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�سوء ال�سلوك البحثي يف العامل العربي
درا�سة حتليلية من واقع �سحب املقاالت العلمية املن�شورة

د� .ضياء الدين عبد الواحد حافظ٭

امللخ�ص:

يعد �سوء ال�سلوك البحثي من �أبرز الق�ضايا التي ت�شهدها ال�ساحة العلمية يف الآونة الأخرية .ومن
هنا حاولت الدرا�سة احلالية ت�سليط ال�ضوء على هذه الظاهرة ومدى انت�شارها يف العامل العربي ،من
خالل املقاالت العربية امل�سحوبة.
وقد تو�صلت الدرا�سة ملجموعة من النتائج؛ �أبرزها �أن املقاالت العربية امل�سحوبة ,والتي تنتهك
�أخالقيات البحث العلمي� ,أقل من  %1من �إجمايل حجم املقاالت املن�شورة .ويالحظ ارتفاع معدالت
�سحب املقاالت مع بداية العقد الثاين من الألفية الثالثة .ويعد االنتحال �أكرث حاالت �سوء ال�سلوك
البحثي �شيوعاً وانت�شاراً يف العامل العربي؛ �إذ ميثل  %52من حاالت ال�سحب .كما يعد االحتيال �أقل
حاالت �سوء ال�سلوك البحثي ظهوراً وانت�شاراً؛ �إذ ي�شكل  %8.2من احلاالت املكت�شفة .يرتكز  %26من
حاالت �سحب املقاالت يف م�صر وال�سعودية؛ الرتفاع عدد املن�شورات� ،إذ ت�ستحوذ الدولتان على  %25من
حجم املن�شورات العربية .كما تو�صلت الدرا�سة �إلى ارتفاع ن�سب ال�سحب (نتيجة ل�سوء ال�سلوك البحثي)
يف املجال الطبي بن�سبة  %92مقارنة باملجاالت البحثية الأخرى .ويقع اجلزء الأكرب من اكت�شاف �سوء
ال�سلوك البحثي وهو  %86على عاتق حمرري الدوريات والنا�شرين.
الكلمات املفتاحية :الرتاجع عن الن�شر� ،سحب املقاالت املن�شورة� ،سوء ال�سلوك البحثي ،العامل
العربي.
٭ ا�ستاذ م�ساعد بكلية الآداب-جامعة عني �شم�س-م�صر .
 كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية -جامعة �شقراء -اململكة العربية ال�سعودية.			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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املقدمة:

يعد �سوء ال�سلوك البحثي ،من تلفيق ،وتزوير،
وانتحال للبيانات ،وتالعب بالنتائج� ،إلى غري ذلك
من ال�سلوكيات التي تتعار�ض مع النزاهة العلمية،
من �أبرز الق�ضايا التي ت�شهدها ال�ساحة العلمية يف
الآونة الأخرية ،لي�س يف عاملنا العربي فح�سب ،بل
يف جميع �أنحاء العامل.
لقد ازدادت تهديدات هذا ال�سلوك على مدى
العقود الثالثة املا�ضية ،فقد مار�سه علماء من
خمتلف �أنحاء العامل ،يعملون يف �أرقى اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات البحثية ،وحا�صلون على �أعلى اجلوائز
العلمية .فخالل الفرتة من ُ 2013-2002ن�شر 356
تقرير ًا يف ال�صحف عن الإخالل بالنزاهة البحثية،
معظمها عن بحوث يف املجال الطبي وعلم النف�س
واخلاليا اجلذعية( .دواح� ،2015 ،ص)19
ونظر ًا خلطورة هذه الظاهرة ،وما يرتتب
عليها من �آثار �سلبية ،فقد تبارى الباحثون يف
درا�ستها وحماولة تتبعها وقيا�سها .فثمة درا�سات
حاولت قيا�س معدالت �سوء ال�سلوك البحثي من
خالل توثيق الزيادة ال�سريعة يف عدد الأوراق
البحثية امل�سحوبة خالل العقود الأخرية فيما
ي�سمى بـ «وباء الرتاجع امل�ستمر» Ongoing
Retraction Epidemic (Biagioli
)et.al، 2019، p.402؛ مثل :درا�سة فاجن
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ورفاقه ( ،) Fang et.al،2012ودرا�سة
غرينيزن وت�شانغ (Grieneisen & Zhang،
 .)2012ودرا�سات �أخرى جل�أت �إلى اال�ستق�صاء،
من خالل ا�ستطالع ر�أي الباحثني والتعرف على
مدى انخراطهم يف ممار�سات بحثية م�شينة؛ مثل:
درا�سة فانيلي ( ،)Fanelli، 2009ودرا�سة
بريغ ورفاقه (  ،)Bergh et.al، 2017ودرا�سة
(الأحمدي ،)2016 ،ودرا�سة (اخلم�شي و �شلهوب،
 .)2016وب�سبب القيود التي قد تفر�ض على الأدلة
املقدمة على �سوء ال�سلوك البحثي؛ حاولت درا�سات
�أخرى قيا�س �سوء ال�سلوك البحثي عن طريق حتليل
املن�شورات نف�سها ،با�ستخدام برامج الك�شف عن
االنتحال؛ مثل :درا�سة هوينج و بيدي (Honig
 ،)& Bedi، 2012ودرا�سة لويلني ورفاقها
()Lewellyn et al، 2017

وقد اعتمدت الدرا�سة احلالية على «�سحب
املقاالت العلمية» كو�سيلة لت�سليط ال�ضوء على
الأخطاء ،ومقيا�س ل�سوء ال�سلوك البحثي،
بالرغم من حتفظ البع�ض على هذا الأ�سلوب؛
نتيجة لتعذر الثقة عادة يف بيان�/إ�شعار ال�سحب
 .Retraction Noticeفامل�ؤ�س�سة التي ينتمي
�إليها الباحث قد تكون مقيدة باتفاقيات �سرية،
ولهذا ال ت�ستطيع الإف�صاح عن نتائج حتقيقاتها
العلمية ،مما يجعل املح ِررين ال يعرفون �شيئ ًا عن
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الظروف املحيطة بالأخطاء يف الورقة العلمية
امل�سحوبة .ورمبا ترغب امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا يف �صياغة
ال�س ْحب؛ ليع ِّزز موقفها من الباحث �أو امل�ؤلف
بيان َّ
املخطئ( .حتدیات �سحب الأوراق العلمیة31 ،
�أكتوبر  .)2014ويرى �آخرون �إمكانية االعتماد على
بيان ال�سحب� ،شريطة �أن يكون ال�سحب ناجت ًا عن
�سوء �سلوك بحثي ولي�س عن �أخطاء غري مق�صودة.
()Smith، 2003
�أهمية الدرا�سة ومربراتها:

تكت�سب الدرا�سة احلالية �أهميتها من:
 -1خطورة ظاهرة �سوء ال�سلوك العلمي ،وما
يرتتب عليها من �آثار �سلبية ،حيث ال يقت�صر
الأمر على خ�سارة الأموال التي مت ا�ستثمارها
م�سبق ًا يف الأبحاث االحتيالية ،بل �أي�ضا التكاليف
غري املبا�شرة ،واملتمثلة يف ال�ضرر الذي يقع على
امل�ؤ�س�سات املانحة ،وقدرتها التناف�سية امل�ستقبلية.
وكذلك ال�ضرر املحتمل على املر�ضى؛ نتيجة
معاجلتهم بطرق مبنية على معلومات ملفقة،
وفقدان الثقة .وقد ت�شمل التكاليف الإف�ساد الفكري
للإنتاج العلمي ،من خالل توفري م�صداقية علمية
مزيفة.
 -2ميكن �أن يكون مناق�شة مو�ضوع املقاالت
امل�سحوبة و�سيلة لتو�سيع دور املكتبة يف جمال
�أخالقيات البحث ،من خالل تناول هذه «الظاهرة»
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�ضمن برامج الوعي املعلوماتي.
 -3بالرغم من �أن �سحب املقاالت املن�شورة
هي طريقة «الت�صحيح الذاتي» للن�شر العلمي ،ف�إن
معظم الدرا�سات التي تناولت دورة الن�شر العلمي
تهمل هذه الناحية.
م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها:

لقد ازدادت حاالت �سحب الأوراق العلمية من
الدوريات ع�شرة �أ�ضعاف خالل العقد املا�ضي،
مع انهيار درا�سات عديدة يف حاالت بارزة ل�سوء
ال�سلوك البحثي ،ترتاوح بني االنتحال� ،إلى التالعب
بال�صور وتلفيق البيانات ب�شكل �صريح( .يوجن...
و�آخ 1،يناير  )2014وزيادة حاالت ال�سحب قد
يكون م�ؤ�شر ًا النت�شار �سوء ال�سلوك البحثي.
وت�شري درا�سة بحثية يف علوم احلياة� ،إلى �أن �سوء
ال�سلوك البحثي كان ال�سبب الرئي�س حلوايل ثلثي
الأوراق البحثية امل�سحوبة ،و�أن الدوريات يف بع�ض
الأحيان تنتهج ال�صمت وتعمل على �إخفاء ال�سبب
احلقيقي .)Fang et al،2012( .كما تو�صلت
درا�سة �أخرى �إلى �أن ثلث الباحثني ينخرطون يف
ممار�سات بحثية مريبة)Fanelli،2009( .
وميكن بلورة م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت
الآتية:
 -1ما �أ�سباب �سوء ال�سلوك البحثي ،وكيف
ميكن مواجهته؟
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 -2ما �أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي يف العامل
العربي؟
 -4ما حجم املقاالت العربية امل�سحوبة مقارنة
بحجم الإنتاج الفكري املن�شور؟
 -5ما التوزيع الزمني واجلغرايف للمقاالت
امل�سحوبة؟
 -6ما التخ�ص�صات املو�ضوعية التي تغطيها
املقاالت امل�سحوبة؟
 -7ما اجلهات التي تقف وراء عمليات ال�سحب؟
 -8ما االجتاه العام لعمليات ال�سحب و�سوء
ال�سلوك البحثي يف امل�ستقبل؟
�أهداف الدرا�سة:

 التعرف على �أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي يفالعامل العربي من واقع املقاالت امل�سحوبة.
 التعرف على االجتاهات العدديةواملو�ضوعية للمقاالت امل�سحوبة ،وتوزيعها
الزمني واجلغرايف.
 الوقوف على الأ�سباب الكامنة وراء �سوءال�سلوك البحثي ،وكيفية مواجهته والت�صدي له.
 توعية الباحثني بخطورة �سوء ال�سلوكالبحثي ،ولفت االنتباه لوجود حلقة �أخرى من
حلقات الن�شر العلمي قد يغفل عنها الكثريون.
 -التنب�ؤ مب�سار عمليات ال�سحب و�سوء ال�سلوك

البحثي يف امل�ستقبل.
 حتديد اجلهات التي تقف وراء عملياتال�سحب.
حدود الدرا�سة:

احلدود املو�ضوعية:
تناولت الدرا�سة املقاالت العربية امل�سحوبة يف
خمتلف املجاالت املو�ضوعية.
احلدود اجلغرافية:
اقت�صرت الدرا�سة على حتليل مقاالت امل�ؤلفني
العرب (عربي اجلن�سية� ،أو ينتمي مل�ؤ�س�سة عربية).
احلدود الزمنية:
متتد احلدود الزمنية للدرا�سة خالل الفرتة
من 1900م( )1حتى �أبريل 2019م.
منهج الدرا�سة :

تتو�سل الدرا�سة باملنهج الببليومرتي ،حيث
ا�ستخدمت الأ�ساليب الكمية والنوعية لتحقيق
الأهداف املذكورة �أعاله .ف�ض ًال عن حتليل حمتوى
�إ�شعارات ال�سحب؛ للوقف على مربراته ،والأ�سباب
الكامنة وراءه (الو�صول للمعنى دون التقيد
بالن�صو�ص).
�إجراءات الدرا�سة:

مت �إجراء الدرا�سة التحليلية خالل الفرتة من 20
فرباير – � 30أبريل  ،2019حيث مرت بعدة مراحل:

 - 1بداية تغطية قاعدة بيانات  Web of Scienceللإنتاج الفكري.
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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-1جمع البيانات:
يف حماولة حل�صر �شامل للمقاالت العربية امل�سحوبة ،مت ا�ست�شارة جمموعة من قواعد البيانات با�ستخدام
حقل «نوع الوثيقة» ً ،Document Type
ووفقا ال�سرتاتيجية البحث املالئمة لكل قاعدة ،كما هو مو�ضح باجلدول
مقاال ً
رقم( .)1حيث و�صل �إجمايل عدد املقاالت العربية امل�سحوبة ً 416
فريدا (بعد حذف املكرر وامل�ستبعد).
جدول رقم ( :)1ا�سرتاتيجيات البحث امل�ستخدمة حل�صر املقاالت العربية امل�سحوبة
م

