعی هایحوزه

 مهندسی و ریاضی شیمی،

 نهایی مقاالت

 140 =تعداد

 مطالعه از پس شدهحذف مقاالت

 کامل: متن

 0 = تعداد
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 «مقاالت اعتبار سلب» موضوعی حوزه در مقاله تعداد بیشترین با مجالت -2 شماره جدول
 موضوعی حوزه مقاله تعداد مجله/کنفرانس عنوان

Science And Engineering Ethics 10 
 پزشکی، اخالق بهداشت، اقتصاد جهانی، و عمومی بهداشت

 بهداشت سیاست بهداشت، مدیریت

Scientometrics 9 یرساناطالع و کتابداری 

Accountability In Research 6 عمومی پزشکی ی،رساناطالع و کتابداری پزشکی، آموزش 

International Journal Of Cardiology 6 عروق و قلب 

BMC Research Notes 5 ،عمومی پزشکی ی،شناسستیز بیوشیمی، ژنتیک 

Journal Of Korean Medical Science 5 عمومی پزشکی 

Research Policy 4 پژوهش سیاست 

Desidoc Journal Of Library And Information Technology 3 یرساناطالع و کتابداری 

World Neurosurgery 3 جراحی اعصاب، و مغز اعصاب، و مغز جراحی 

 

 مشارکت مقاالت این تدوین در نویسنده 159 داد نشان نتایج

 اچ شاخ  و مقاله 6 با ایتالیا کشور از .Coats, A.J.S ند.اهداشت

 نویسنده 159 است. موضوعی حوزه این نویسنده ترینفعال ،150

 / دانشگاه 160 و کشور 36 از مقاالت این تهیه در کنندهمشارکت

 ،38 با ترتیب به استرالیا و انگلیس آمریکا، هستند. مختلف سازمان

 تا چهارم هایرتبه دارند. قرار سوم تا لاوّ رتبه در مقاله 12 و 19

 اختصاص مقاله 8 با آلمان و 9 با هند ،10 با چین به ترتیببه نیز ششم

 4 با هرکدام سیدنی دانشگاه و برنارد کلود 1 لیون دانشگاه دارد.

 مجموع از اند.داده اختصاص خود به را مقاله تعداد بیشترین مقاله،

 تعداد بیشترین مروری مقاله 13 و اصیل پژوهشی مقاله 86 مقاله، 140

 حوزه 23 در بررسی مورد مقاله 140 اند.داده اختصاص خود به را

 (.3 شماره )جدول است شده بندیتقسیم موضوعی

 

 موضوع حسب بر «مقاالت اعتبار سلب» حوزه مقاالت فراوانی توزیع -3 شماره جدول

 مقاله تعداد موضوع مقاله تعداد موضوع

 10 شناسیانرو 62 پزشکی

 9 انسانی علوم و هنر 53 اجتماعی علوم

 6 تصمیم علوم 22 حسابداری و مدیریت تجارت،

 5 مهندسی 19 کامپیوتر علوم

 2 مقاله 2 هرکدام با موضوع 7 15 پرستاری

 1 مقاله 1 هرکدام با موضوع 6 12 یمولکول یشناسستیز و ژنتیک بیوشیمی،

 

 مطالعات موضوعی بررسی

دهد که نشان می اعتبارشده سلب مقاالت بررسی

 یهاحوزه مقاالت اعتبار سلب با ارتباط در زیادی هایپژوهش

 استخراج (.4 شماره )جدول است شده انجام متفاوت موضوعی

: مختلف اطالعاتی هایپایگاه از اعتبارشده سلب مقاالت اطالعات

 التمقا ی،متعدد مطالعات در پژوهشگران شد اشاره که طورهمان

 .اندداده قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد از را اعتبارشده سلب

 اطالعاتی یهاگاهیپا از اعتبارشده سلب مقاالت به مربوط اطالعات

 (.5شماره  )جدول است شده استخراج گوناگون

 

 

 

 

 موضوعی فیلد لحاظ به اعتبارشده سلب مقاالت -4 شماره جدول
 منبع موضوعی فیلد

 [13،12] پزشکیدندان

 [14] اورولوژی

 [15] بیهوشی

 [16] اورژانس طب

 [17] پرستاری

 [18] ژنتیک

 [19] زنان یهایماریب و مامایی

 [20] جراحی

 [21] رادیولوژی

 [22] داخلی و عمومی پزشکی

 [23] روانی اختالالت

 [24] مهندسی

 [25] اقتصاد
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 مختلف مجالت / اطالعاتی هایپایگاه از ارشدهاعتب سلب مقاالت اطالعات استخراج -5 شماره جدول
 منبع اطالعاتی/مجله هایپایگاه

Retraction Watch [14-12، 18، 31-26] 

PubMed [14-12، 20، 21، 27، 30، 36-32] 

Web of Science [12، 24، 33، 43-37] 

Scopus [38،26]  

Office of Research Integrity [44] 

Google Scholar [12] 

ScienceDirect [45] 

SCImago Journal Rank indexed journals [13] 

EconBiz, and JSTOR [43] 

Office of Research Integrity (ORI) [46] 

NIH ExPORTER database [46] 

SciELO and LILACS [47] 

Journal Science [48] 

International Journal of Cardiology [49] 

Pakistan Journal of Medical Sciences [50] 
 

 مقاالت اعتبار سلب دالیل

  مورد را مقاالت اعتبار سلب دالیل های متعددیپژوهش

 (.6 شماره )جدول اندداده قرار بررسی

 مقاالت اعتبار سلب دالیل نیترمهم -6 شماره جدول
 منبع اعتبار سلب دالیل نیترمهم اعتبارشده سلب مقاالت

 یپزشکزیست حوزه در باز دسترسی مجالت مقاله 621
شکوک  / تقلب ،(Duplicate) تکراری مقاله علمی، سرقت  ،(Errors)خطا  تقلب به م

(Fraud/suspected fraud) غیرمعتبر داوری و (Invalid peer review) 
[32] 

 [14] هاداده جعل و خطا جعلی، داوری علمی، سرقت 2018 تا 1999 یهاسال بین اورولوژی فیلد مقاله 138

 [37] اشکال و تصاویر یکاردست داده، جعل علمی، سرقت 2017 تا 2008 هایسال بین مقاله 4716

 [24] غیراخالقی یهاپژوهش مهندسی مجله 117 از مقاله 238

 [16] مقاالت بین پوشانیهم داشتن و تکراری نسخه انتشار علمی، سرقت اورژانس طب فیلد مقاالت اعتبار سلب اعالن 28

 «تکراری نسخه» ببرچس با مدالین مقاله 359
سخه  شر  به مربوط موارد این درصد  50 تکراری ن شار  نا شابه  )انت  و مجله( همان در م

 مجله( یک از بیش برای مقاله )ارسال بود نویسنده به مربوط نیز درصد 50 حدود
[51] 

 2018 و 1970 یهاسال بین ژنتیک فیلد مقاله 1582
 علمی سرقت  ،(Falsification) دهدا جعل ،(Fabrication) داده یکاردست  و ساخت 

 تکراری نسخه انتشار و
[18] 

 [29] علمی( سرقت و داده جعل داده، )ساخت پژوهشی بدرفتاری و تکراری نسخه انتشار پزشکیزیست رشته 9 از اسپانیایی نویسندگان مقاله 155

 [19] هاهداد جعل و علمی سرقت 2018 سال تا زنان یهایماریب و مامایی فیلد مقاله 176

  [12] علمی بدرفتاری 2018 سال تا پزشکیدندان فیلد مقاله 138

 2017 و 1983 بین ساینس مجله در مقاله 92
طای  مد  خ تاری    ،(Unintentional error) غیرع  موارد و (Misconduct) علمی بدرف

 (Ambiguous cases) مبهم
[47] 

 2015 تا 1991 از یجراح فیلد مقاله 184
 ،تیرایکپ تخلفات علمی، سرررقت خطا، داوری، تخلفات تکراری، هنسررخ انتشررار

 مالی تخلفات
[20] 