قاعدة البيانات

1

Scopus

2

Web of Science

3

PubMed

4

The Retraction
Watch Database3

ا�سرتاتيجية البحث
title: retracted OR retraction
Document Type: erratum Source type: Journals
country/territory:Egypt، Saudi Arabia، Jordan….etc.
title: retracted OR retraction
Document Type: retracted publication1، retraction2
Timespan:1900 - 2019
Countries/Regions: Egypt، Saudi Arabia، Jordan….etc.
)](retraction[Title] OR retracted[Title
]“Retraction of Publication”[pt
“Retraction of Publication”[pt] AND
]country[Affiliation
Country (s): Nature of Notice: Retraction OR
Expression of concern

كما مت الرجوع ملواقع النا�شرين وجممعي م�صادر املعلومات الإلكرتونية( )4لالطالع على �إ�شعار /بيان
 -1يبحث عن املن�شورات التي مت �سحبها.
 -2يبحث عن �إ�شعارات ال�سحب.
 -3مدونة �أن�شئت عام  2010بهدف تتبع �سحب املقاالت املن�شورة.
 -4بالرجوع لتلك املواقع ،مت اكت�شاف خط�أ يف ت�صنيف بع�ض املقاالت (من قبل )Scopus ،Web of Science؛
حيث مت ت�صنيفها على �أنها م�سحوبة ،وات�ضح �أن الأمر جمرد �أخطاء  errataوت�صويبات corrigendaو�إ�ضافات
 addendaمت تداركها يف �أعداد تالية للمجلة.
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ال�سحب .مع اال�ستعانة بقاعدة بيانات مدونة
«مراقبة ال�سحب» Retraction watch
كم�صدر بديل للمعلومات؛ لأنه يف بع�ض احلاالت
قد يكون �إ�شعار ال�سحب غري كاف للت�أكد من
ال�سبب احلقيقي للرتاجع.
مت ا�ستبعاد فئتني من املقاالت:
�أ  -املقاالت امل�سحوبة نتيجة لأخطاء النا�شرين
( 18مقا ًال)؛ �إما لتكرار الن�شر (ن�شر نف�س املقال
يف عددين خمتلفني)� ،أو ن�شر املقال يف �إ�صدار
غري خم�ص�ص له� ،أو ن�شر املقاالت املرفو�ضة
(عن طريق اخلط�أ)� ،أو ن�شر م�سودة املقال بدون
ت�صحيحات(الن�سخة الأولى)......الخ.
ب  -املقاالت امل�سحوبة بناء على طلب امل�ؤلف؛
الكت�شافه �أن الدورية زائفة (مقال واحد).
-2حتليل البيانات:
 مت ا�ستخدام برنامج اجلداول الإلكرتونية«»Microsoft Excel؛ لت�سجيل البيانات
اخلا�صة باملقاالت امل�سحوبة على النحو الآتي :ا�سم
امل�ؤلف -عنوان املقال – ا�سم الدورية -النا�شر-
معامل الت�أثري  -تاريخ الن�شر(بالن�سبة للمقاالت
التي مت �سحبها قبل تخ�صي�ص رقم جملد وتاريخ
ن�شر لها ،مت االعتماد على تاريخ الن�شر على
الإنرتنت �( Online Publishingإذا كان
متاح ًا) -تاريخ ال�سحب (اليوم وال�شهر وال�سنة)-
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املجال املو�ضوعي (مت تعيني املجاالت املو�ضوعية
للمقاالت امل�سحوبة ،بناء على الفئات املو�ضوعية
يف �شبكة العلوم Web of Science
املخ�ص�صة للدوريات التي يتم تك�شيفها ) -الدولة
(يدخل املقال امل�سحوب يف جمتمع الدرا�سة� ،إذا
كان م�ؤلف واحد على الأقل من م�ؤلفي املقاالت
امل�سحوبة ينتمي لدولة عربية) -م�سئولية ال�سحب
(اجلهة التي تقوم بال�سحب) -مربرات ال�سحب.
 مت اال�ستعانة بخا�صية اجلداول املحورية ،Pivot Tablesاملتاحة بربنامج ،Excel
وهي طريقة لتنظيم البيانات وتلخي�صها
وحتليلها وعر�ضها ب�شكل �أكرث مرونة.
 ا�ستخدام برنامج  SPSSيف التحليلالإح�صائي؛ حل�ساب معامالت االرتباط و�إجراء
اختبار مربع كاي.
ت�صنيف املقاالت امل�سحوبة بناء على مربرات
ال�سحب �إلى:
 االنتحال. االحتيال (تلفيق �أو تزوير البيانات). ازدواجية الن�شر. الن�شر املكرر. ت�ضارب امل�صالح. تعبري عن القلق (ا�شتباه يف احتيال). -عدم احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص.
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 غ�ش مراجعة النظراء. م�شكلة ت�أليف. خط�أ علمي ( Scientific Errorخط�أيف حتليل البيانات -خط�أ يف الأ�ساليب -خط�أ يف
النتائج)
 غري حمدد.مع مالحظة تعدد �أ�سباب �سحب بع�ض املقاالت،
لذا ،قد يتم ت�صنيف الورقة البحثية حتت �أكرث من
فئة لل�سحب.
م�صطلحات الدرا�سة:

حتفل الدرا�سة احلالية بالعديد من
امل�صطلحات العلمية املتعلقة ب�سوء ال�سلوك
البحثي ،و�سوف ي�أتي احلديث عنها يف مو�ضعها.
�أما �أبرز امل�صطلحات املرتبطة بهذه الدرا�سة:
ـ �سوء ال�سلوك البحثيResearch :
Misconduct

وفق ًا ملوقع ال�سيا�سة االحتادية الأمريكية حول
�سوء ال�سلوك البحثيU.S Federal Policy.
 on Research Misconductيتعلق هذا
امل�صطلح :ب�أي خلل يحدث يف خمرجات الأبحاث
العلمية �سواء متثل ذلك اخللل يف تلفيق البيانات
 Fabricationوتزويرها ،Falsification
�أو االنتحال  Plagiarismيف الأفكار
العلمية و�إخراجها� ،أو حتكيم الأبحاث العلمية
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

� ،Reviewing Researchأو حتى يف كتابة
تقارير نتائج هذه الأبحاث ( .Reportingنق ًال
عن زكريا� ،2017 ،ص )316
ـ �سحب املقاالت العلميةPaper :
Retraction

تعرف جلنة �أخالقيات الن�شر Committee
 ،on publication ethicsعملية ال�سحب

 Retractionب�أنها� :آلية لت�صحيح النتاج العلمي
و�ضمان �سالمته ،وتنبيه القراء �إلى املن�شورات التي
حتتوي على بيانات معيبة ،بحيث ال ميكن االعتماد
على نتائجها .كما ت�ستخدم عملية ال�سحب لتنبيه
القراء حلاالت الن�شر املتكرر ،واالنتحال ،وعدم
الك�شف عن ت�ضارب امل�صالح الذي ميكن �أن ي�ؤثر
على نتائج الدرا�سة وتو�صياتهاCommittee( .
)on publication ethics، 2009
الدرا�سات ال�سابقة و�أدب املو�ضوع:

�أو ًال :الدرا�سات العربية:
مبراجعة الإنتاج الفكري ،وجد الباحث �أن
معظم الدرا�سات العربية التي تناولت مو�ضوع �سوء
ال�سلوك البحثي ركزت على �أنواعه ،وانعكا�ساته،
و�أ�ساليب مواجهته ،ف�ض ًال عن الأدوات والربجميات
امل�ستخدمة يف الك�شف عن ال�سرقات العلمية،
دون حماولة جادة لقيا�س هذه الظاهرة ومدى
انت�شارها .لذا ،فالدرا�سة احلالية تعد �أول درا�سة
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عربية -على حد علم الباحث -حتاول ا�ستخدام
عمليات �سحب املقاالت املن�شورة كو�سيلة لت�سليط
ال�ضوء على هذه الظاهرة .وفيما يلي عر�ض لبع�ض
الدرا�سات القريبة من الدرا�سة احلالية:
ـ درا�سة (دواح:)2015 ،
هي درا�سة نظرية ركزت على �أوجه الف�ساد
يف جمال البحث العلمي ،بدء ًا من تلفيق وتزوير
البيانات ،مرور ًا باالنتحال ،و�صو ًال �إلى كل ما هو
م�شكوك فيه من �سوء ال�سلوك العلمي ،مثل :الف�شل
يف حفظ املعلومات الأولية� ،أو التخل�ص منها عمد ًا.
كما ر�صدت الدرا�سة حاالت من �سوء ال�سلوك
العلمي يف عدد من الدول العربية والأجنبية ،مثل:
ال�سعودية ،اجلزائر ،العراق ،ال�صني ،اليابان،
�أملانيا وهولندا .كما ناق�شت العوامل التي ت�ؤدي
الرتكاب مثل هذه ال�سلوكيات.
ـ درا�سة (الأحمدي:)2016 ،
هدفت الدرا�سة للك�شف عن �أكرث �صور
الف�ساد الأكادميي �شيوع ًا لدى طريف العملية
التعليمية؛ الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،من
خالل ا�ستطالع وجهة نظر  2383طالب ًا وطالبة
من طالب الدرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية
يف برناجمي املاج�ستري والدكتوراة .وقد تبني �أن
�أكرث �صور الف�ساد �شيوع ًا بني الطلبة فيما يتعلق
مبتطلبات املقررات الدرا�سية؛ هو انتحال �أبحاث
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ب�أكملها ،حيث يقوم الطلبة ب�سرقة �أبحاث مكتوبة
على الإنرتنت وتقدميها على �أنها من �إعدادهم.
�أما �صور الف�ساد عند �أع�ضاء هيئة التدري�س من
وجهة نظر الطلبة ،فت�صدرها حمور �صور الف�ساد
يف تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س لطالبهم ،تاله
حمور �صور الف�ساد يف الن�شاط التدري�سي ،وهما
ينت�شران بدرجات عالية.
ـ درا�سة ( اخلم�شي و�شلهوب:)2016 ،
�سعت الدرا�سة لتحديد مظاهر الف�ساد
الأكادميي يف اجلامعات ال�سعودية يف اجلانب
التعليمي والإداري والبحث العلمي وخدمة املجتمع،
والتعرف على الإجراءات املتخذه للحد منه.
ا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبيان موجه لعينة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س قوامها  545ع�ضو ًا يف كل
من جامعة امللك �سعود وجامعة الإمام حممد بن
�سعود وجامعة الأمرية نورة يف مدينة الريا�ض.
وتو�صلت الدرا�سة �إلى عدة نتائج منها� :إن �أبرز
مظاهر الف�ساد يف جانب البحث العلمي متثل يف
دفع مبالغ مالية للن�شر دون حتكيم.
ثانياً :الدرا�سات الأجنبية:
�أ�سفر البحث يف قواعد البيانات الأجنبية
(ProQuest Dissertations& theses
 ،)LISA – EBSCO Scopus-عن العديد

من الدرا�سات العلمية املرتبطة ب�سحب املقاالت
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املن�شورة؛ نتيجة ل�سوء ال�سلوك البحثي .وفيما يلي
عر�ض لبع�ض هذه الدرا�سات:
درا�سة ويجر ووليامز (& Wager
:)Williams، 2011

والتي ركزت على املقاالت امل�سحوبة يف قاعدة
بيانات ميدالين  Medlineخالل الفرتة من
2008-2004؛ للوقوف على �أ�سباب وم�س�ؤولية
ال�سحب .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن  312مقا ًال
ً
م�سحوبا خالل هذه الفرتة؛ متثل  %0.02من
�إجمايل املقاالت املن�شورة� .صدر قرار ال�سحب من
قبل امل�ؤلفني ( )%63واملحررين ( )%21واملجالت
( )%6والنا�شرين ( )%2وامل�ؤ�س�سات املعنية (.)%1
�أما عن مربرات ال�سحب؛ فتمثل الأخطاء غري
املق�صودة الن�صيب الأكرب بن�سبة ( ،)%40يليها
�سوء ال�سلوك البحثي بن�سبة ( ،)%28وتكرار الن�شر
بن�سبة (� .)%17أما احلاالت غري معلنه ال�سبب؛
فتمثل ( .)%5وقد خل�صت الدرا�سة �إلى عدم وجود
�سيا�سة موحدة ملمار�سات ال�سحب لدى املجالت،
ففي بع�ض احلاالت ال يتم التمييز بني الأخطاء التي
تقع دون ق�صد و�سوء ال�سلوك كمربر لل�سحب.
ـ درا�سة غرينيزن وت�شانغ (Grieneisen
:)& Zhang، 2012