 2009 از مالزی کشور کنفرانس مقاله 92 و مجله مقاله 33

 2017 تا
شار  سخه  انت -Self) خود از علمی سرقت  و داوری یندفرآ علمی، سرقت  تکراری، ن

plagiarism) 
[38] 

 اقتصاد فیلد مقاله 55
 یریگجه ینت یا  تحلیل  خود، از علمی سرررقت   علمی، سرررقت   لی،جع علمی داوری

 مجله چند برای مقاله ارسال و (Flawed analysis/conclusions) معیوب
[25] 

 [51] نامعتبر علمی داوری و تکراری نسخه خطا، علمی، سرقت چین کشور مقاله 825

 [13] صادقانه خطای و پوشانیهم بدرفتاری، علمی، رقتس تکراری، نسخه 2016 سال تا پزشکیدندان مجله 167 از مقاله 72
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 منبع اعتبار سلب دالیل نیترمهم اعتبارشده سلب مقاالت

 بعد به 1983 سال از رادیولوژی مجالت مقاله 48
 انتشار غیرعمد(، خطای یا است  بدرفتاری دلیلبه نبود )مشخ   اشتباه  روش یا نتایج

 علمی سرقت مشترک، حدی تا یا کامل طوربه مجدد
[21] 

 [22] تکراری نسخه / ادبی سرقت داخلی و عمومی پزشکی مجالت مقاله 86

 [52] پوشانیهم و تقلب علمی، سرقت اشتباه، 2008 سال در مدالین مقاله 235

 [53] اخالقی مسائل و داده ساخت داده، جعل علمی، سرقت بدرفتاری، 2008 تا 1966 هایسال بین مقاله 213

 [9] ادبی سرقت 2017 تا ابتدا از WoS پایگاه در ایرانی مقاله 103

 [40] جعلی یهایداور و تقلب علمی، سرقت 2016 تا 1997 دوره در چینی پژوهشگران مقاله 834

 2015 تا 2013 در مقاله 1623

 تصویر، / داده یکاردست علمی؛ سرقت داده، جعل داده، )ساخت علمی بدرفتاری

 یهاداده و نتایج / )تصاویر خطا بعدی رتبه در و جعلی( یهاداده و نتایج / تصاویر

 سرقت استناد، یکاردست) مانند موارد سایر و ی(شناسروش مشکالت نادرست،

 (...و جعلی نویسنده جعلی، یهالیمیا و داوری غیرمعتبر، یهاافتهی خود، توسط علمی

[31] 

 یسازهینما اطالعاتی پایگاه دو از اعتبار سلب اعالن 31

 کارائیب / آمریکایی
 [46] علمی سرقت

 [54] پوشانیهم و علمی سرقت تقلب، اشتباه، اعتبارشده سلب لهمقا 123

 

 اعتبارشده سلب مقاالت نویسندگان مختلف هایجنبه

بارشرررده  سررلب   مقاالت  بررسرری به  مقاالت  برخی  اعت

 ،[29] اسپانیا  ،[55،51،40] چین مانند ،خاص کشور  یک نویسندگان 

 کشور یک یا لمانآ انگلستان، بلژیک، هلند، ،([9] ایران ،[38] مالزی

  .پردازند یم [46] کارائیب   / التین آمریکای  و [56] اسررکاندیناوی    

 را اعتبارشده  سلب  مقاالت ولؤمس  نویسندگان  نیز مطالعات یعض ب

 ،مطالعات   این نتایج  .اند داده قرار یبررسرر مورد کشررور لحاظ  به 

 اعتبارشررده سررلب مقاالت تعداد بیشررترین که اسررت آن از حاکی

 ،[39 ،30-33 ،22 ،18] آمریکا کشررورهای سررندگاننوی به مربوط

مان  ،[39 ،33 ،31 ،30 ،22] ژاپن   چین ،[39 ،33 ،31 ،30 ،22] آل

 ،33 ،31] کره ،[31-33] ایران ،[39 ،31-33] هند  ،[39 ،32 ،31 ،18]

سه  ،[39 ،33 ،22] انگلیس ،[33 ،31 ،22] ایتالیا ،[39  ،[33 ،31] فران

  اسررپانیا و [31] اسررترالیا ،[31] هلند ،[31] تایوان ،[31 ،22] کانادا

ست.  [31] سی  ا   2015 تا 2013 از شده اعتبار سلب  مقاله 1623 برر

شان  شور  71 به مربوط مقاالت اینکه  داد ن سنده  ک سؤ  )نوی  ول(م

شور  15 که یطوربه ؛بود صد  85 حدود ،ک   به را مقاالت ایناز  در

صاص  خود صد  40 بودند. داده اخت شده ا سلب  مقاالتاز  در  عتبار

 بیشررترین آمریکا بود. مقاله 283 با چین و 376 با آمریکا به مربوط

شت  را علمی بدرفتاری علتبه شده اعتبار سلب  مقاله تعداد  و دا

 بیشررترین ایران و هند داشررتند. قرار یبعد یهارتبه در چین و ژاپن

شتند.  علمی سرقت  علتبهرا  اعتبار سلب  تعداد سی  دا  ارتباط برر

 تعداد و سایمگو  کشور  یبندرتبهطبق  ،کشور  هر مقاالت تعداد بین

شور  آن شده اعتبار سلب  مقاالت شان  ک شورهای که  داد ن دارای  ک

 شرردهاعتبار سررلب مقاالت تعداد چین و آمریکا مانند زیاد مقاالت

 کشررورها   همه  بین یکسررانی  الگویکه   هرچند  دارند،  هم زیادی 

  448221 با چین و 635127 با آمریکا مثال عنوانبه نشررد. مشرراهده

 داشتند قرار کشورها یبندرتبه دوم و لاوّ رتبه در سایمگو، در مقاله

 شده اعتبار سلب  مقاالت تعداد دوم و لاوّ رتبه در نسبت  همان به و

 کشررورها یبندرتبه 17 رتبه در مقاله 43115 با ایران اما ؛بودند هم

  مقاالت دتعدا نظر از را شررشررم رتبه اما داشررت قرار سررایمگو در

صاص  خود به شده سلب  شان  نتایج بود. داده اخت  اعتبار سلب  داد ن

سیاری  در شورها  از ب سترش  را تحقیقات وریبهره پویایی ک   داده گ

 بر مقاله اعتبار سلب اثربخشی از حاکی هاپژوهش نتایج .[31] است

سندگان  علمی تولیدات تعداد   بودجه دریافت در هاآن توانایی و نوی

  هاسررت.آن مقاالت اعتبار سررلب از بعد پژوهشرری ایکاره برای

 291 به  مربوط یها داده تأثیر،  این میزان محاسرربه    جهت  یامطالعه  

 NIH از کهرا  آمریکا 2012 و 1992 بین شرردهاعتبار سررلب مقاله

جه  فت   بود یا ند  کرده در   یها نه یهز بررسرری .کرد بررسرری ،بود

  به مربوط یداتتول ،اعتبارشده  سلب  مقاالت به شده داده اختصاص 

  داد نشررران ،اند شرررده تخلف مرتکب  که  محققانی  بودجه  و ها آن

  دالر میلیون 58 تقریباً رفتار سوء  دلیل به شده اعتبار سلب  مقاالت

 این از یک هر به .اندکرده دریافت NIH توسررط مسررتقیم بودجه

ستقیم  هزینه دالر 392،582 میانگین ،مقاالت صاص  م   شده  داده اخت

ست.  صدی  8/91 کاهش شگران پژوه این ا   خود تولید میزان در در

 را مقاله   اعتبار  سررلب   از بعد  بودجه  چشررمگیر کاهش  همچنین و

یدات  به  مربوط یها داده بررسرری .[46] کردند  تجربه   و علمی تول

  مقاله چندین دارای پزشکی زیست  حوزه در نویسنده  100 استنادات 

 تا نویسندگان نای علمی تولیدات نرخ داد نشان نیز اعتبارشده سلب

  به آن از بعد وداشررته  افزایش اعتبارشررده سررلب مقاله لیناوّ تاریخ

  مقاالت همکار نویسندگان  .[26] ه است یافت کاهش درصد  50 میزان
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شده  سلب  شی  در اعتبار س  مورد پژوه سی  .ندگرفت قرار یبرر   برر