تختلف هذه الدرا�سة عن �سابقتها من
الدرا�سات الأخرى يف حماولة امل�سح ال�شامل
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للمقاالت امل�سحوبة .وذلك بالبحث يف  42قاعدة
من �أكرب قواعد البيانات يف تخ�ص�صات خمتلفة؛
للتعرف على التوزيع املو�ضوعي واجلغرايف والزمني
لتلك املقاالت ،ومربرات ال�سحب� .أ�سفر البحث
عن  4449مقا ًال م�سحوب ًا خالل الفرتة من 1928
–  .2011ي�أتي الطب وعلوم احلياة والكيمياء
يف مقدمة املقاالت امل�سحوبة ،ميثل �سوء ال�سلوك
البحثي  %47من عمليات ال�سحب .وقد �أو�صت
الدرا�سة ب�ضرورة زيادة وعي الباحثني باملقاالت
امل�سحوبة يف التخ�ص�صات املختلفة.
ـ درا�سة فاجن ورفاقه (Fang et.al
:)2012

والتي تعد حتلي ًال �شام ًال للمقاالت امل�سحوبة يف
جمال الطب احليوي biomedical research
وعلوم احلياة  life-science researchيف
قاعدة بيانات PubMed؛ للتعرف على �أ�سباب
الرتاجع ،وذلك منذ �أربعينيات القرن املا�ضي حتى
مايو  .2012ك�شفت الدرا�سة �أن  %21.3من حاالت
ال�سحب يعود �إلى اخلط�أ .و( )%67.4من حاالت
ال�سحب يعزى �إلى �سوء ال�سلوك؛ ما بني احتيال
�أو �شبه احتيال بن�سبة (  ،)%43.4وتكرار الن�شر
( ،)%14.2واالنتحال (.)%9.8
�أما باقي املقاالت (  ) %11.3مت �سحبها
لأ�سباب غري حمددة.
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ـ �أما درا�سة �ستني ورفاقه (Steen et.al،
:)2013

فقد ركزت على الفا�صل الزمني بني ن�شر
املقال و�سحبه .وقد اعتمدت الدرا�سة على قاعدة
بيانات  PubMedلتحديد املقاالت امل�سحوبة
حتى مار�س  .2012حيث و�صل �إجمايل عدد
املقاالت امل�سحوبة خالل فرتة الدرا�سة 2047
مقا ًال .وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من النتائج
منها� :أن متو�سط زمن ال�سحب (الفرتة الفا�صلة
بني تاريخ الن�شر وتاريخ ال�سحب) ب�شكل عام
� 32.91شهر ًا .ومتو�سط زمن ال�سحب للمقاالت
املن�شورة عام  2002وما قبلها � 49.82شهر ًا (714
مقا ًال) ،ومتو�سط زمن ال�سحب للمقاالت املن�شورة
بعد عام  1333( 2002مقا ًال) � 23.82شهر ًا .ويعد
هذا م�ؤ�شر ًا لزيادة �سرعة الرتاجع مما كان عليه
من قبل ،بالرغم من �أن املقاالت املن�شورة حديث ًا
والتي تتطلب ال�سحب -رمبا مل يتم اكت�شافها بعد.وقد �أرجعت الدرا�سة �أ�سباب ارتفاع معدالت �سحب
املقاالت� ،إلى ا�ستخدام برامج ك�شف االنتحال
يف الأونة الأخرية ،وتراجع القيود املفرو�ضة على
�سحب املقاالت من قبل الدوريات.
ـ درا�ســة مويــالن وكوالت�شــوك
( :)Moylan & Kowalczuk، 2016

وهي عبارة عن فح�ص وتقييم لإ�شعارات
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�سحب املقاالت العلمية لدى النا�شر بيوميد
�سنرتال  BioMed Centralخالل الفرتة
من يناير  – 2000دي�سمرب  ،2015ومدى �شفافية
تلك الإ�شعارات و�إلتزامها بالتوجيهات الإر�شادية
للجنة �أخالقيات الن�شر  COPEاملتعلقة ب�سحب
املقاالت .ك�شفت الدرا�سة عن  134مقا ًال م�سحوب ًا،
متثل  %0.07من �إجمايل عدد املقاالت املن�شورة
خالل فرتة الدرا�سة .وقد لوحظ زيادة يف معدالت
ال�سحب يف الفرتة الأخرية .وب�شكل عام ،لوحظ
االلتزام ب�إر�شادات جلنة �أخالقيات الن�شر .ومع
ذلك ،يف بع�ض احلاالت ( )%6مل توثق الإ�شعارات
م�س�ؤولية ال�سحب (النا�شر ،امل�ؤلف ،املحرر...
الخ) ،والبع�ض الآخر( )%11مل يكن وا�ضح ًا ما
�إذا كان ال�سبب الأ�سا�س لل�سحب هو اخلط�أ غري
املق�صود �أم �سوء ال�سلوك .مت �إ�صدار �أكرب ن�سبة من
الإ�شعارات من قبل امل�ؤلفني ( .)٪35كان ال�سبب
الأكرث �شيوع ًا ل�سحب املقاالت هو غ�ش مراجعة
النظراء بن�سبة  ،%33وي�أتي االنتحال يف املرتبة
الثانية كمربر لل�سحب بن�سبة  ،%16يليه تزوير/
تلفيق البيانات بن�سبة .%10
ـ درا�سة ليو وت�شن ( Liu & Chen،
:)2018

والتي اعتمدت على بيانات موقع «مدونة
ال�سحب» والتقارير املن�شورة حول عمليات ال�سحب؛
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لتلخي�ص ال�سمات الرئي�سة ل�سوء ال�سلوك البحثي
يف ال�صني مقارنة بدول العامل الأخرى .وقد
خل�صت الدرا�سة ملجموعة من النتائج منها:
 على عك�س حاالت �سوء ال�سلوك البحثي التييقوم فيها امل�ؤلفون بتزوير بياناتهم �أو تلفيقها،
يعتمد امل�ؤلفون ال�صينيون على«مواقع البحوث
اجلاهزة»  Paper Mills؛ مهمتها تزوير
البيانات وتلفيقها ،وكتابة البحوث ون�شرها نيابة
عنهم ،مبقابل مادي يبد�أ من  300دوالر.
 جميع املقاالت التي مت �سحبها من جملة Journal Tumor Biologyللنا�شر
 Springerعام  2017كانت لأطباء �صينيني
ممار�سني  ،Clinical Doctorsمما ي�شري

لأهمية الأبحاث يف نظام ترقية الأطباء يف ال�صني،
كما هو احلال بالن�سبة لأ�ساتذة اجلامعات .ونتيجة
النخراط الأطباء يف العمل املهني؛ فقد جل�أوا �إلى
«مواقع الأبحاث اجلاهزة».
وقد اقرتحت الدرا�سة اتخاذ بع�ض اخلطوات
ملواجهة هذه الظاهرة؛ منها :عدم الت�ساهل جتاه
�سوء ال�سلوك البحثي ،واتخاذ �إجراءات �صارمة
�ضد مواقع البحوث اجلاهزة.
ـ درا�سة تريباثي ورفاقها (Tripathi
:)et.al، 2018

وهي حتليل لإ�شعارات ال�سحب يف  249مقا ًال
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يف قاعدة بيانات �سكوب�س  ،Scopusخالل
الفرتة من  .2017- 2000وكان من �أبرز نتائج
الدرا�سة؛ �أن حاالت ال�سحب كانت هي الأعلى يف
جمال العلوم ال�صحية ،و�أكرث من  %50من من
حاالت ال�سحب مت يف ال�سنوات الثالث الأخرية؛
نتيجة لتوفر برامج مكافحة االنتحال� ،إلى جانب
الوعي املتزايد بخطورة هذه الظاهرة .كما تو�صلت
الدرا�سة �إلى عدم االت�ساق يف �سيا�سات الرتاجع
بني الدوريات .و�أن  % 95من املقاالت التي مت
الرتاجع عنها كانت ت�أليف ًا م�شرتك ًا .ومتثل م�شكلة
الت�أليف �أحد الأ�سباب الرئي�سة لعمليات ال�سحب.
الإطار النظري للدرا�سة:

�أو ًال� :أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي:
يزخر الإنتاج الفكري بالعديد من الت�صنيفات
لل�سلوك البحثي غري الأخالقي؛ منها ما يق�سم
�إلى �سوء ال�سلوك البحثي اجل�سيم Blatant
 research misconduct؛ مثل :االنتحال
واالحتيال (تلفيق وتزوير البيانات) .وال�سلوك
امل�شكوك فيه Questionable Conduct؛
مثل :الن�شر ال�سالمي والت�أليف الق�سري
 .Obligatory Authorshipوال�سلوك غري
املنا�سب Inappropriate Conduct؛ مثل:
االنتحال الذاتي  Self-plagiarismوانتقائية
النتائج & Selective reporting.(Hall
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 .)Martin، 2019، p.418وهناك ما ي�صنف
وفق ًا لدورة حياة الن�شر؛ بدء ًا ب�إجراء البحث
وما يرتبط به من تلفيق وتزوير للبيانات .مرور ًا
بعملية التحكيم وما ي�صاحبها من اخرتاق ،و�صو ًال
�إلى مرحلة الن�شر وما يرتبط بها من �سلوكيات
غري �سوية كاالنتحال ،والن�شر املكرر ،وم�شكلة
الت�أليف(Biagioli et.al، 2019، pp. 403-
 .)405على �أي حال ،ميكن تق�سيم �سوء ال�سلوك
البحثي �إلى:
 -1االنتحال (ال�سرقة العلمية) :
Plagiarism

يعد من �أقدم �أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي،
ويق�صد به ا�ستعمال عمل الآخرين �أو معطياتهم �أو
�أفكارهم (�سواء كانت من�شورة �أو غري من�شورة)،
دون �إ�سنادها �إلى �أ�صحابها� ،أو الإ�شارة �إلى �أن
هذه الأعمال� ،أو املعطيات� ،أو الأفكار تعود يف
من�ش�أها �إلى �شخ�ص �آخر( .منظمة ال�صحة
العاملية� ،2010 ،ص )23ووفق ًا لهذا التعريف ميكن
تق�سم االنتحال لثالثة �أنواع :انتحال ن�صو�ص
 ،Text Plagiarismانتحال نتائج Results
 ،Plagiarismوانتحال �أفكار Plagiarism
( .of Ideasت�شادا� 31 ،أغ�سط�س )2014
 -2االحتيال :Scientific Fraud
هو تقدمي معطيات ملفقة �أو خمتلقة� ،أو �إدعاء
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ال�سبق يف طرائق العمل� ،أو انتهاج االنتقائية يف
نقل املعطيات( .منظمة ال�صحة العاملية،2010 ،
�ص)22
وقد ي�أخذ االحتيال عددة �أ�شكال منها:
تلفيق البيانات �( Fabricationأي اختالق
البيانات لدعم نتيجة م�سبقة) ،وتزويرها
�( Falsificationأي تغيري البيانات للو�صول
�إلى نتيجة مرجوة غري حقيقية يرغب فيها
الباحث) (. )Chop et.al، 1991. P.167
كما يعد التالعب بال�صور Image
� Manipulationأحد �أ�شكال االحتيال؛ �إذ
�أن �أي تغيري يطر�أ على ال�صور قد ي�ؤدي لنتائج
م�ضللة ،ال�سيما �إذا كانت ال�صور هي املادة العلمية
التي تقوم عليها الدرا�سةBest Practice( .
Guidelines on Publishing Ethics،
.)2014، p.3

ورغم �صعوبة الك�شف عن االحتيال مقارنة
باالنتحال� ،إال �أنه لي�س �أقل �شيوع ًا؛ �إذ ينت�شر على
نطاق وا�سع يف املجاالت الطبية احليوية .ففي
ال�صني ك�شف حتقيق حكومي �أن �أكرث من % 80
من البيانات امل�ستخدمة يف التجارب ال�سريرية
للعقاقري اجلديدة ملفقةas cited in Xia،(.
)2018، p. 246
 -3ازدواجية التقدمي  /الن�شر Duplicate
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:Submission / Publication

حتدث االزدواجية حني يقدم امل�ؤلف مقالته
يف وقت واحد �إلى �أكرث من دورية واحدة .وت�ؤدي
هذه الظاهرة �إلى ازدواجية التنقيح ،والتحرير،
والعمل الإداري؛ وحتدث نزاع ًا بني الدوريات
حول حق الن�شر .والأهم من ذلك� ،أنها ت�ؤدي
�إلى ن�شوء جمموعة من امل�شكالت املختلفة ،مثل
التحيز يف النتائج التي ينتهي �إليها التنقيح املنظم
والتحليالت الإح�صائية ،و�أخطاء اال�ست�شهاد،
والتباين نتيجة لعملية التحرير ،وما �إلى ذلك .كما
تعني �أنه ال ميكن لأي دورية بعينها �أن تدعي ن�شرها
للمقالة الأ�صلية( .منظمة ال�صحة العاملية،2010 ،
�ص)23
 -4الن�شر املكرر Redundant
:Publication