سندگان  شگر  پنج همکار نوی شتر  یا 15 دارای منتخب پژوه  15 از بی

شده  سلب  مقاله شان  اعتبار سنده  180 تعدادکه  داد ن   با همکار نوی

  مشررارکت مقاله هر برایمسررؤول  نویسررنده 26/3±40/6 حدود

شتند.  سنده  11 دا شتر  در نوی سنده  پنج این مقاالت بی ضور  نوی   ح

شتند  سی  جهت .[36] دا شت  تغییر چگونگی برر  علمی جامعه بردا

 از یکی اعتبار  سررلب   از بعد  نویسررنده   یک  قبلی آثار  به  نسرربت  

شگران  از گروه دو مقاالتش،  و شده اعتبار سلب  مقاله دارای پژوه

  داد نشرران نتایج شرردند. مقایسرره شرردهاعتبار سررلب مقاله بدون

  به نسرربت دارند، شرردهاعتبار سررلب مقاله تجربه که نویسررندگانی

سندگان  شده  سلب  مقاالت دارای که کنترل گروه نوی ستند،  اعتبار  نی

 متوسط طوربه هاآن نشدهاعتبار سلب و بلیق مقاالت به استناد میزان

 دارای نویسنده  شهرت  تأثیر همچنین است.  یافته کاهش درصد  10

شده  سلب  مقاله شتباه  مقابل در )تقلب اعتبار سلب  علت و اعتبار   ا

Fraud vs. Mistake) سی  هاآن مجازات میزان بر   نتایج شد.  برر

 اننوعهم به بتنس  تریسخت  مجازات مشهور،  دانشمندان  داد نشان 

  باشند. رفتار سوء یا تقلبدارای  که مواردی در فقط اما دارند، خود

شتباهات » ،اعتبار سلب  علت وقتی  بر دال مدرکی بود، «غیرعمدی ا

 .[57] نشررد مشرراهده باال و پایین سررط  نویسررندگان بین تفاوت

عات   طال به  بررسرری به  یدیگر م قاالت  مختلف یها جن لب   م  سرر

  پرداختند. [36] نویسنده  چند یا [59،58،27] ندهنویس  یک اعتبارشده 

سی  شده  سلب  مقاله 15 مختلف یهاجنبه برر  Yoshitaka اعتبار

Fujii مجالت در مقاالت  این اعتبار  سررلب   اعالن بررسررینیز  و 

 سایت در مقاله دو اعتبار سلب اعالن که داد نشان  هاآن منتشرکننده 

 15 اعتبار سرلب  اعالناز  درصرد  3/13 تنها بود. نشرده  ارائه مجله

ستای  در مقاله، شده   راهنمای را شر سط  منت شر  در اخالق کمیته تو   ن

 را Hunton Jim شده  اعتبار سلب  مقاالت نیز ایمطالعه .[27] بود

  مقاله   Hunton، 36 دکتر مقاله   96 از .[58] اسررت کرده بررسرری

شده  سلب  ست.  اعتبار ستناد  بار 5381 مقاله، 96 مجموع به ا   شده  ا

ست  ستناد  2697 هک ا شده  سلب  مقاالت به ا ست  اعتبار  .[60] او

سی  به نیز یامطالعه شده  سلب  مقاله 113 برر شگر  پنج اعتبار  پژوه

  ،داشررتند شرردهاعتبار سررلب مقاله 15 از بیشررتر یا 15 که منتخب

  مقاالت با نویسررندگان زبان و درآمد ارتباط .[36] اسررت پرداخته

  جهتاین مطالعه  است.  هشد ی بررس  یامطالعه در اعتبارشده  سلب 

 از شرردهاعتبار سررلب مقاالت در علمی سرررقت آیا کهاین بررسرری

  درآمد با کشورهایی  از مقاله نویسنده  لیناوّ کهوقتی پزشکی،  حوزه

ست  پایین سبت  ،ا سنده  کهاین به ن شورهای  از مقاله نوی   درآمد با ک

 هاعتبارشد سلب مقاله 213 بررسی شد. انجام، است ترعیشا باالست

که   داد نشان 2008 تا 1966 زمانی دوره در علمی بدرفتاری علتبه

عداد  قاالت  ت لب   م بارشرررده  سرر گان    اعت ند های   نویسرر  کشررور

 سلب  مقاالت تعداد بود. هازبانیس یانگل از باالتر زبانیس یانگلغیر

  مقاالت بنابراین ؛بود باالتر پایین یهارتبه مجالت برایشررده اعتبار

  با یامالحظه قابل طوربه ،علمی سرررقت علتبه شرردهاعتبار سررلب

  درآمددارای  کشور به ل(اوّ )نویسنده نویسندگان سازمانی وابستگی

  مناسررب هایاسررتراتژی توسررعه برای هایافته این دارد. رابطه پایین

صی   و شواهد  بر مبتنی  علمی تخلفات کاهش منظور به منابع تخ

باط  .[53] دارد کاربرد  عداد  ارت ندگان    ت قاالت  با  نویسرر  سررلب   م

بارشرررده  کاری  و اعت قاالت  این در یالمللنیب هم عاتی   در م طال   م

س  ست.  شده  یبرر  161 ازاعتبار  سلب  اعالن 249 یامطالعه در ا

  مقاالت  شررد.  بررسرری 2017 تا  2000 های سررال  طول در مجله 

شتر  یاسنده ینوچند   بودند. شده اعتبار سلب  یاسنده ینوتک از بی

صد  8/94 سی  .[60] بودند یاسنده یونچند مقاالتاز  در  103 برر

شده  سلب  مقاله شان  2017 تا ابتدا از WoS در ایرانی اعتبار   داد ن

 بیشررتر اسررت. پایین بسرریار هامقاله این در المللیبین همکاریکه 

سط  هامقاله سنده  سه  تو شتر  و نوی شته  بی ست  شده  نگا  از .[9] ا

 تا 1900های سررال طول در WoS در شرردهنمایه مقاله 47299570

شته  مقاله 3427 تعداد ،2016 سط  شده نو سنده  2751 تو   سلب  نوی

سندگانی  مقاالت اعتبار سلب  احتمال بودند. شده  اعتبار  یا 5 با نوی

سانی  از باالتر شده اعتبار سلب  مقاله 5 از بیش ست  ک  دارای که ا

  دهدمی توضی   را واقعیت این و هستند  شده اعتبار سلب  مقاله یک

 از کمی تعداد به مربوط اعتبارشررده سررلب تمقاال بیشررترین که

نابراین  اسرررت؛ نویسررندگان    ندگان   این توجه  جلب  ب   به  تکرارکن

  سررلب مقاله 1339 بررسرری .[33] اسررت مهم پژوهش داریامانت

 بیشررترکه  داد نشرران 2016 تا 1980 زمانی دوره در شرردهاعتبار

  سررلب مقاله 834 .[30] داشررتند کمتر یا نویسررنده شررش مقاالت،

  بررسی  2016 تا 1997 زمانی دوره در چینی پژوهشگران  شده باراعت

شان  نتایج شد.  سنده  24 داد ن شترین  نوی را  تخلف تکرار تعداد بی

ند.   له   10 از بیش نفر پنج و 20 از بیش ها آن از نفر پنج داشررت قا   م

شتند.  شده اعتبار سلب   24 این شده اعتبار سلب  مقاالت تعداد دا

سنده،  صد  57/36 ارتیعببه یا مورد 306 نوی  اعتبارها سلب  کل در

 .[40] بود دهه 2 این در

 اعتبارشده سلب مقاالت به استناد

 جمله از ،اعتبارشده سلب مقاالت به استناد دفعات تعداد

 ،اعتبار سلب اعالن است. پژوهشگران عالقه مورد موضوعات

 استناد مورد را مقاالت این تا پژوهشگران سایر برای است هشداری

 اورولوژی فیلد در اعتبارشده سلب مقاله 138 بررسی .دهندن قرار

 هاآن اعتبار سلب از بعد مقاالت این به استناد درصد 38که  داد نشان

 مجالت در شدهاعتبار سلب مقاله 48 بررسی .[14] ه استبود
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 مقاالت این به استناد تعداد میانگینکه  داد نشان نیز رادیولوژی