هو تقدمي خمطوطة تكاد تكون ن�سخة عن ورقة
�أخرى مت ن�شرها من قبل نف�س امل�ؤلف �أو جمموعة
امل�ؤلفني .وهذا ما يحدث حينما يكتب م�شروع بحثي
عدة مرات لعدة دوريات �أو ن�شرات .ون�شر هذا
النوع من ورقات البحث يعطي �أهمية ال م�سوغ لها
للبحث الأ�سا�س ،ورمبا كان م�ضيعة لوقت القراء
و�إهدار جلهد املحكمني .وهو يف نهاية املطاف،
ينال من �أ�صالة املحتويات التي تن�شرها الدورية،
وينال من نوعيتها وجودتها .ولتجنب الوقوع يف
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

هذا املحذور؛ ينبغي على الدورية �أن تطلب من
امل�ؤلفني ب�أن ي�صرحوا بكافة من�شوراتهم املماثلة
للورقة املقدمة؛ لكي يتمكن املحرر من تقدير
مدى التداخل بني هذه الن�صو�ص .وال �شك يف �أن
من املغريات القوية للباحثني �أن ين�شروا �أكرب قدر
من الأوراق البحثية التي ي�ستمدونها من املعطيات
املتوافرة لديهم (وهذا ما ي�سمى بالن�شر «ال�سالمي»
� Salami Publishingأو املن�شورات املجز�أة
 ،)Segmented Publicationsلكي
يزيدوا من حجم قائمة من�شوراتهم( .منظمة
ال�صحة العاملية� ،2010 ،ص)243
 -5عدم الإعالن عن ت�ضارب امل�صالح
:Undeclared Conflict of Interest

ُتع َّرف امل�صالح املت�ضاربة (�سواء مالية� ،أم غري
مالية) ب�أنها �أي ت�أثری میكنه �أن یحجب مو�ضوعیة
الباحث ،ويقو�ض ب�شكل مبا�شر مو�ضوعية املن�شور،
وتكامله ،وقيمته ،وذلك من خالل ت�أثري حمت َمل
على �أحكام و�أفعال م�ؤلفيه فيما يتعلق بالعر�ض
املو�ضوعي للبيانات ،وحتليلها ،وتف�سريها .وقد
ت�شمل امل�صالح املت�ضاربة غري املالية جمموعة من
العالقات ال�شخ�صية واملهنية مع منظمات �أو �أفراد.
وللحیلولة دون وقوع ذلك ،تطلب دوريات كثرية من
امل�ؤلفني الت�صريح ب�أي ت�ضارب يف امل�صالح كجزء ال
يتجز�أ من عملية تقدمي البحث �أو املقال( .م�صالح
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خارجية� ،2018 ،ص )6
 -6غ�ش مراجعة النظراء The peer-

:review scam

هناك حاالت قام فيها الآخرون
بتزوير عملية املراجعة Peer-Review
 ،Riggingفيما يعرف باخرتاق نظام التحكيم
 .Compromised Peer Reviewلقد
ا�ستغل عدد من الباحثني الثغرات املوجودة يف
نظام مراجعة النظراء (مثل Scholarone،
)Editorial Manager؛ لتقدمي مراجعات
وهمية عن طريق �إعداد ح�سابات احتيالية على
�أنظمة النظراء عرب الإنرتنت لكل من الباحثني
الوهميني والفعليني الذين ي�ستخدمون عناوين
بريد �إلكرتوين عامة (مثل  )Gmailمت �إن�شا�ؤها
لهذا الغر�ض .ثم متكنوا من اقرتاح �أنف�سهم
كمراجعني للأوراق التي �أر�سلوهاJohnson( .
)et al، 2018. P.53
وتعد ق�صة هيونغ �إن مون Hyung-In
 Moonمن جامعة دونغ �أ  Dong-Aيف كوريا

اجلنوبية مثا ًال على اخرتاق نظام التحكيم؛ �إذ
متكن من ن�شر العديد من املقاالت من خالل

تزوير عناوين الربيد الإلكرتوين للمراجعني الذين
�أو�صى بهم ملحرري املجالت .حيث �أر�سل املحررون
طلبات املراجعة اخلا�صة بهم �إلى عناوين الربيد
الإلكرتوين اخلاطئة ،وبالطبع جاءت نتيجة
املراجعة ب�صالحية املقاالت املقدمة للن�شر.
()Biagioli et.al، 2019، p.404

 -7عدم احل�صول على املوافقات
والرتاخي�ص(:No ethical approval )1
حتر�ص بع�ض الدوريات املتخ�ص�صة يف العلوم
ال�صحية ،ال�سيما التي تن�شر درا�سات جتريبية
�أو �سريرية على الإن�سان �أو احليوان ،على �إلزام
امل�ؤلف بتقدمي ما يلزم من ت�صاريح وموافقات،
ت�ؤكد �سالمة �إجراء تلك الدرا�سات ،مبا يتفق
واالعتبارات الأخالقية املقررة من قبل جلنة
الأخالقيات املحلية بدولة امل�ؤلف� .إن احل�صول
على هذه املوافقات والرتاخي�ص يعزز من موقف
املخطوطة املقدمة للن�شر ،وي�ضفي عليها قدر ًا
من ال�صدق واملوثوقية( .زكريا� ،2017 ،ص)336
وعدم احل�صول على تلك الرتاخي�ص واملوافقات
يعد من ال�سلوكيات املنافية لأخالقيات البحث
العلمي.

 -1يف حالة التجارب التي جترى على الإن�سان ،تعرف اللجان التي متنح هذه الرتاخي�ص مبجل�س املراجعة امل�ؤ�س�سية IRB
 .Institutional Review Boardوتعرف بلجنة �أخالقيات رعاية وا�ستخدام حيوانات التجارب IACUC
 InstitutionalAnimal Care and Use Committeesيف حالة التجارب التي جترى على احليوان.
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 -8م�شكلة الت�أليف :
مع �صعود ما يعرف بفريق البحث العلمي
 ،Team Scienceظهرت العديد من امل�شكالت
املتعلقة بالت�أليف؛ كامل�ؤلف ال�شبح Ghost
�( Authorأي حذف ا�سم باحث من البحث رغم
�أن له دور ًا يف �إجناز البحث) ،وامل�ؤلف ال�شريف/
ال�ضيف �( Guest Authorإدراج �أ�سماء
م�ؤلفني غري م�ستحقني ل�صفة امل�ؤلف على الأبحاث
املن�شورة لال�ستفادة من �شهرتهم يف ت�سهيل عملية
الن�شر� ،أو لإ�ضفاء م�صداقية على العمل).
يف درا�سة عن املقاالت املن�شورة يف املجالت
الطبية عالية الت�أثري Top Medical
 ،Journalsخل�ص وي�سلر ورفاقه �إلى �أن  %8من
تلك املقاالت ا�ستبعدت �أحد امل�ؤلفني امل�شاركني
يف العمل ،و %21من املقاالت؛ ت�أليف �شريفas( .
)cited in Biagioli et.al، 2019، p.404

 -9تعذر تكرار نتائج الأبحاث

:Irreproducible Research
على الرغم من �أن م�س�ألة نتائج الأبحاث غري
القابلة للتكرار  -يف ظل الظروف املثالية؛ نف�س
املخترب ،والأدوات ذاتها والفحو�صات نف�سها -قد
نوق�شت على مدى عقود� ،إال �أنها حظيت م�ؤخر ًا
باهتمام �أكرب؛ نظر ًا الرتفاع تكاليف تطوير
الأدوية ،ف�ض ًال عن عدد حاالت الف�شل يف التجارب
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ال�سريرية ،والطلب املتزايد على �أدوية �أكرث
فعالية .فقد حاول العلماء يف ق�سم �أمرا�ض الدم
والأورام ب�شركة �أجمن  Amgenللم�ستح�ضرات
الدوائية احليوية يف ثو�سند �أوك�س بكاليفورنيا،
ت�أكيد النتائج املن�شورة حول طرق جديدة لعالج
ال�سرطان ،من خالل فح�ص  53ورقة بحثية متعلقة
بهذا اجلانب .وللأ�سف ،مت ت�أكيد النتائج العلمية
ل�ست �أوراق فقط ( .)%11وتتوافق هذه النتيجة مع
نتائج فريق البحث ب�شركة باير هيلث كري Bayer
 HealthCareاملخت�صة بالبحوث وال�صناعات
الدوائية ب�أملانيا ،حيث �أكدت على �إمكانية التحقق
فقط من �صحة  ٪ 25من الدرا�سات العالجية
املن�شورة .بالطبع ،قد يكون الف�شل يف �إعادة
الو�صول �إلى نف�س نتائج درا�سة �سابقة ب�سبب
االختالفات �أو ال�صعوبات التقنية ،على الرغم
من اجلهود املبذولة ل�ضمان عدم حدوث ذلك.
( )Begley، & Ellis، 2012، p.532وقد يكون
الف�شل ناجم ًا عن �سوء �سلوك بحثيFlier،( .
)2017. P.3

ثاني ًا� :أ�سباب �سوء ال�سلوك البحثي،
وكيفية مواجهته:
على مدى تاريخه الطويل ،تطور �سوء ال�سلوك
البحثي ،مما يعك�س تغيري ًا يف احلوافز و�أنظمة
التقييم والتقنيات .وال�س�ؤال الآن :ما الذي یدفع
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العلماء للمخاطرة مب�سريتهم املهنية ،واللجوء �إلى
تلفیق �أو تزویر �أعمالهم البحثیة؟
يرى �أ�شفورث ورفاقه () Ashforth et.al
�أن البحث عن �سوء ال�سلوك يتطلب جتاوز ال�سلوك
وال�سمات الفردية الثابته ،لي�شمل دور العمليات
والأنظمة ،وكيفية التفاعل بني امل�ستويات الفردية
والتنظيمية واالقت�صادية لتعزيز هذا ال�سلوك .وبناء
عليه ،ظهرت العديد من التحليالت حول العوامل
االقت�صادية والتكنولوجية واالجتماعية وال�سيا�سية
املرتبطة ب�سوء ال�سلوك البحثي ،وحماولة تف�سريه
يف �ضوء النظريات االقت�صادية؛ مثل نظرية
االختيار العقالين ،Rational Choice
والنظريات املف�سرة لل�سلوك الإجرامي؛ مثل نظرية
ال�ضغوط as cited in( .Strain Theory
)Hall & Martin، 2019، p. 415،416

على �أي حال ،ميكن تلخي�ص دوافع «العلماء»
الرتكاب �سوء ال�سلوك البحثي يف النقاط الآتية:
-1ال�ضغوط املهنية :Career pressure
يف ظل انت�شار �شعار « ان�شر �أو اندثر» Publish
 ،or Perishو�شعار «جتدد �أو تبدد» Innovate
 ،or Evaporateوغريها من العبارات التي
ت�صف ال�ضغوط يف الأو�ساط الأكادميية ،لن�شر
الأبحاث العلمية ب�سرعة وب�شكل م�ستمر ،للحفاظ
على احلياة املهنية وتعزيزها .ومن الوا�ضح �أن
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هذه الأمور قد تدفع العلماء �إلى مثل هذا ال�سلوك.
( )Goodstein، 2002،P.29فاجتاه الأطباء
ال�صينيني-كما ذكر �آنف ًا -ملا يعرف بـ «م�صانع
الأبحاث اجلاهزة» لتلبية متطلبات الن�شر للرتقية،
ي�ؤكد هذا االجتاه.
 -2املناف�سة العلمية Scientific
:competition

�سوء ال�سلوك البحثي قد يكون مدفوع ًا
ب�ضغوط املناف�سة العلمية .فعلى �سبيل املثال؛
االهتمام الكبري مبو�ضوع اخلاليا اجلذعية والطب
التجديدي ،وما تبعه من زيادة هائلة يف م�صادر
التمويل ،كان �سبب ًا يف العديد من حاالت االحتيال
العلمي .ففي �إحدى املقاالت العلمية يف جملة العلوم
عام  ،2006ادعى هواجن وو �سوك Hwang
 - Woo Sukالباحث بجامعة �سيول الوطنية-
�أنه ابتكر خاليا جذعية جنينية ب�شرية عن طريق
اال�ستن�ساخ ،مما �أدى �إلى تدمري حياته املهنية .فلم
تكن فقط جتاربه غري قابلة للتكرار ،ولكن ح�صل
�أي�ض ًا على بوي�ضات ب�شرية دون ترخي�ص .ويف
عام  ،2014ن�شرت «هاروكو �أوبوكاتا» Haruko
Obokata؛ الباحثة يف مركز رايكني RIKEN
الياباين للأبحاث ،ورقتني يف جملة الطبيعة
 ،Natureتدعي فيها اكت�شاف طريقة مبتكرة
لتخليق خاليا جذعية ،قادرة على توليد �أنواع
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خمتلفة من اخلاليا ،حيث اكت�شف خداعها فيما
بعد .مثل هذه احلاالت تثري م�س�ألة ما �إذا كانت
احلقول العلمية «ال�ساخنة» �أكرث جذب ًا لالحتيال
دون غريها من املجاالتas cited in( .