 مقاله 102 بررسی .[21] بود استناد( 94 ات 0 بین )گستره 9/10±1/17

 مقاله 102 این به بار 5393که  داد نشان علمی سوءرفتار دارای

 استناد مقاله هر به بار 26 متوسط طوربه عبارتیبه .است شده استناد

 تحلیل مقاالت این به استنادکننده مقاله 5393 از مورد 603 بود. شده

 مقاالتاز  درصد پنج از کمترکه  داد نشان نتایج .ندشد محتوا

 علمی بدرفتاری یا اعتبار سلب بر مبنی اطالعاتی ، بهاستنادکننده

 102 دریافتی استنادات میزان همچنین اند.کردهمذکور اشاره  مقاالت

 شد. مقایسه اعتبارنشده سلب مقاله 102 با شدهاعتبار سلب مقاله

 برای و 26 بارشدهاعت سلب مقاالت برای مقاله هر به استناد میانگین

 گروه دو این بین تفاوتی بنابراین بود؛ 27 اعتبارنشده سلب مقاالت

 مقاالت بررسی که است حالی در این .[41] نشد مشاهده مقاالت

 استناد دریافت میزانکه  داد نشان ایرانی پژوهشگران اعتبارشده سلب

 از یکی مقاالت بررسی .[9] است پایین بسیار هامقاله این در

 این مقاله 96 ازکه  داد نشان اعتبارشده سلب مقاالت ویسندگانن

 این مقاالت مجموع به است. شده اعتبار سلب مقاله 36 نویسنده،

 سلب مقاالت به استناد 2697 که است شده استناد بار 5381 نویسنده

 به مربوط یهاداده بررسی .[60] استصورت گرفته  اعتبارشده

 پزشکیزیست حوزه در نویسنده 100 استنادات و علمی تولیدات

 سلب لیناوّ از بعدکه  داد نشان اعتبارشده سلب مقاله چندین دارای

 در ؛یافت کاهش اعتبارشده سلب مقاالتبه  استناد نرخ اعتبار،

 نوع دو .[26] نداشت تغییری هاآن مقاالت هبقی به استناد کهیحال

 دارند؛ وجود هشدحذف مقاالت انتشار از پس ،استنادات از عمده

 از پس که استناداتینیز  و اعتبار سلب از قبل مقاله که استناداتی

 ،مقاالت به استناد مقایسه به مطالعاتی کند.می دریافت اعتبار سلب

 987 از پژوهشی در .[57،44] اندپرداخته اعتبار سلب از بعد و قبل

 10 زا بیشتر که ندشد انتخاب ایمقاله 15 شده،اعتبار سلب مقاله

 مقاله 15 این بودند. کرده دریافت 2016 و 2015 هایسال بین استناد

 عدم علتبه بودند. کرده دریافت زمانی فاصله این در استناد 267

 تحلیل مقاله 238 استنادکننده، مقاالت این از مورد 29 به دسترسی

 سلب مقاالت به استناد نوع تا شد بررسی مقاالت این متن .ندشد

 دست این به استنادموجود،  هایبررسی طبق شود.تعیین  شدهاعتبار

 Positive مثبت استناد :دهدمی رخ صورت سه به مقاالت از

citation و مشروع کاری عنوانبه اعتبارشده سلب مقاله آن در که 

 فعلی مطالعه تأیید برای آن هاییافته و است شده ذکر درست

 سلب مقاله Negative citation منفی استناد است؛ نویسنده

 آن هاییافتهکه  دهدمی نشان ،دانسته اعتبار فاقد را شدهاعتبار

 در که است طرفیبی استناد Neutral خنثی استناد است؛ نادرست

 ،شده ذکر علمی ادبیات در اثر یک عنوانبه اعتبارشده سلب مقاله آن

 به استناد تعداد بنابراین شود؛نمی آن اعتبار مورد در قضاوت شامل

 دلیل و شد ارزیابی مثبت نوع از و رشد به رو مقاالت از دسته این

 یا پژوهشگران شخصی هایسایتوب در مقاالت همان انتشار را آن

 مثبت استنادهای کردند. عنوان اصلی مرجع از غیر هاییسایتوب

 هاآن اعتبار سلب علت که ایشدهاعتبار سلب مقاالت به حتی

صورت  ،بوده هم داده جعل و ساخت مانند ،اخالقی هایبدرفتاری

 مقاله دارای پژوهشگران از گروه دو به استناد میزان .[44] است گرفته

 نتایج و شد مقایسه شدهاعتبار سلب مقاله بدون و شدهاعتبار سلب

 سلب مقاالت دارای که کنترل گروه نویسندگان به نسبتکه  داد نشان

 سلب مقاله تجربه هک علمی تأهی اعضای نیستند، اعتبارشده

 اعتبارنشده سلب و قبلی مقاالت به استناد میزان دارند، شدهاعتبار

 .[57] یابدمی کاهش درصد 10 متوسط طوربه هاآن

 براساس اعتبارشده سلب مقاالت بررسی

شده  سلب  مقاالت طالعاتیم در ساس  اعتبار  ایراهنماه برا

   (.7 شماره )جدول است شده بررسی اخالقی

 اعتبارشده سلب مقاالت یهایژگیو بررسی

  سلب مقاالت نوع سال، برحسب مقاالت اعتبار سلب روند

شده  سیت  ،اعتبار سنده  جن س  نوی سی   قابلیت ول،ؤم ستر   مقاالت به د

  مقاالت منتشرکننده مجالت چارک یا ریتأث ضریب شده،اعتبار سلب

شده  سلب  شار  بین زمان مدت و اعتبار  اعتبار سلب  تا مقاله یک انت

 (.8شماره  )جدول است قرارگرفته یبررس مورد مطالعاتی رد آن
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 اخالقی راهنماهای براساس اعتبارشده سلب مقاالت بررسی -7 شماره جدول
 منبع نتیجه موضوع

 در اخالق کمیته راهنمای

 انتشار

 استناد بر آزاد دسترسی  ریتأث و انتشار  برای قاخال کمیته راهنمای از استفاده  با ،روانی اختالالت فیلد در مقاله 55 اعتبار سلب  اعالن

 .شد بررسی هاآن اعتبار سلب از بعد مقاالت به
[23] 

 آن منتشرررکننده مجالت در مقاالت این اعتبار سررلب اعالننیز  و Yoshitaka Fujii اعتبارشررده سررلب مقاله 15 مختلف یهاجنبه

 راستای در اعتبار، سلب اعالن درصد 3/13 تنها داد نشان نتایج گرفت. قرار یبررس مورد انتشاربرای  اخالق کمیته راهنمای براساس

 .بود راهنما این

[27] 

 جزئیاتکه  داد نشران  انتشرار  برای اخالق کمیته راهنمای مبنای بر پرسرتاری  حوزه مقاالت اعتبار سرلب  اعالن 28 کیفیت بررسری 

صله  شار  بین زمانی فا شده  گزارش هااعالن در آن اعتبار سلب  و مقاله یک انت صم  نحوه با ارتباط در همچنین بود. ن  سلب  یریگمیت

 ارائه که است  آن از حاکی ،نتایج بود. نشده  مشخ   اعتبار سلب  دلیل مورد، 6 در داشت.  وجود کمی اطالعات مقاالت این اعتبار

 استناددهی کاهش جهت در است کمکی و کندمی آگاه را پژوهشگران سایر آموزنده، و دقیق اعتبار سلب یهااعالن و بیشتر جزئیات

 .هاآن اعتبار سلب از بعد مقاالت به

[17] 

 سرقت تشخی  افزارنرم

 علمی

 باالیی سط  از حاکی ،iThenticate افزارنرم از استفاده با باال ریتأث ضریب با بیهوشی مجله پنج از اعتبارشده سلب مقاالت بررسی 

 با مقاالتی شناسایی   برای مفید ابزاری تواندمی افزارنرم این ابیمشابهت  هایشاخ   بنابراین ؛است  مقاالت این در علمی سرقت  از

 .باشد هاداده کاریدست و ساخت و علمی سرقت برای باال هایریسک

[15] 

 از محافظت الزامات

 انسانی یهانمونه

سانی  هاینمونه از حمایت سی    الزام یک عنوانبه جهان سط   در ان سا ست.  شده  شناخته  پژوهش در اخالق رعایت ایبر ا  عدم ا

 منتشرشده   پزشکی  مقاالتدر زمینه  مقاالت اعتبار سلب  دلیل عنوانبه مطالعات در انسانی  هاینمونه از محافظت الزامات با مطابقت

سی  2011 تا 1981 سال  از شده  سلب  مقاله 99 شد.  برر  یهانمونه حفاظت جهت هماهنگی عدم هاآن اعتبار سلب  دلیل که اعتبار

 .بود استرالیا و آمریکا ژاپن، به مربوط تعداد بیشترین ول،ؤمس نویسنده سازمانی وابستگی براساس و گرفت قرار بررسی مورد ،بود انسانی

[61] 

 عاطفی اخالقی، یهاجنبه

 علم اجتماعی و
 [42] .علم اجتماعی و عاطفی اخالقی، هایجنبه از اعتبار سلب هایاعالن بررسی

 

 اعتبارشده سلب مقاالت یهایژگیو بررسی -8 شماره جدول
 منبع نتایج اعتبارشده سلب مقاالت ویژگی

 سلب روند

 مقاالت اعتبار

 سال برحسب

 [32] بود. افزایش به رو 2010 از اعتبارشده سلب مقاالت نرخ و تعداد پزشکیزیست حوزه باز دسترسی مجالت در مقاله 621

 [14] .بود 2009 از بعد مقاالت این درصد 80 از بیش 2018 تا 1999 از اورولوژی فیلد در ارشدهاعتب سلب مقاله 138

 و مامایی فیلد در 2018 سال تا اعتبارشده سلب مقاله 176

 زنان یهایماریب
 [19] .اندشده اعتبار سلب گذشته سال دو در مقاالت این چهارمسه

 2017 تا 1983 از سساین مجله در شدهاعتبار سلب مقاله 92

 طوریبه ،یافته افزایش ،اخیر یهاسال در شدهاعتبار سلب مقاالت تعداد

 دوره در مقاله 17 به ،1983-1987 دوره در اعتبارشده سلب مقاله 3 از که

 .است رسیده 2017-2013

[47] 

 روانی اختالالت فیلد در مقاله 55 اعتبار سلب اعالن
 اعتبار سلب 2010 از قبل مقاله 31 و آن زا بعد و 2010 سال در مقاله 24

 .بودند شده
[23] 

 2017 تا 2009 از مالزی کشور اعتبارشده سلب مقاله 125
 2012 و 2010 یهاسال به مربوط اعتبارشده سلب مقاله تعداد بیشترین

 .بود
[38] 

 بعد به 1983 از رادیولوژی مجالت در شدهاعتبار سلب مقاله 48

 اعتبار سلب سال هر در مقاله یک حداکثر ،2001 تا 1986 یهاسال بین

 بیشتر یا 2 هرسال در ،2013 تا 2002 دوره سال 12 از سال 9 در بود. شده

 .داشتیم اعتبار سلب

[21] 

 [61] .بود گذشته سال سه در اعتبارها سلب درصد 50 2017 تا 2000 از مجله 161 از سلب اعالن 249

 مقاالت نوع

 اعتبارشده سلب

 زمانی دوره در علمی بدرفتاری علتبه اعتبارشده سلب مقاله 213

 2008 تا 1966
 [54] .بودند شده اعتبار سلب مقاالت انواع سایر از کمتر اصیل مقاالت تعداد

 2018 سال تا پزشکیدندان فیلد اعتبارشده سلب مقاله 138
 تمقاال انواع از روایتی مرور و یمورد گزارش آزمایشگاهی، مطالعات

 .بودند شدهاعتبار سلب
[12،13] 

 [34] ند.داشت قرار دوم رتبه در مورد گزارش و اصیل نوع از مقاالت اکثر 2013 تا 2004 یزمان بازه در شدهاعتبار سلب مقاله 2343

 جنسیت

 ولؤمس نویسنده
 [30] .بودند مرد مقاالت، ولؤمس گاننویسنداز  درصد 66 2016 تا 1980 زمانی دوره در شدهاعتبار سلب مقاله 1339
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 منبع نتایج اعتبارشده سلب مقاالت ویژگی

 قابلیت

 به دسترسی

 سلب مقاالت

 شدهاعتبار

 اورژانس طب فیلد مقاالت اعتبار سلب اعالن 28
 سلب اعالن بودند. دسترسقابل آنالین صورتبه مقاالت این درصد 93

 .بود دسترس قابل مقاالت همه برای اعتبار
[16] 

 [23] .ندارد انتشار از پس هاآن اعتبار سلب زمان بر یریتأث ،دسترسی وضعیت یروان اختالالت فیلد مقاالت اعتبار سلب اعالن

 یا ریتأث ضریب

 مجالت چارک

 منتشرکننده

 سلب مقاالت

 اعتبارشده

 [16] .بود (6/0-9/1) 03/1 مجالت ریتأث ضریب میانه اورژانس طب فیلد مقاالت اعتبار سلب اعالن 28

 ندسیمه مجله 117 شدهاعتبار سلب مقاالت
 سلب مقاله بیشتری تعداد انتشار به گرایش ،باال ریتأث ضریب با مجالت

 .داشتند اعتبارشده
[24] 

 پزشکیدندان فیلد شدهاعتبار سلب مقاالت

 به نسبت تصادفی شدهکنترل کارآزمایی نوع از شدهاعتبار سلب مقاالت

 شده منتشر باالتر ریتأث ضریبدارای  مجالت در موردی اتمطالع مقاالت

 ریتأث ضریب با مجالتی در 2012 از بعد شدهاعتبار سلب مقاالت بودند.

 .بودند منتشرشده یترنییپا

[12] 

 چینی پژوهشگران شدهاعتبار سلب مقاالت
 مجالت ریتأث ضریب با داریمعن نه اما منفی طوربه اعتبار سلب تعداد

 .دارد همبستگی
[40] 

 [34] .نداشتند دارییمعن رابطه هیچ اعتبار سلب و ریتأث ضریب 2013 تا 2004 زمانی بازه در شدهاعتبار سلب مقاله 2343

 زنان یهایماریب و مامایی فیلد مقاالت
 (26/0-67/52) 5/2 مقاالت این منتشرکننده مجالت ریتأث ضریب گینمیان

 .است
[19] 

 مالزی کشور اعتبارشده سلب مقاالت
 تعداد میانگین و (Journal quartile) مجله چارک بین دارییمعن ارتباط

 .نشد مشاهده اعتبار سلب یهاماه
[38] 

 اقتصاد زمینه در اعتبارشده سلب مقاله 55

 یک چارک در مورد 11 و دو چارک با مجالت در مقاله 55 از مورد 41

 با مجالتی در مقاله 55 از مقاله 39 که است حالی در این .اندشده منتشر

 تا یک ریتأث ضریب با مجالتی در مورد هشت و 99/0 ات صفر ریتأث ضریب

 .اندشده منتشر 99/1

[25] 

 بین زمان مدت

 مقاله یک انتشار

 اعتبار سلب تا

 آن

  .[12] بود سال یک اعتبار، سلب و مقاله انتشار بین متوسط زمانمدت پزشکیدندان فیلد مقاالت

 ژنتیک فیلد اعتبارشده سلب مقاالت

 ساخت تخلف دارای مقاالت برای اعتبار سلب و انتشار نبی زمانی فاصله

 دارای مقاالت برای زمانی فاصله این از بیشتر بار 2-8/2 ،هاداده جعل و

 علتبه مقاالت اعتبار سلب و انتشار بین زمان است. علمی سرقت تخلف

 .بود شده ترکوتاه اخیر یهاسال در علمی بدرفتاری

[18] 