التجميعي  A meta-analysisلدرا�سات
العلوم الطبية احليوية� ،إلى �أن الدرا�سات التي
متولها جهات جتارية من املرجح �أن ت�صل لنتائج
�إيجابيةas cited in Biagioli et.al،(.

)Biagioli et.al، 2019، p.408

)2019، p.408

كما �أظهرت العديد من الدرا�سات العلمية،
�أن �أكرث الأ�سباب �شيوع ًا الرتكاب «الباحثني»
عمليات االحتيال العلمي؛ هي حتقيق م�ستويات
عالية من النجاح ال�شخ�صي واملهني؛ كالرتقية،
�أو �إعتالء من�صب� ،أو احل�صول على جائزة� ،أو
منحة بحثية...الخ .ونتيجة لعدم القدرة على بلوغ
امل�ستوى املن�شود من الإجناز؛ يتم اللجوء لهذا
الأ�سلوب)Chop، 1991، p.167( .
 -3امل�صالح االقت�صادية Economic

�-4ضعفالعقاب(من� ِأم َنالعقوب َة�أ�سا َءالأدب):
ت�شري نظرية االختيار العقالين� ،إلى ميل
الأفراد لقيا�س التكاليف والفوائد املحتملة لأي
�إجراء قبل القيام به .وتفرت�ض النظرية قيام
املحتالني الأكادمييني Academic Cheaters
بح�ساب املخاطر والفائدة قبل �إ�ساءة ا�ستخدام
نظام الن�شر .قد تتمثل املخاطر ال�شائعة (التكلفة)
يف احتمالية اللوم االجتماعي ،و� /أو تدمري ال�سمعة
العلمية وال�شخ�صية ،و� /أو العقوبات الت�أديبية.
ويف حاالت نادرة جد ًا ،قد يتم اللجوء �إلى العقوبة
اجلنائية ،عندما يتم تزوير التجارب ال�سريرية يف
البحث والإنتاج الدوائي .ويف املقابل ،ميكن قيا�س
الفوائد بال�سمعة الأكادميية ،والرتقيات الوظيفية،
واملكاف�آت النقدية .ويكون مل�ستوى �شدة اجلزاءات
�إزاء �سوء ال�سلوك العلمي ت�أثري مبا�شر على مقيا�س
التكاليف مقابل الفوائد؛ فاجلزاءات القا�سية
تزيد من درجة املخاطر ،يف حني �أن اجلزاءات
املخففة وثقافة الت�سامح يكون لها ت�أثري ًا عك�سي ًا.

:interests

تتمتع بع�ض الأبحاث الأكادميية بقيمة
اقت�صادية؛ كالأبحاث املوجهة ل�صناعة الأدوية،
�أو �إن�شاء برامج ميكن ت�سويقها .وقد �أدت ال�ضغوط
املتزايدة من الوكاالت املانحة ،وتركيز اجلامعات
على �إجراء �أبحاث ذات قيمة جتارية� ،إلى �إيجاد
دوافع لإعادة توجيه البحث للنتيجه املرجوه ،مبا
يحقق م�صلحة الرعاة �أو ال�شركات ،التي يكون
فيها للباحث م�صلحة اقت�صادية .وقد تو�صل
بيكلمان ورفاقه  Bekelmanمن خالل التحليل
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()Xia،2018،p.247،249
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 -5هيمنة التقييم الكمي:
ُتظهر الدرا�سات �أن �أنظمة احلوافز امل�صممة
لتح�سني الأداء قد تزيد من �سوء ال�سلوك .فقد يكون
�سوء ال�سلوك نتيجة م�ؤ�سفة ولكن حتمية لأنظمة
احلوافز القائمة على الأداء الكمي .يف �إيطاليا
على �سبيل املثال -وجد ماركو �سيرب ورفاقه� ،Marco Seeberأن �إدخال نظام يربط
التقدم الوظيفي بعدد اال�ست�شهادات� ،أدى �إلى
زيادة كبرية يف اال�ست�شهادات الذاتية بني العلماء.
وخل�صوا �إلى �أنه على الرغم من �أن املقايي�س يتم
�إدخالها لتحفيز ال�سلوكيات العلمية اجليدة� ،إال �أنه
عندما ال يتم ت�صميمها ب�شكل �صحيح ،ف�إنها ت�ؤدي
�إلى ممار�سات م�شكوك فيها (as cited in
.)Biagioli et.al، 2019، p.406
وقد ذهب ماريو بياجويل (Biagioli،
� )2016، p.201إلى �إن الرتكيز على ت�أثري

الأبحاث املن�شورة (التقييم الكمي) خلق فر�ص ًا
جديدة ل�سوء ال�سلوك واملحتالني ،ثم ا�ستطرد
قائ ًال :رمبا ن�شهد حتو ًال من «ان�شر �أو اندثر»
�publish or perishإلى «�أ ّثر �أو اندثر»
.Impact or Perish
-6جتنب �إثارة املخاوف لدى الر�أي العام
ووا�ضعي ال�سيا�سات:
يقول تيموثي دي .كالرك Timothy D.
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« : Clarkيف جمال تخ�ص�ص  -علم الأحياء
التجريبي  -الحظت �أن العلم الرديء له دوافع
�أقل �شهرة .فمع ا�ستمرار التغريات البيئية ،تزداد
مطالبة اجلماهري ووا�ضعي ال�سيا�سات ب�أخبار
ب�سيطة تو�ضح ال�ضرر الذي يلحق باحلياة الربية.
ويف بع�ض الأحيان� ،ألتقي بعلماء ي�ؤكدون �أن
الأ�سئلة التي نطرحها ،والق�ص�ص التي نرويها �أهم
من النزاهة العلمية؛ فالغاية تربر الو�سيلة ،حتى
لو �أدت هذه الو�سيلة �إلى تلفيق /تزوير البيانات».
(كالرك 15 ،مار�س )2017
وال�س�ؤال الآن :كيف ميكن مواجهة هذا
ال�سلوك والتقليل من �آثاره ال�سلبية؟
ينبغى �أن تكون هناك ا�سرتاتيجية خمططة
ب�شكل جيد لتعزيز النزاهة العلمية ،وحتديد
الطرق والأماكن الأكرث مالئمة للتعامل مع كل فئة
متار�س االحتيال العلمي( .دواح� ،2015 ،ص )27
و�أف�ضل ا�سرتاتيجية للحد من هذه الظاهرة هي
الوقاية منها قبل حدوثها من خالل:
 -1توعية الطالب والكوادر الأكادميية ب�أهمية
النزاهة العلمية عن طريق ور�ش العمل ،والتدريب
امل�ستمر ،والت�أكيد على �أهمية الأخالق املهنية
والنزاهة العلمية( .دواح� ،2015 ،ص .)27
 -2ينبغي ملراكز البحوث واجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية واجلمعيات املهنية �أن
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ت�شجع على نحو ا�ستباقي �أو وقائي على بيئة جيدة
للم�ساهمة يف تعزيز النزاهة العلمية .فقد �أ�شار
(ولب) � Wolpeإلى �أن الدرا�سات االجتماعية
�أثبتت �أن البيئة اجليدة جترب الكثري من النا�س على
بذل جهدهم للعمل بنزاهة و�شفافية و�إخال�ص،
والعك�س يحدث يف البيئة غري املنا�سبة( .نق ًال عن
دواح� ،2015 ،ص )28
 -3و�ضع و�إنفاذ املواثيق اخلا�صة بقواعد
ال�سلوك ،و�إجراءات التدقيق واملراقبة ،والإبالغ
عن حاالت �سوء ال�سلوك املزعومة ،وفح�صها
والتحقق منهاMichalek et.al، 2010،( .
.)p.3

� -4إعادة النظر بو�ضوح يف العقوبة احلالية،
واملعروفة «بالإجراءات الإدارية» التي تتخدها
اجلهات املعنية .ف�إذا ثبت �إدانة �أحد العلماء
بارتكاب ما ينايف �أخالقيات البحث العلمي،
ميكن حرمانه من التمويل البحثي ،ومينع من
العمل يف اللجان اال�ست�شارية وجلان التحكيم.
()Hadjiargyrou، 2015، p.27

 -5جترمي بع�ض حاالت �سوء ال�سلوك البحثي-
خا�صة ما يتعلق ب�صحة الإن�سان -فعدم وجود
عقوبات جنائية على �سوء ال�سلوك ي�ضع مرتكبي
هذه اجلرائم فوق القانون ،وقد يعزز هذا ال�سلوك.
وبالتايل ،ف�إن التجرمي �أمر منطقي ،وميكن �أن
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يكون رادع ًا قوي ًا لأي �شخ�ص يفكر يف مثل هذا
ال�سلوك امل�شنيHadjiargyrou، 2015،( .
)p.28
�ساميون�سون Uri

 -6يرى �أوري
( Simonsohnعامل اجتماع بجامعة
بن�سلفانيا) �أن �أحد اخليارات التي من �ش�أنها احلد
من االحتيال العلمي� ،أن يطلب من الباحثني تقدمي
البيانات الأ ّولية  ،Raw Dataوبالتايل ج ْعلها
مفتوحة للفح�ص والتحقق .كما يريد من الباحثني
الإف�صاح عن مزيد من تفا�صيل عملهم عند
بداية التجربة ،كاملتغريات قيد التحليل �أو �أحجام
العينات املخطط لها .وهذا �سيثبط الأ�شكال
اخلفية للتالعب بالبيانات؛ كا�ستكمال التجربة
حتى حتقق فقط نتائج دالة �إح�صائي ًا ،والتي يف
ر�أيه تغرق الأدبيات املن�شورة ب�إيجابيات كاذبة.
(نق ًال عن يوجن و�آخ 1،يناير .)2014
� -7إلزام الباحثني بتقدمي الأدلة على �صحة
نتائجهم .يف بع�ض املجاالت ،مثل الدرا�سات يف
جمال ال�سلوك احليواين ،يكمن هذا الدليل يف
�شاهد
ت�صوير التجارب ب�شكل منتظم ،وتقدمي ا َمل ِ
امل�صورة �إلى حم ِّرري الدوريات ،واملراجعني،
والزمالء� ،إلى جانب بياناتهم وحتليالتهم.
(كالرك 15،مار�س )2017
� -8إن�شاء مكتب لنزاهة البحوث على امل�ستوى
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الوطني ،م�ستق ًال عن اجلهات املنفذة والداعمة
للبحث العلمي ،كما هو احلال يف الواليات املتحدة
الأمريكية؛ يقوم مبتابعة االلتزام بالنزاهة،
وحتال �إليه �شكاوى الإخالل بالنزاهة العلمية.
(اخلريف 7،يونيو )2015
ثالثاً� :سحب املقاالت العلمية:
تهدف عملية الن�شر العلمي مبا حتويه من
مراجعات دقيقة� ،إلى و�ضع معايري �صارمة
ل�ضمان �سالمة الن�شر العلمي وخلوه من الأخطاء.
ومع ذلك ظهرت بع�ض املقاالت التي تنتهك
�أخالقيات الن�شر .ويعد �سحب املقاالت هو الو�سيلة
التي ي�ستخدمها النا�شرون والدوريات العلمية
لتنبيه القراء ملثل هذا ال�سلوك امل�شني؛ حتى ال
يتم اال�ست�شهاد بها كم�صدر موثوق للمعلومات.
()Thielen، 2018،p.184

تبدو ظاهرة «�سحب املقاالت» حديثة ن�سبي ًا.
فعلى الرغم �أن �أول من�شور مت ر�صده كمقال
م�سحوب يف قاعدة بيانات  PubMedن�شر عام
 1973و�سحب عام Steen، R. G. et.al،( 1977
 .)2013، p.7ومت �إدراج فئة «مقال م�سحوب»
� Retraction of Publicationضمن
�أنواع املن�شورات publication category

يف قاعدة بيانات ميدالين  Medlineلأول
مرة عام Wager &Williams،( .1980
� )2011،P.567إال �أن االهتمام بهذه الظاهرة
بد�أ مع بداية الألفية الثالثة؛ نتيجة لزيادة عمليات
ال�سحب .حيث ارتفع عدد الدرا�سات امل�سحوبة يف
بدايات العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين
من  30درا�سة �سنوي ًا �إلى �أكرث من  400درا�سة يف
عام Noorden، 5 October 2011، 2011
.p.26

يف عام  ،2009ونتيجة لعدم وجود اتفاق بني
املجالت فيما يتعلق بعملية ال�سحب؛ �أ�صدرت
1
جلنة �أخالقيات الن�شر( ) Committee on
 )Publication Ethics (COPEجمموعة
من املبادئ التوجيهية ،ن�صت فيها على احلاالت
التي ت�ستوجب �سحب املقاالت العلمية املن�شورة؛
وهي:
 وجود �أدلة قاطعة على عدم موثوقية النتائجUnreliable؛ �إما نتيجة ل�سوء ال�سلوك (مثل
تلفيق البيانات) �أو نتيجة لأخطاء غري متعمدة
�( Honest Errorسوء تقدير �أو خط�أ
جتريبي).
� -أن يكون مت ن�شر نتائج الدرا�سة احلالية يف

( )1منظمة غري ربحية تهدف �إلى حتديد �أف�ضل املمار�سات يف �أخالقيات الن�شر العلمي ،وم�ساعدة املحررين والنا�شرين وغريهم على
حتقيق ذلك .ت�أ�س�ست عام 1977م من قبل جمموعة من حمرري املجالت الطبية يف اململكة املتحدة.
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من�شور �أخر من قبل ،فيما يعرف بالن�شر املكرر.
 �أن ي�شكل املقال انتحا ًال علمي ًا. البحوث غري الأخالقيةCommittee( .)on publication ethics، 2009
ذهب يوجني جارفيلد Eugene
Garfield؛ الرائد يف تك�شيف اال�ست�شهادات
املرجعية ،وم�ؤ�س�س معهد املعلومات العلمية ،ISI
�إلى �أن �سحب املقاالت ميثل جزء ًا �ضروري ًا من
عملية الن�شر العلمي؛ �إذ يجب على املجتمع العلمي
مراقبة من�شوراتهas cited in Thielen،( .
 )2018،p.185فعملية ال�سحب هي جزء من
دورة الن�شر العلمي وحلقة من حلقاته التي يغفل

عنها الكثريون.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )1موقع عملية ال�سحب
�ضمن دورة الن�شر العلمي.
وحتدث عملية �سحب املقال ،عندما يطلب
امل�ؤلف ذلك� ،أو يجد حمرر املجلة دلي ًال على �أن
املادة تنتهك قواعد ال�سلوك املهني ،وقد تكون هذه
االنتهاكات �أخطاء غري مق�صودة .وبعد اتخاذ
قرار ال�سحب ،ت�صدر املجلة �إ�شعار ًا يو�ضح مربرات
ال�سحب ،وم�سئولية ال�سحب (امل�ؤلف �أو م�ؤ�س�سة
امل�ؤلف �أو املحرر) .وميكن للمجالت �إ�صدار �أنواع
�أخرى من الإ�شعارات بجانب ال�سحب ،حيث ميكن
�إ�صدار «تعبري عن القلق» Expression Of

�شكل رقم ( :)1دورة الن�شر العلمي
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 ،Concernيف حالة ال�شك ،وعدم وجود �أدلة
كافية لل�سحب .ويتم متييز الن�ص الكامل للمقال
امل�سحوب بعالمة مائية بكلمة «»Retracted
باللون الأحمرThielen، 2018،p186-(.
)188
نتائج الدرا�سة وحتليل بياناتها:

حجم املقاالت العربية امل�سحوبة:
و�صل �إجمايل عدد املقاالت امل�سحوبة 416
مقا ًال فريد ًا (بعد ا�ستبعاد املقاالت امل�سحوبة
نتيجة لأخطاء النا�شرين� ،أو امل�سحوبة بناء على
طلب امل�ؤلف؛ الكت�شافه �أن املجلة زائفة) .وب�إ�ضافة
املقاالت املكررة ( 49مقا ًال)؛ نتيجة للت�أليف
امل�شرتك والتداخل بني الدول ،يرتفع العدد �إلى
 465مقا ًال .ويو�ضح اجلدول رقم ( )2التوزيع
اجلغرايف لتلك املقاالت.
ولكي تعرب هذه الأرقام عن حجم ظاهرة
ال�سحب ومدى انت�شارها-والتي متثل �سوء ال�سلوك
البحثي -كان البد من مقارنتها ب�إجمايل عدد
املن�شورات.
يعر�ض اجلدول رقم ( )3التوزيع اجلغرايف
للمقاالت امل�سحوبة مقارنة ب�إجمايل عدد املقاالت
املن�شورة .حيث يت�ضح �أن متو�سط �سحب املقاالت
العربية  %0.027من �إجمايل عدد املن�شورات.
وهذه الن�سبة تقرتب من ن�سب ال�سحب العاملية،
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املقاالت امل�سحوبة نتيجة ل�سوء
الدولة
م
ال�سلوك البحثي
160
م�صر
1
112
ال�سعودية
2
43
تون�س
3
33
اجلزائر
4
18
العراق
5
16
لبنان
6
16
املغرب
7
12
قطر
8
11
الأردن
9
9
الكويت
10
10
الإمارات
11
8
� 12سلطنة عمان
7
البحرين
13
4
ليبيا
14
3
ال�سودان
15
3
�سوريا
16
465
االجمايل
جدول رقم ( :)2التوزيع اجلغرايف للمقاالت امل�سحوبة
حتى �أبريل 2019

والتي ترتاوح بني  %0.02و  ،%0.07كما ذكر �أعاله
يف الدرا�سات ال�سابقة .وتبقى الن�سبة �ضئيلة مقارنة
بحجم الإنتاج املن�شور ،و�إن كانت ال متثل �سوى قمة
اجلبل اجلليدي -على حد قول بولتون ،-فهناك
�أدلة على وجود حاالت كثرية من �سوء ال�سلوك
البحثي غري معلنة )Poulton، 2007( .كما
يرتكز ( %62متو�سط قواعد البيانات الثالث) من
حاالت ال�سحب يف م�صر وال�سعودية؛ لزيادة �أعداد
املن�شورات� .إذ ت�ستحوذ الدولتان على  %52من
حجم املن�شورات العربية.

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

�سوء ال�سلوك البحثي يف العامل العربي
16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

م

الإجمايل

ال�سعودية
تون�س
اجلزائر
لبنان
الكويت
العراق
املغرب
الإمارات
قطر
البحرين
الأردن
�سلطنة عمان
ال�سودان
�سوريا
358

0

117

0.046

26
11
13
4
4
5
3
2
3
0
6
1
1
1
1
122

41

امل�سحوبة

209637
93851
72288
36847
31057
36340
69303
57976
28398
6982
45687
20868
13022
8326
7199
981730

250931

املن�شورات

0.004
0.007
0.012
0.013
0.012

0.013

0.012
0.011
0.017
0.010
0.012
0.0013
0.004
0.003
0.010
0

0.016

%

15
4
1
3
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
52

24

امل�سحوبة

60969
15159
4126
22852
8165
4626
8109
8494
8476
1743
12654
5187
3698
1565
1372
192411

59911

املن�شورات

0.027
0.029
0.034
0.016
0.023
0.019
0.014
0.011
0.012
0.028
0.007
0.01
0.011

0.036

0.004
0.027

0.018

0.024
0.026
0.024
0.013
0.012
0.021
0.024
0.011
0
0
0
0
0
0
0
0.027

0.040

%

�سحب

املقاالت %

املقاالت �إجمايل عدد الن�سبة املقاالت �إجمايل عدد الن�سبة

جدول رقم ( :)3التوزيع اجلغرايف للمقاالت امل�سحوبة مقارنة ب�إجمايل عدد املن�شورات

0.051
0.062
0.025
0.045
0.036
0.016
0.020
0.028
0.086
0.009
0.026
0.027
0.043
0
0.042

182543
80135
59130
55364
26559
24646
55428
44284
24491
5751
42145
14992
10777
6962
5876
846608

213401

%
0.054

امل�سحوبة املن�شورات
84
41
37
14
12
9
9
9
7
5
4
4
3
3

ليبيا

م�صر

الدولة

املقاالت �إجمايل عدد

الن�سبة

قاعدة بيانات Web of Science

قاعدة بيانات Scopus

قاعة بيانات PubMed

متو�سط
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امل�سحوبة ،حيث يت�ضح �أن عمليات ال�سحب
بد�أت يف الزيادة منذ عام  ،2009ولكنها زادت
ب�شكل كبري خالل الفرتة من )1(2018-2011؛
�إذ بلغ متو�سط عمليات ال�سحب  45عملية
�سنوي ًا.
وميكن تف�سري الطفرة يف عدد الأوراق
امل�سحوبة بـ :
تاريخ ال�سحب
1980
1998
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ابريل 2019
الإجمايل

عدد املقاالت امل�سحوبة
1
2
1
2
3
4
6
16
10
25
25
50
39
52
51
51
62
16
416

جدول رقم ( :)4التوزيع الزمني للمقاالت امل�سحوبة وفق ًا
لتاريخ ال�سحب

 -1التطور يف �أدوات وبرجميات ك�شف
االنتحال والتو�سع يف ا�ستخدامها يف الآونة
الأخرية ،وا�ستحداث وظيفة «فح�ص ال�صور»
 The Image Detectiveكما هو احلال
لدى النا�شر �إمبو EMBO PRESS؛ الكت�شاف
التالعب بال�صور يف املخطوطات املقدمة لن�شر.
( .)Noorden،12 June 2015والأكرث من
ذلك ،هناك برامج حتدد الأخطاء يف الت�سل�سالت
اجلينية غري ال�صحيحة الواردة يف التجارب؛
للتحقق من الأوراق البحثية( .فيليب�س 17 ،يونيو
)2018
 -2زيادة عدد املن�شورات ب�شكل كبري مع
بداية العقد الثاين من الألفية الثالثة؛ ففي م�صر
على �سبيل املثال ،خالل الفرتة من 2005-2001
كانت الزيادة بن�سبة  ،%20وارتفعت هذه الن�سبة
�إلى  %69خالل الفرتة من  ،2010-2006لي�صل
معدل الزيادة �إلى  %95خالل الفرتة من -2011
.)1(2015
� -3إ�صدار املبادئ التوجيهية عام  2009من
قبل جلنة �أخالقيات الن�شر  ،COPEوالتي حتدد
احلاالت التي ت�ستوجب �سحب املقاالت العلمية،
وم�سئولية ال�سحب ،واملعلومات التي يت�ضمنها بيان

 -1ا�ستبعد الباحث املقاالت امل�سحوبة عام  2019؛ لعدم اكتمال التغطية.
 - 2تو�صل الباحث لهذه الن�سب من خالل البحث يف قاعدة بيانات .)web of science
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ال�سحب ومربراته؛ مما �سهل من مهمة املحررين
والنا�شرين يف هذا ال�صدد.
 -4ظهور العديد من املوقع الإلكرتونية التي
تتيح مل�ستخدميها مناق�شة ومراجعة البحوث
العلمية ،فيما يعرف مبراجعة النظراء املفتوحة
� open peer reviewأو مراجعة النظراء
بعد الن�شر Post-Publication Peer
Review؛ مثل :موقع بوب بري  pubpeerعام
 ،2012وموقع بوبلونز  publonsالذي انطلق يف
نف�س العام.
The
 -5املبلغون املجهولون:
 ،anonymousاملبلغون املجهولون لي�سوا �شيئ ًا
جديد ًا ،لكن منذ عام  ،2010هناك �شخ�صية
ت�ستخدم الإ�سم امل�ستعار كلري فران�سي�س «Clare
 »Francisجتاوزت كثري ًا ما كان �سابق ًا ،فهي� ،أو
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

هو (�أو هُ م؛ حيث يعتقد كثريون �أنها جمموعة من
النا�س) �أر�سلوا مبئات الر�سائل الإلكرتونية ملحرري
دوريات علوم احلياة ،مر�شدين عن حاالت ا�شتباه
بحدوث انتحال� ،أو حاالت تبدو فيها الأرقام ملفقة
�أو مكررة .وقد نتج عن �شكاواها �أحيان ًا �سحب
�أوراق من�شورة( .يوجن و�أخ 1 ،يناير )2014
 -6تراجع القيود املفرو�ضة على �سحب املقاالت
من قبل الدوريات)Steen، 2013، p.2( .
 -7يف الفرتة الأخرية ،غدت البيانات متاحة
للجميع على نطاق وا�سع �أكرث من ذي قبل.
 -8جزء من الزيادة يف �أعداد الأوراق امل�سحوبة
يُعزى �إلى النمو يف الت�صحيحات الر�سمية املرتبطة
مب�شكالت «تع ُّذر �إعادة الإنتاج» التي تن�ش�أ بدورها
من االرتباك يف بع�ض املختربات التي تعاين من
�ضغوط هائلة( .حتديات �سحب الأوراق العلمية31،
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�أكتوبر.)2014
م�ستقبل عملية ال�سحب:
ا�ستناد ًا �إلى الت�سل�سل الزمني لظاهرة
ال�سحب ،ميكن توقع حجمها يف امل�ستقبل
با�ستخدام �أ�سلوب االنحدار اخلطي الب�سيط
ومعادلة االجتاه العام .فهناك عالقة ارتباط بني
عامل الزمن (املتغري امل�ستقل) ومعدالت ال�سحب
(املتغري التابع) ،حيث ت�شري القيمة االحتمالية
(� ) p-value =.000> 0.05إلى معنوية
العالقة بني معدل ال�سحب والت�سل�سل الزمني
خالل الفرتة من  .2018-1980كما ي�شري معامل
التحديد ( � )R square = 0.922إلى

�إمكانية االعتماد على الزمن يف تف�سري الظاهرة.
وبالتايل ميكن التنب�ؤ ب�شكل الظاهرة خالل
الفرتة القادمة .ويبني الر�سم البياين رقم ()3
�أن االجتاه العام يف منو م�ستمر ،حيث يتوقع �أن
ي�صل معدل ال�سحب عام � 2025إلى  96مقا ًال.
وال�س�ؤال الآن :هل ارتفاع معدالت ال�سحب
يعد م�ؤ�شراً على زيادة �سوء ال�سلوك البحثي؟
ذهب «�ستني ورفاقه»� ،إلى �أنه لي�س من الوا�ضح
فيما �إذا كانت الزيادة يف حاالت ال�سحب خالل
العقد الثاين من القرن احلايل ناجمة عن زيادة يف
معدالت ن�شر املقاالت املعيبة (�سوء �سلوك بحثي)،
�أم زيادة يف معدل اكت�شاف تلك املقاالت و�سحبها.