 2013 تا 2004 زمانی بازه در شدهاعتبار سلب مقاله 2343
 اخیر یهاسال در مقاله اعتبار سلب و مجله به مقاله ارسال بین زمان

 .است داشته کاهش
[34] 

 سلب مقاله 15 از بیشتر یا 15 که منتخب پژوهشگر پنج مقاالت

 .داشتند اعتبار

 113 برای ماه 16/32 ± 96/48 اعتبار سلب و انتشار بین زمانی فاصله

 .بود مطالعه مورد همقال
[36] 

 استناد 10 از بیشتر که ایاعتبارشده سلب مقاله 987 از مقاله 15

 .بودند کرده دریافت 2016 و 2015 هایسال بین

 فاصله گستره و سال 5/2 مقاالت اعتبار سلب و انتشار بین زمان متوسط

 .بود سال 28 تا 0 زمانی
[44] 

 پرستاری حوزه مقاالت اعتبار سلب اعالن 28
 گزارش آن اعتبار سلب و مقاله یک انتشار زمان بین زمانی فاصله جزئیات

 .بود نشده
[17] 

 به 1983 سال از رادیولوژی مجالت در شدهاعتبار  سلب مقاله 48

 بعد

 تا 1 بین )گستره سال 8/2 ±7/2 اعتبار سلب و انتشار بین زمانی میانگین

 .بود سال( 16
[21] 

 ساینس مجله در شدهاعتبار سلب مقاله 92
 و اندشده اعتبار سلب انتشار لاوّ سال یک طول در مقاالت درصد 30

 .اندشدهاعتبار  سلب انتشار از بعد سال 12 باًیتقر مقاالت برخی
[47] 

 [20] .است سال 6/3 اعتبار سلب و انتشار بین زمان متوسط جراحی فیلد اعتبارشده سلب مقاالت

 [38] .بود سال یک اعتبار سلب تا الکترونیکی انتشار از متوسط زمان مالزی کشور مقاله 125

 پزشکیدندان مقاالت
 زمان بیشترین و ماه یک اعتبار سلب و انتشار فاصله بین زمان کمترین

 .بود ماه 10 حدود آن زمانی متوسط و بود سال 37 حدود
[13] 

 

 تمجال سردبیران تجارب و مجالت در مقاالت اعتبار سلب یندفرآ
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  مطالعاتی در مجالت سردبیران تجارب و مقاالت اعتبار سلب یندآفر

 (.9 شماره )جدول است شده بررسی

 مجالت سردبیران تجارب و مجالت در مقاالت اعتبار سلب یندآفر -9 شماره جدول
 منبع نتیجه موضوع

 به مجالت رسیدگی نحوه

 اعتبارشده سلب مقاالت

سی  شان  2016 تا 1980 زمانی دوره در شده اعتبار سلب  مقاله 1339 برر  برخورد هایشیوه  در زیادی نظرهایاختالفکه  داد ن

شده  سلب  مقاله مجالت، برخی مثال، عنوانبه دارد. وجود شده اعتبار سلب  مقاالت با مختلف مجالت  از کامل طوربه را اعتبار

شانه  گونههیچ بدون همچنان مقاالت دیگر، برخی در کهحالی در کنند،می خارج مجله سترس  در اعتبار سلب  از این ستند.  د  ه

 ارائه یاهیانیب تنها مجالت برخی کهیحال در بودند؛ اعتبار سلب  دالیل از جزئیاتی شامل  مجالت برخی اعتبار سلب  یهااعالن

 برخورد در جالتم روش شفافیت  و اثبات بهبود برای بیشتری  هایتالش است.  شده  اعتبار سلب  مقاله دهدمی نشان  که کنندمی

 .است نیاز شدهاعتبار سلب مقاالت با

[30] 

 شدناعتبار  سلب یندآفر

 مجالت در مقاالت

 شده پیشنهاد ایمقاله در اصالح( از )پس Republication مجدد انتشار و اعتبارشده سلب مقاالت برای ابتکاری مکانیسم یک

 دو هر بین ایجادشده تغییرات وضوحبه که پیوست یک انتشار شده؛اصالح مقاله فوری انتشار اصلی؛ مقاله اعتبار سلب است:

 درواقع کند.می ارائه توضیحاتی اعتبار سلب دالیل و یندآفر مورد در که اعتبار سلب اعالن یک انتشار و کند؛ مشخ  را نسخه

 اعتبار سلب از بعد و قبل نسخه دو بین ایجادشده تغییرات دادن نشان برای مئضما از استفاده مقاله، این در شدهگزارش رویکرد

 .است مجدد انتشار از بعد و قبل نسخه دو همچنین و

[62] 

 مقاالت داوری شیوه بررسی

 اعتبارشده سلب

 مختلف ابعاد از داوری یهاروش تفاوت پردازد.می اعتبارشررده سررلب مقاالت داوری مختلف هایشرریوه بررسرری به ایمطالعه

 برای داوری بودن دسررترس قابل داور، گمنامی نویسررنده، گمنامی داوران، انواع داوری، معیار ی،داور زمان مانند ؛شررد بررسرری

سنده،  ستار  نوی سنده،  با داور تعامل نوع داوران، سایر  و ویرا شخ   داوری فرم نبودن یا بودن دارا آماری، داوری انجام نوی  و م

 خاص یهاروش ضعف و قدرت مورد در مجالت ویراستاران برای ییهاهیتوص تیدرنها داوری. برای یفنّاور وسایل از استفاده

 .شد ارائه ،دهندمی رفتار سوء دارای مقاالت شناسایی امکان هاآن به که داوری

[28] 

 اعتبار سلب یهااستیس

 مجالت

 اعتبار بسل  برای مشخصی   سیاست   مجالت، این درصد  65که  داد نشان  2012 سال  برتر علمی مجله 200 اعتبار سلب  سیاست  

 .داشتند را نویسنده موافقت بدون مقاله اعتبار سلب اجازه هاآن درصد 94 و
[63] 

 از مجله یک سردبیر تجربه

 مقاله یک اعتبار سلب
 [48] .است شدهذکر  یامطالعه در مقاله یک اعتبار سلب از International Journal of Cardiology مجله سردبیر تجربه

 موضوعات سایر

مالی  تأثیر  تار  سرروء دارای مقاالت  احت   های مراقبت  بر رف

  استنادکننده مقاله 603 بررسی است. شده بررسی پژوهشی در بالینی

شان  اعتبارشده  سلب  مقاله 102 به   مقاالت این از مورد 50 که داد ن

 هدف از مستقیم  حمایت برای شده اعتبار سلب  مقاله از صراحت  به

 حمایت   برای که  ایمقاله   ارچه  بودند.  کرده اسررتفاده   خود مطالعه  

ستقیم  شده  سلب  مقاله یک از خود مطالعه هدف از م ستفاده  اعتبار   ا

  مقاالت اثرگذاری بر مبنی شررواهدی تا شررد بررسرری ،بودند کرده

ست به بالینی مراقبت بر شده اعتبار سلب  شان  نتایج آید. د که   داد ن

وجود   یبالین هایمراقبت بر مقاالت این تأثیر مورد در کمی شواهد 

شیابی  معیارهای ریتأث .[41]دارد  شگاهی  ارز   شاخ   بر مبتنی دان

(Metrics-based academic evaluation) تار    سرروء در  رف

شگاهی  سی  مورد ایمطالعه در دان شان  نتایج گرفت. قرار برر   داد ن

  به منجرنیز  و محققان برخی اصلی  هدف به تبدیل ،امتیاز کسب که 

  تحقیقات  تکرار ،مقاله   این حلیل ت اسرررت. شرررده بدرفتاری   ظهور

  فرهنگ کندیم اسررتدالل که اسررت Mario Biagioli پیشررگام

شگاهی  شار » از ما دان   به «Publish or perish شدن  هالک یا انت

 [.64] اسررت تغییر حال در «Impact or perish هالکت یا تأثیر»