عدد املقاالت امل�سحوبة
ال�سحب املتوقع حتى 2025

�شكل رقم ( :)3معدالت منو املقاالت امل�سحوبة حتى عام 2025
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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()Steen Et.al، 2013، p.1

على اجلانب الأخر ،ي�ؤكد االحتاد الدويل
للنا�شرين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب
(STM) International Association
 ،Of STM Publishersيف تقريره ال�سنوي
عام  ،2018على �أن زيادة عدد الأوراق البحثية
امل�سحوبة قد يكون دلي ًال على زيادة الوعي بق�ضايا
االحتيال ،وتوافر �أدوات وو�سائل �أف�ضل للك�شف
عن هذه احلاالت ،وال يعد م�ؤ�شر ًا على زيادة
�سوء ال�سلوك البحثيJohnson Et.al،( .
 .)2018،p.81كما يرى دانيل فانيلي �أن ارتفاع
حاالت ال�سحب على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية،
ال يدل على ت�صاعد يف �سوء ال�سلوك ،و�إمنا يعك�س
نزاهة علمية متناميةFanelli،30 April .
.2014، p.3

ويرى الباحث� ،أن تاريخ ال�سحب يعك�س
اكت�شاف ال�سلوك ولي�س ظهوره .لذا ،يجب االعتماد
على تاريخ الن�شر لر�صد ال�سلوك وتتبعه.
التوزيع الزمني للمقاالت امل�سحوبة
وفق ًا لتاريخ الن�شر:
يعر�ض اجلدول رقم ( )5التوزيع الزمني
للمقاالت امل�سحوبة وفق ًا لتاريخ الن�شر ،حيث يعود
�أول مقال ينتهك �أخالقيات البحث العلمي �إلى
عام - 1979كان لأحد الباحثني العراقيني يف
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

علم الأورام ،-وقد مت �سحبة عام 1980؛ نتيجة
لالنتحال.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )4التطور التاريخي
ل�سوء ال�سلوك البحثي يف العامل العربي من خالل
التوزيع الزمني للمقاالت امل�سحوبة.
تاريخ الن�شر
1979
1992
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
�أبريل 2019
الإجمايل

عدد املقاالت امل�سحوبة
1
1
2
2
1
3
1
2
7
7
9
6
9
18
33
38
47
45
44
48
29
37
24
2
416

جدول رقم ( :)5التوزيع الزمني للمقاالت امل�سحوبة وفق ًا
لتاريخ الن�شر
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ويت�ضح من ال�شكل رقم (� )4أن املقاالت التي
تنتهك النزاهة العلمية بد�أت يف الزيادة ب�شكل
ملحوظ منذ عام 2009؛ رمبا نتيجة لل�ضغوط املهنية
التي متار�س على �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات
للن�شر الدويل� ،سيما بعد غياب اجلامعات العربية
عن الت�صنيف الأكادميي العاملي .مما دفع الباحثني
�إلى حماولة ن�شر الأبحاث العلمية ب�سرعة وب�شكل
م�ستمر .وكما ذكر � ً
آنفا ،ف�إن هذه الأمور قد تدفع
«الباحث»�إلى مثل هذا ال�سلوك غري الأخالقي.
وا�ستمرت الزيادة ب�شكل مطرد حتى عام  ،2012ثم
�شهدت حالة من التذبذب حتى عام  ،2018حيث
بد�أت يف النق�صان.
م�ستقبل �سوء ال�سلوك البحثي:
على الرغم من وجود عالقة ذات داللة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

اح�صائية بني معدالت الن�شر(املخالف) وعامل
الزمن؛ �إذ ت�شري القيمة االحتمالية ملعامل االجتاه
العام �إلى:
( � ،) p-value = 0.020>0.05إال
�أن القدرة التنب�ؤية لنموج االجتاه العام -كما يعرب
عنها معامل االنحدار()R square = 0.78
 ت�شري �إلى عدم �إمكانية االعتماد على عاملالزمن وحده يف تف�سري الظاهرة .حيث لوحظ
انخفا�ض كبري يف متو�سط معدالت ن�شر املقاالت
املخالفة خالل الفرتة من 2025-2020؛ لي�صل
املتو�سط �إلى  3.80مقال عام  ،2022ثم يبد�أ
امل�ؤ�شر بال�سالب ،لي�صل �إلى  12.40-عام .2025
لذا ،ال ميكن التنب�ؤ ب�شكل الظاهرة اعتمد ًا على
الت�سل�سل الزمني.
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�شكل رقم ( :)5مربرات �سحب املقاالت العربية

�أ�شكال�سوءال�سلوكالبحثييفالعاملالعربي:
للتعرف على �أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي؛ اعتمد
الباحث على مربرات �سحب املقاالت التي ت�سوقها
املجالت العلمية �ضمن بيان ال�سحب .ويعر�ض ال�شكل
رقم ( )5مربرات �سحب املقاالت العربية.
ويت�ضح من ال�شكل رقم (:)5
 ميثل �سوء ال�سلوك البحثي غالبية حاالتال�سحب -بعد ا�ستبعاد احلاالت غري املحددة-؛
�إذ ي�شكل  %90من حاالت ال�سحب.
 يعد االنتحال �أكرث حاالت �سوء ال�سلوكالبحثي �شيوع ًا وانت�شار ًا يف العامل العربي؛
�إذ ميثل  %25من حاالت ال�سحب .وتعد هذه
الن�سبة مرتفعة مقارنة بالعامل الغربي؛ �إذ
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ترتاوح عمليات ال�سحب نتيجة لالنتحال بني
 %9.4و  ،%16كما ذكر �أعاله يف الدرا�سات
ال�سابقة.
 ميثل االنتحال والن�شـر املكرر  %48منحاالت ال�سحب؛ نظر ًا ل�سهولة اكت�شافهما مقارنة
بالأ�شكال الأخرى من �سوء ال�سلوك البحثي.
ومن ناحية �أخرى ،ذهب فاجن ورفاقه �إلى �أن
االنتحال والن�شر املكرر غالب ًا ما ين�ش�أ يف بلدان
تفتقر �إلى التقاليد البحثية العريقة ،وغالب ًا
ما ترتبط مثل هذه املخالفات (باملجالت ذات
الت�أثرياملنخف�ض)Fang et.al، October.
16، 2012، p.17030

 -يعد االحتيال من �أقل حاالت �سوء ال�سلوك
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ظهور ًا وانت�شار ًا؛ �إذ ي�شكل  %2.8من احلاالت
املكت�شفة؛ ل�صعوبة اكت�شافه .وقد ات�ضح من
خالل الدرا�سة احلالية �أن �أطول فا�صل زمني بني
ظهور ال�سلوك (ن�شر املقال) واكت�شافه(�سحبه)
كان من ن�صيب حاالت االحتيال مبتو�سط 45
�شهر ًا.
  %9.9من احلاالت مل يتم ذكر �سببال�سحب؛ مما يجعل من ال�صعوبة مبكان التمييز
بني الأخطاء غري املق�صودة و�سوء ال�سلوك املتعمد.
التوزيع اجلغرايف لأ�شكال �سوء ال�سلوك:
يعر�ض اجلدول رقم ( )7مربرات �سحب
املقاالت العربية موزعة جغرافي ًا .وقد ا�ستخدم
الباحث اختبار مربع كاي Chi-Square
Test؛ لقيا�س االرتباط بني التوزيع اجلغرايف
و�شكل ال�سلوك (ن�سب التوزيع) .مت اختيار �أربع
دول (م�صر –ال�سعودية -تون�س-اجلزائر)
لتطبيق االختبار ،حيث ت�ستحوذ على  %75من �سوء
ال�سلوك البحثي .كما مت االقت�صار على خم�سة
ال�سلوك
Chisquare
Test
Asymp. Statistics
.Sig

�إزدواجية
الن�شر

االنتحال

�سلوكيات (ازدواجية الن�شر -الن�شر املكرر-
االنتحال -م�شكلة الت�أليف -الأخطاء العلمية)،
ت�شكل  %85.1من �إجمايل �سوء ال�سلوك البحثي
(بدون احلاالت غري املحددة) .ويبني اجلدول رقم
( )6نتائج االختبار.
وي�شري م�ستوى الداللة يف جميع ال�سلوكيات-
با�ستثناء م�شكلة الت�أليف
()Asymp.Sig.=.000>-0.05
�إلى وجود ارتباط بني التوزيع اجلغرايف ومعدالت
ظهور ال�سلوك.
التوزيع الزمني لأ�شكال �سوء ال�سلوك
البحثي:
يعر�ض اجلدول رقم ( )8الأنواع املختلفة ل�سوء
ال�سلوك البحثي موزعة زمني ًا وفق ًا لتاريخ ظهورها
(تاريخ الن�شر).
يت�ضح من اجلدول رقم (:)8
 االنتحال هو �أول �أ�شكال �سوء ال�سلوكالبحثي ظهور ًا �ضمن املقاالت امل�سحوبة ،حيث
الن�شر
املكرر

18.542a 41.039a 25.000a
000.

000.

000.

م�شكلة
ت�أليف

خط أ�
علمي

18.941a 4.286a
0.232

000.

�سوء ال�سلوك
ب�شكل عام
90.161a
000.

جدول رقم ( :)6نتائج اختبار مربع كاي
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6
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6
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1

ــ
2

1

2

1

19
7
6
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48

1

2

1

3
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1
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2
2
5
2
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5
5
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8

11

12

11
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17
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117
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بد�أ عام .1979
 غ�ش مراجعة النظراء من �أ�شكال �سوء ال�سلوك احلديثة ن�سبي ًا؛ حيث بد�أ يف الظهور عام .2012 -تنوع �أ�شكال �سوء ال�سلوك البحثي بدرجة كبرية مع بداية العقد الثاين من الألفية الثالثة.
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�أبريل2019
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2015
2016
2017

2014

2013

2011
2012
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�سنة الن�شر

43

ــ

ــ

3
1
5

2

9

6
5

6

2

ــ

2
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الن�شر

13

ــ

ــ

1
1
2

2

1

ــ
1

1
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ــ

ــ

116

1
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التخ�ص�صات املو�ضوعية التي تغطيها
املقاالت امل�سحوبة:
يبني ال�شكل رقم ( )6التوزيع املو�ضوعي
للمقاالت العربية امل�سحوبة.
يت�ضح من ال�شكل رقم (:)6
ارتفاع ن�سب ال�سحب (�سوء ال�سلوك البحثي)
يف املجال الطبي ب�شكل كبري؛ ويعود ذلك �إلى:
 -1زيادة حجم املن�شورات يف املجال
الطبي مقارنة باملجاالت الأخرى؛ �إذ ميثل
143923(%17مقا ًال) و  243959( %25مقا ًال) من
حجم املن�شورات العربية يف قاعدة بيانات Web
 of Scienceوقاعدة بيانات  Scopusعلى
التوايل ،وميثل  %100من حجم املن�شورات العربية

يف .PubMed
 -2كما ذكر �أعاله؛ فالق�ضايا العلمية
«ال�ساخنة» عادة ما ترتبط باملجال الطبي ،وتكون
�أكرث جذب ًا لالحتيال دون غريها من املجاالت.
 -3االهتمام املتزايد مبجال الطب احليوي،
وما تبعه من زيادة هائلة يف م�صادر التمويل.
فم�ؤ�س�سة «ويلكوم ترا�ست wellcome
 -»Trustوالتي ُت َعد �أكرب م�ؤ�س�سة خريية يف
اململكة املتحدة مت ِّول �أبحاث الطب احليوي-
تنفق �أكرث من  700مليون جنيه ا�سرتليني
( 1.1مليار دوالر �أمريكي) �سنو ّي ًا على بحوث
الطب احليوي والتوعية به( .تغيرُّ ات يف �أولويات
التمويل مل�ؤ�سـ�سة «ويلكوم ترا�ست»( ،ا يناير

�شكل رقم ( :)6التوزيع املو�ضوعي للمقاالت امل�سحوبة
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 )2015وقد يكون ذلك �سبب ًا يف العديد من
حاالت االحتيال العلمي؛ للفوز بح�صة كبرية
من كعكة التمويل.
 -4بالرغم من �أن ظاهرة �سحب املقاالت
ترتبط يف الأ�سا�س بالتخ�ص�صات العلمية
(العلوم – التكنولوجيا -الهند�سة -الريا�ضيات)
 ،)STEM) Disciplinesف�إن العلوم
االجتماعية والإن�سانيات لي�ست حم�صنة �ضد هذه
الظاهرة؛ �إذ متثل  %3.6من �إجمايل املقاالت
العربية امل�سحوبة.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اجلهات التي تقف وراء عمليات ال�سحب:
يبني اجلدول رقم ( )9اجلهات امل�س�ؤولة عن
�سحب املقاالت العربية حمل الدرا�سة.
يت�ضح من اجلدول رقم (:)9
 يقع اجلزء الأكرب من عمليات ال�سحب( )%68على عاتق حمرري الدوريات والنا�شرين،
ف�إحدى امل�س�ؤوليات الأ�صيلة والأ�سا�سية لأي دورية
علمية هي ت�صحيح املعلومات اخلاطئة التي
تن�شرها.
 %21 -من عمليات ال�سحب تن�سب لبع�ض �أو كل

عدد املقاالت امل�سحوبة
اجلهة امل�س�ؤولة عن ال�سحب
137
رئي�س التحرير
108
املحرر
98
النا�شر
92
جميع م�ؤلفي املقال
35
غري حمدد
16
امل�ؤ�س�سة (التي ينت�سب �إليها امل�ؤلف �أو التي �أجرى فيها جتاربه)
9
هيئة التحرير
7
�أحد امل�ؤلفني امل�شاركني
6
جميع امل�ؤلفني امل�شاركني
4
امل�ؤلف الرئي�س
3
بالغ من م�صدر جمهول
2
امل�ؤلف املنتحل منه
1
�أحد قراء املجلة
1
ا�ستاذ بجامعة  Democritusباليونان
1
هيئة النزاهة البحثية باجلامعة الأمريكية ببريوت
1
طرف ثالث(امل�شرف)
1
مكتب نزاهة البحوث الأمريكي
()1
522
الإجمايل
جدول رقم ( :)9اجلهات امل�س�ؤولة عن عمليات �سحب املقاالت

الن�سبة %
%26
%21
%19
%18
%7
%3
%2
%1
%1.1
%0.7
%0.5
%0.3
%0.1
%0.1
%0.1
%0.1
%0.1
%100

 - 1جتاوز العدد �إجمايل مقاالت الدرا�سة ( 416مقا ًال)؛ لتعدد جهات ال�سحب يف بع�ض املقاالت.
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م�ؤلفي املقاالت .لذا ،ال ينبغي و�سم كل عمليات
ال�سحب بالعار ،فقد تكون دليل للنزاهة العلمية.
وقد يذهب البع�ض �إلى �أن �سحب املقاالت من
جانب امل�ؤلف قد يكون مدفوع ًا ب�ضغوط .على �أي
حال ،نحن ال نعرف النوايا ،فالرتاجع عن اخلط�أ
�أف�ضل من التمادي فيه.
  %3فقط من عمليات ال�سحب ترجع �إلىامل�ؤ�س�سات التي ينت�سب �إليها الباحثون ،حيث ات�ضح
من خالل �إ�شعارات ال�سحب� ،أن معظم التحقيقات
التي جتريها امل�ؤ�س�سات (بناء على طلب املجلة) ال
ت�سفر عن �شئ ،وتكون نتائجها يف �صالح الباحث.
مما يدل على وجود نوع من التحيز واملجاملة
للباحثني.
 �إن �ضمان م�صداقية ونزاهة الأدب املن�شورهي م�س�ؤولية م�شرتكة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة؛
الباحثني ،امل�شرفني ،اجلامعات ،هيئات التمويل،
هيئات التحرير ،النا�شرين والقراء.
اخلامتة:

يف النهاية ،قد يثري ارتفاع معدالت ال�سحب
القلق ب�ش�أن امل�شروع العلمي برمته .بالرغم من �أن
املقاالت التي مت �سحبها ال متثل �سوى ن�سبة �صغرية
جد ًا من جملة امل�ؤلفات العلمية� ،إال �أنها قد تلحق
ال�ضرر مب�صداقية العلم و�سمعة العلماء .وعليه ،ال
ميكن االعتماد على �آراء املحكمني فح�سب للت�أكد
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من م�صداقية الدرا�سات العلمية ،بل يجب اليقظة
من قبل املراجعني واملحررين والقراء ،والت�أكيد
على �أهمية التحقيقات التي جتريها امل�ؤ�س�سات
والهيئات احلكومية ويقوم بهاال�صحفيون؛ لتحديد
وتوثيق �سوء ال�سلوك البحثي ،بجانب توعية
الطالب والكوادر الأكادميية ب�أهمية النزاهة
العلمية .وقد ت�ؤدي هذه العوامل جمتمعة ،بجانب
عمليات ال�سحب �إلى احلد من هذا ال�سلوك املنايف
لأخالقيات البحث العلمي .وترى جوانا تيلني
(� )Thielen،2018،p.193أن �أخ�صائيي
املكتبات واملعلومات ميكن �أن يلعبوا دور ًا يف هذا
الق�ضية .من خالل تناول هذه الظاهرة �ضمن
برامج الوعي املعلوماتي؛ لتوعية طالب الدرا�سات
العليا ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س بخطورتها ،وبيان
الت�أثري ال�سلبي ل�سوء ال�سلوك البحثي ،لي�س
كمفهوم جتريدي ،و�إمنا كم�شكلة حقيقية لها
عواقب وخيمة .حيث ميكن اال�ست�شهاد بنماذج من
املقاالت امل�سحوبة مبا حتويه من خرق لأخالقيات
الن�شر ،مع �سرد �أمثلة من امل�ؤلفني الذين تعر�ضوا
للف�صل من وظائفهم الأكادميية نتيجة ل�سلوكهم
البحثي غري الأخالقي.
التو�صيات:

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة،
ميكن اخلروج بالتو�صيات الآتية:
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� -1إن�شاء قاعدة بيانات مركزية ل�سوء ال�سلوك
البحثي؛ لت�سجيل احلاالت املكت�شفة والتعريف بها.
� -2إن�شاء مكتب لنزاهة البحوث على
امل�ستوى الوطني على غرار مكتب نزاهة البحوث
الأمريكي.
 -3التخلي عن ثقافة الت�سامح مع املخالفني،
وتغليظ العقوبات؛ لتجنب النتائج العك�سية.
� -4إعادة تقييم احلوافز الدافعة ل�سوء ال�سلوك
البحثي ،فاالنتهاكات الأخالقية قد تنجم –جزئي ًا
على الأقل -عن نظام احلوافز من منح ووظائف
وترقيات وجوائز.
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 -5دعوة �أخ�صائيي املكتبات واملعلومات
�إلى االنخراط ب�شكل �أكرب يف تثقيف
امل�ستفيدين حول «ظاهرة» �سحب املقاالت
العلمية ،وكيفية البحث عن تلك املقاالت يف
قواعد البيانات.
درا�سات م�ستقبلية:

� -1سيا�سة الدوريات العربية جتاه املقاالت
املخالفة.
-2ومدى اال�ست�شهاد املرجعي باملقاالت العربية
امل�سحوبة ،وت�أثري ذلك على م�ؤ�شر .h-index
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د� .ضياء الدين عبد الواحد حافظ

املـراجع
-1الأحمدي ،عائ�شة بنت �سيف (� .)2016صور الف�ساد
الأكادميي يف اجلامعات ال�سعودية� :آراء عينة من طلبة
الدرا�سات العليا .املجلة الرتبوية-291 ،)118(30 ،
.345
-2اخلريف ،ر�شود بن حممد ( 7يونيو .)2015
النزاهة العلمية يف بحوثنا العلمية ،مامتطلباتها؟
االقت�صادية .ا�سرتجعت منhttp://www.aleqt. :
article_963493.html/07/06/com/2015

-3اخلم�شي� ،سارة بنت �صالح عيادة & �شلهوب ،هيفاء
بنت عبد الرحمن �صالح ( .)2016مظاهر الف�ساد
الأكادميي يف اجلامعات وامل�ؤ�شرات التخطيطية للحد
منها .جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن .عمادة
البحث العلمي.
-4حتدیات َ�س ْحب الأوراق العلمیة (� 31أكتوبر .)2014
جملة ( Natureالطبعة العربية) .ا�سرتجعت من:

h t t p s ://a r a b i c e d i t i o n .n a t u r e .c o m /

514005a/10/journal/2014

-5ت�شادا ،برافني (  31اغ�سط�س  .)2014ال ت�ستدعي
كافة االنتحاالت العلمية َ�س ْح َب الأبحاث املن�شورة .جملة
(Natureالطبعة العربية) .ا�سرتجعت من:

h t t p s ://a r a b i c e d i t i o n .n a t u r e .c o m /

511127a/08/journal/2014

-6تغيرُّ ات يف �أولويات التمويل مل�ؤ�س�سة «ويلكوم ترا�ست»
(ا يناير  .)2015جملة ( Natureالطبعة العربية).
ا�سرتجعت من:

h t t p s ://a r a b i c e d i t i o n .n a t u r e .c o m /

 /1 3 5 b -n j 7 5 2 9 /0 1 /j o u r n a l /2 0 1 5متويل-
البحوث-:تغيرُّ ات-يف� -أولويات-التمويل-مل�ؤ�س�سة-
«ويلكوم-ترا�ست»
-7جوين ،فريجينيا ( 30ابريل � .)2014سحب الأوراق
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البحثية :تاريـخ نظيـف .جملة ( Natureالطبعة
العربية) ا�سرتجعت منhttps://arabicedition. :
/389a-nj7492/04/nature.com/journal/2014

-8دواح ،ح�سن علي (� .)2015أوجه الف�ساد يف جمال
البحث العلمي :الأنواع والأ�سباب واالنعكا�سات�( .ص
�ص )29 -19يف منتدى ال�شراكة املجتمعية :النزاهة
العلمية .الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود.
-9زكريا ،حممود �شريف (� .)2017أخالقيات الن�شر
بدوريات العلوم ال�صحية العربية املك�شفة بقاعدة بيانات
 : ISI Web of Konwledgeدرا�سة ب�أ�سلوب حتليل
املحتوى .االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات،
.352-313 ،)47(24
-10فيليب�س ،نيكي (  17يونيو � .)2018أداة حتدِّد �أخطاء
احلم�ض النووي يف الأوراق البحثية جملة Nature
(الطبعة العربية) .ا�سرتجعت من:
h t t p s ://a r a b i c e d i t i o n .n a t u r e .c o m /

/nature.2017.23003/06/journal/2018

-11كالرك ،تيموثي دي 15( .مار�س  .)2017ال ِع ْلم،
امل�سجلة بال�صوت وال�صورة .جملة
والأكاذيب ،والتجارب َّ
( Natureالطبعة العربية) .ا�سرتجعت من:

https://arabicedition.nature.com/
journal/2017542139/03/a/

-12م�صالح خارجية ( 27فرباير  .)2018جملة
( Natureالطبعة العربية) .ا�سرتجعت من:

h t t p s ://a r a b i c e d i t i o n .n a t u r e .c o m /

/8-01420-018-d41586/02/journal/2018
م�صالح-خارجية
-13منظمة ال�صحة العاملية .املكتب الإقليمي ل�شرق
املتو�سط .) 2010( .دليل حمرري جمالت العلوم
ال�صحية .القاهرة :منظمة ال�صحة العاملية� 78.ص
ا�سرتجع من:
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