پژوهش  یک در را «خود توسررط اعتبار سررلب» نتایج نیز ایمطالعه

سی  کیفی ست.  کرده برر  سلب  دلیل که اعتباری سلب  یهااعالن ا

بار  نه     خطای  را اعت  و شررناسرررایی   ند، بود کرده گزارشغیرعامدا

سندگان    شدند.  دعوت ساختاریافته  نیمه مصاحبه  به مقاالت این نوی

شتر  تصور،  برخالف شتند  قصد  ابتدا در شوندگان مصاحبه  بی که   ندا

  با اصررالح درخواسررت برای هاآن بلکه ،بگیرند پس را خود مقاله

  سردبیران  توسط  اعتبار سلب  به تصمیم  و بودند گرفته تماس مجله

  اجبار که کردند گزارش کنندگانمصاحبه همه بود. شده گرفته مجله

  خود شغلی  و علمی شهرت  مورد در را هاآن مقاله، اعتبار سلب  به

سترس  باعث اغلب و هساخت  نگران ضطراب  و ا  برای توجهی قابل ا

صاحبه  همه کهاین جالبنکته  حال،این با بود. شده  هاآن   کنندگانم

شان،  برخالف چگونه که دادند گزارش سط  اعتبار سلب  انتظار  تو

 را آن اًواقع موارد بعضی  در و نرسانده  آسیب  هاآن شهرت  به خود،

  سرررقت به مربوط مهم مفاهیم تعریف .[56] اسررت بخشرریده بهبود

 یهااعالن شدن  نمایه ثبات ارزیابی ،[65] اعتبار سلب  مانند ،ادبی

صه  و [35] زمانی دوره یک در اعتبار سلب   رهنمودهای از ایخال

  سررایر جمله از ،[66] اعتبار سررلب مورد در نشررر در اخالق کمیته

 بود. یبررس مورد موضوعات
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 گیرینتیجه

تایج  عه   این ن طال قاالت  اکثر داد، نشررران م   بررسرری به  م

شده  سلب  مقاالت هایویژگی ضوعی  یهاحوزه اعتبار  متفاوت مو

 آن یها رمجموعه یز و پزشررکی موضرروعی حوزه خصرروصبه 

ته  ند. پرداخ لب   دالیل  نیترمهم از ا بار  سرر قاالت  اعت   به  توانیم م

ست  داده، جعل داده، ساخت  علمی، سرقت  صویر،  / داده یکارد  ت

 داوری تقلب، به مشررکوک / تقلب تکراری، نسررخه انتشررار خطا،

 غیرعمد، خطای مقاالت، بین پوشررانیهموجود  جعلی، ای معتبرریغ

 یا تحلیل خود، از علمی سرررقت مالی، تخلفات ،تیرایکپ تخلفات

سال  معیوب، یریگجهینت شتباه  مجله، چند برای مقاله ار ستار،  ا  ویرا

 نمود. اشرراره جعلی نویسررنده و جعلی یهاداده و نتایج / تصرراویر

سی  به مقاالت برخی شده  سلب  مقاالت برر سندگان  اعتبار  یک نوی

شور  سندگان  نیز مطالعات برخی .اندپرداخته خاص ک س  نوی  ولؤم

 قرار یبررسرر مورد کشررور لحاظ به را اعتبارشررده سررلب مقاالت

ست  آن از حاکی مطالعات این نتایج .اندداده شترین  جمله از که ا  بی

شده  سلب  مقاالت تعداد سندگان  به مربوط اعتبار شورهای  نوی  ک

 هاپژوهش نتایج است.  کره و ایران هند، چین، آلمان، ژاپن، آمریکا،

شی  از حاکی صدی  50 کاهش بر مقاله اعتبار سلب  اثربخ  تعداد در

سندگان  علمی تولیدات   دریافتبرای  هاآن توانایی کاهشنیز  و نوی

 هاآن مقاالت اعتبار سررلب از بعد پژوهشرری کارهایجهت  بودجه

 کشورهای نویسندگان اعتبارشده سلب مقاالت تعداد .[45،26] است

سی  .[53] بود هازبانیس یانگل از باالتر زبانیس یانگل غیر  ارتباط برر

سندگان  تعداد شده  سلب  مقاالت با نوی   یالمللنیب همکاری و اعتبار

 بیشتر  یاسنده ینوچند مقاالت که است  آن از حاکی ،مقاالت این در

 در المللیبین ریهمکا بودند. شده اعتبار سلب  یاسنده ینوتک از

سیار  هامقاله این ست  پایین ب شتر  .[60،36،9] ا  تا سه  ت،مقاال این بی

  مقاالت اعتبار سررلب احتمال .[30،9] داشررتند نویسررنده شررش

 از باالتر شررده،اعتبار سررلب مقاله 5 از بیش یا 5 با نویسررندگانی

  ممکن که هستند  شده اعتبار سلب  مقاله یک دارای که است  کسانی 

 سررلب مقاالت بیشررترین که دهد توضرری  را اقعیتو این اسررت

  بنابراین .هسررتند نویسررندگان از کمی تعداد به مربوط اعتبارشررده

 اسرررت مهم پژوهش داریامانت   به  تکرارکنندگان   این توجه  جلب 

سه  .[33] ستناد  تعداد مقای سندگان  مقاالت به ا  سلب  مقاله دارای نوی

شده  صدی  10 کاهش از حکایت ،اعتبار ستناد  در  هاآن مقاالت به ا

سی  .[57] دارد اعتبار سلب  از بعد  تولیدات به مربوط یهاداده برر

ستنادات  و علمی سندگان  ا شده  سلب  مقاله چندین دارای نوی  اعتبار

شان  ستناد  نرخ اعتبار، سلب  لیناوّ از بعدکه  داد ن  سلب  مقاالت ا

 هاآن مقاالت هبقی به اسررتناد کهیحال در ؛یافت کاهش اعتبارشررده

 عدم از حاکی ،دیگری مقایسرره   نتایج  البته  .[26] نداشررت غییریت

ستناد  بین تفاوت وجود شده  و اعتبارشده  سلب  مقاله گروه دو به ا   ن

سی  .[41] بود ستنادکننده  مقاالت برر شده  سلب  مقاالت به ا  اعتبار

ستنادات  اکثر که بود آن از حاکی شده  سلب  مقاالت به ا  از اعتبار

 کاری عنوانبه اعتبارشده سلب مقاله آن در که بود مثبت استناد نوع

شروع  ست  شده  ذکر درست  و م   مطالعه تأیید برای آن هاییافته و ا

 رو ،مقاالت از دسته  این به استناد  تعداد بنابراین ؛بود نویسنده  فعلی

 همان انتشررار را آن دلیل و شررد ارزیابی مثبت نوع از و رشررد به

شگرا  شخصی   هایسایت وب در مقاالت   هاییسایت وب یا نپژوه

  مقاالت اعتبار سررلب روند .[44] کردند عنوان اصررلی مرجع از غیر

سب  شده  سلب  مقاالت نوع سال،  برح سیت  ،اعتبار سنده  جن  نوی

 ریتأث ضریب  شده، اعتبار سلب  مقاالت به دسترسی   قابلیت ول،ؤمس 

شرکننده  مجالت چارک یا   زمانمدت و اعتبارشده  سلب  مقاالت منت

شار  بین س  مورد مطالعاتی در آن اعتبار سلب  تا قالهم یک انت   یبرر

به   رو اخیر هایسال در ،مقاالت اعتبار سلب روند است. گرفته قرار

 نوع لحاظ از اعتبارشده سلب مقاالت بررسی نتایج .رشد بوده است

له   قا فاوت  م عه   نتیجه  بود. مت عداد که   داد نشررران یامطال   مقاالت  ت

 این ؛[53] بودند شده اعتبار سلب مقاالت انواع سایر از کمتر ،اصیل

ست  حالی در شت  این از حکایت دیگری مطالعه نتیجه که ا   که دا

شت  قرار دوم رتبه در مورد گزارش و اصیل  نوع از مقاالت اکثر   نددا

قاالت  بررسرری .[34] عات   که  داد نشررران پزشررکیدندان  م طال   م

 انواع سررایر از بیشررتر روایتی مرور و مورد گزارش آزمایشررگاهی،

  چارک یا ریتأث ضریب  .[13،12] بودند شده  اعتبار سلب  قاالت،م

شرکننده  مجالت شده  سلب  مقاالت منت سی  مطالعاتی در اعتبار   برر

سی  شد.  شده  سلب  مقاالت برر شان  اورژانس طب فیلد اعتبار   داد ن

یان که   یب   گینم  .[16] بود (6/0-9/1) 03/1 مجالت ریتأث  ضررر

 زنان یهایماریب و اییمام فیلد اعتبارشررده سررلب مقاالت بررسرری

شان  شرکننده  مجالت ریتأث ضریب  گینمیان که داد ن   مقاالت این منت

 از شده اعتبار سلب  مقاالت بررسی  .[19] است  (67/52-26/0) 5/2

سی  مجله 117 شان  مهند   باال ریتأث ضریب دارای  مجالتکه  داد ن

 .[24] داشتند  اعتبارشده  سلب  مقاله بیشتری  تعداد انتشار  به گرایش

سی  شده  سلب  مقاالت برر شکی دندان فیلد اعتبار شان  پز   که داد ن

  تصررادفی شرردهکنترل کارآزمایی نوع از شرردهاعتبار سررلب مقاالت

 و باالتر ریتأث ضررریب مجالت در موردی مطالعه مقاالت به نسرربت

 ریتأث ضریب  با مجالتی در 2012 از بعد شده اعتبار سلب  مقاالت

شر  ترنییپا سی  .[12] بودند شده  منت  شده اعتبار سلب  مقاالت برر

  بین داریمعن نه اما منفی همبسررتگی از حکایت چینی پژوهشررگران

  بررسرری .[40] دارد مجالت ریتأث ضررریب با اعتبار سررلب تعداد

  داد نشان  نیز 2013 تا 2004 زمانی بازه در شده اعتبار سلب  مقاالت
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 .[34] ندندار دارییمعن رابطه هیچ اعتبار سلب  و ریتأث ضریب که 

سی  شده  سلب  مقاالت برر شور  اعتبار شان  مالزی ک  ارتباطکه  داد ن

 اعتبار  سررلب   یها ماه  تعداد  میانگین  و مجله  چارک  بین دارییمعن

شاهده  شد  م سی  نتایج .[38] ن شار  بین زمانمدت برر  تا مقاله یک انت

شان  مطالعات این نتایج بود. متفاوت آن اعتبار سلب   زمانکه  داد ن

  اخیر یهاسررال در مقاله اعتبار سررلب و مجله به مقاله ارسررال بین

  بین متوسط زمانمدت ،مطالعات برخی .[34،18] است داشته کاهش

له    انتشرررار قا لب   و م بار  سرر   سرررال یک  ،[13] ماه  10 را اعت

  کردند.  ذکر ،[20] سرررال 6/3 و [44] سرررال 5/2 ،[47،38،21،12]

 گزارش گونگونا نیز مقاالت اعتبار سلب و انتشار بین زمان حداکثر

  سال  12 را زمان مدت این مطالعات برخی که یطوربه است؛  شده 

  کردند. گزارش [13] سال  37 و [44] سال  28 ،[21] سال  16 ،[48]

 یندآفر ،[30] اعتبارشررده سررلب مقاالت به مجالت رسرریدگی نحوه

سی  ،[62] مجالت در مقاالت شدن اعتبار  سلب   داوری شیوه  برر

شده  سلب  مقاالت ست یس  ،[28] اعتبار  مجالت اعتبار سلب  یهاا

 در ،[48] مقاله یک اعتبار سلب  از مجله یک سردبیر  تجربه و [63]

 برای ییهاهیتوصرر تیدرنها و گرفت قرار بررسرری مورد مطالعاتی

  یندهایآفر و هاروش ،هااسررتیسرر مورد در مجالت ویراسررتاران

را  رفتار سرروء دارای مقاالت شررناسررایی امکان هاآن به که داوری

 ضررورت  ،مطالعات این بررسری  .[28] اسرت  شرده  ارائه ،دهندمی

نت    آموزش ما مه  به را  پژوهش یدارا عان ذی ه قان،  نف   )محق

ستاران  تحقیقاتی، هایسازمان  شران  مجله، ویرا شان  داوران( و نا  ن

صان    و هاکتابخانه دهد.می ص   جهت مهمی نقش ،اطالعات علم متخ

  حسرراس و پژوهش یدارامانت آموزش پژوهشررگران، سررازیآگاه

 هسررتند. دارعهده را دانشررگاهی بدرفتارهای به نسرربت هاآن کردن

نه    خا تاب ید   ها ک تار،  به  راجع آموزشرری های کارگاه   با  و اخالق رف

 عواقب و یندفرآ دالیل، و کنند برگزاررا  پژوهش در علمی صداقت

لب   بار  سرر قاالت  اعت گاه   این در م ئه  ها کار همچنین  شررود. ارا

 و مدیریت ی،دهسازمان  گوناگون هایجنبه مورد در را پژوهشگران 

  و صحی  هایداده انرآس بازیابی و ترسیردس برای هاداده یرهرذخ

 محیط در اخالق شفافیت و  و صداقت  فرهنگ دهند. آموزش معتبر

 هایسیستم درس و نیز گیرد قرار تأکید مورد پژوهشی و دانشگاهی 

 کمیت، نه تحقیق کیفیت گران،پژوهشرر و دانشررجویان به امتیازدهی

ید    جه  مورد با ید    ،تو یل  و تأک ئه  بر عالوه و گیرد قرار تجل   ارا

 و بررسرری مانند دیگری اقدامات باید مقامات آموزش، و راهنمایی

صادفی  ممیزی و نظارت  و ؛رندیگ کاربه نیز را تحقیق یهاافتهی از ت

 یارتقا و امتیازدهی پژوهش، و تدریس هایسیستم کهاین تینها در

  بازنگری به نیاز نامتخلف با برخورد و مجالت داوری پژوهشررگران،

سی   سا شان  مطالعه این نتایج دارد. ا  در زیادی هایپژوهشکه  داد ن

ضوع  این با ارتباط ست  شده  انجام مو ست  حالی در این و ا   که ا

شگر  ست  پژوه   مقاالت سنجی علم ارزیابی به که بیابد ایمقاله نتوان

ضوع  این شد.  داختهپر مو شد  یافت ایمقاله همچنین با  رومر با که ن

ضوع،  این مقاالت شد آورد فراهم جانبههمه دیدی مو در نتیجه   .ه با

  مقاالت  سررنجیعلم ارزیابی  با  تا  بود آن بر سررعی مطالعه   یندر ا

  اطالعاتی پایگاه در شرردهنمایه «اعتبار سررلب» موضرروع با مرتبط

 مختلف ابعاد مقاالت، این محتوای بررسرری همچنین و اسررکوپوس

ضوع  این شگران  سایر  توجه مورد تاکنون که مو  ،گرفته قرار پژوه

 با  هرچند  شررود؛ مشررخ  موجود اطالعاتی  شررکاف   همچنین

شده   مطالعات بررسی  عدم جملهاز  هاییمحدودیت شر   سایر  در منت

شنهاد بنابراین  بود. همراه اطالعاتی هایپایگاه   ایمطالعه شود می پی

 یا  اعتبار  سررلب  » موضرروعدارای  مقاالت  تمامی  بررسرری جهت 

  انجام اطالعاتی هایپایگاه سایر  در شده نمایه «مقاالت گیریبازپس

 گیرد.

 

 قدردانی و تشکر

یقاتی مصوب در دانشگاه علوم   این مقاله حاصل طرح تحق 

شک  سندگان مراتب     98158ماره ش ان به ش ی کاپز شد. نوی می با

  انشررگاه علوم پزشررکی کاشرراندقدردانی خود را از حمایت مالی 

   دارند.اعالم می
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