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   الملخص:

يعد سوء السلوك البحث  من أبرز القضايا الت  تشهدها الساحة العلميعة فع  اآلونعة األخيعر   ومعن هنعا 
   مععن خععال  حاولعت الدراسععة الحاليعة تسععليط الضعوء علععى هعذه الظععاهر  ومعدى انتشععارها فع  العععالم العربع

المقععاالت العربيععة المسععحوبة. وقععد توصععلت الدراسععة لمجموعععة مععن النتععائج  أبرزهععا أن المقععاالت العربيععة 
% من إجمال  حجم المنشورات. ويالحعظ ارتفعاع 1المسحوبة والت  تنتهك أخالقيات البحل العلم  أق  من 

يععد االنتحعا  أكثعر حعاالت سعوء السعلوك و معدالت سحب المقاالت ما بداية العقد الثان  من األلفية الثالثعة.
يععد االحتيعا  أقعع  كمعا  % معن حعاالت السعحب.25البحثع  شعيوًعا وانتشعاًرا فع  الععالم العربع   إذ يمثعع  
% معن 62يتركعز  % من الحاالت المكتشفة.2.8حاالت سوء السلوك البحث  ظهوًرا وانتشاًرا  إذ يشك  

% من 52رتفاع عدد المنشورات  إذ تستحوذ الدولتان على حاالت سحب المقاالت ف  مصر والسعودية  ال
حجم المنشورات العربية. كما توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسب السعحب)نتيجة لسعوء السعلوك البحثع ( فع  

يقععا الجععزء األكبععر مععن اكتشععاف سععوء % مقارنععة بالمجععاالت البحثيععة األخععرى. و29المجععا  الطبعع  بنسععبة 
 محرري الدوريات والناشرين.تق %( على عا68السلوك البحث  )

 الكلمات المفتاحية: 

 العالم العرب .سوء السلوك البحث   عن النشر  سحب المقاالت المنشور      التراجا

 المقدمة:  

يعد سوء السلوك البحث   من تلفيق  وتزويعر  وانتحعا  للبيانعات  وتالععب بالنتعائج  إلعى غيعر ذلعك    
العلمية  من أبرز القضايا الت  تشعهدها السعاحة العلميعة فع  اآلونعة  النزاهة ما من السلوكيات الت  تتعارض

 األخير   ليس ف  عالمنا العرب  فحسب  ب  ف  جميا أنحاء العالم.

 مختلعف معن علمعاء الماضية  فقعد مارسعه الثالثة العقود مدى لقد ازدادت تهديدات هذا السلوك على   

البحثيعة  وحاصعلون علعى أعلعى الجعوائز العلميعة   والمؤسسعات اتالجامعع فع  أرقعى يعملعون الععالم  أنحعاء
 عن تقرير ف  الصحف عن اإلخال  بالنزاهة البحثية  معظمها 356نشر  2013-2002فخال  الفتر  من 

 . (19    2015)دواح  الجذعية والخاليا النفس وعلم المجا  الطب  ف  بحول

ا معن آثعار سعلبية  فقعد تبعارى البعاحثون فع  دراسعتها ونظًرا لخطور  هذه الظاهر   وما يترتعب عليهع  
ومحاولة تتبعها وقياسها. فثمة دراسات حاولت قياس معدالت سوء السلوك البحث  معن خعال  توثيعق الزيعاد  
السريعة ف  عدد األوراق البحثية المسحوبة خعال  العقعود األخيعر  فيمعا يسعمى بعـ "وبعاء التراجعا المسعتمر" 

“Ongoing Retraction Epidemic  (Biagioli et al, 2019,p.402)  مثع : دراسعة فعانج ورفاقعه  
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Fang et al,2012)) ودراسة غرينيزن وتشان   (Grieneisen & Zhang, 2012) ودراسعات أخعرى .
لجععأت إلععى االستقصععاء  مععن خععال  اسععتطالع رأي البععاحثين والتعععرف علععى مععدى انخععراطهم فعع  ممارسععات 

(  (Bergh et al , 2017(  ودراسعة بيعرغ ورفاقعه  (Fanelli, 2009فعانيل   بحثية مشينة  مث : دراسعة 
(. وبسعبب القيعود التع  قعد تفعرض علعى 2016(  ودراسة )الخمش & شعلهوب  2016ودراسة )األحمدي  

األدلة المقدمة على سوء السعلوك البحثع   حاولعت دراسعات أخعرى قيعاس سعوء السعلوك البحثع  ععن طريعق 
 & Honig)سها  باستخدام برامج الكشف ععن اإلنتحعا   مثع : دراسعة هعوينج و بيعدي تحلي  المنشورات نف

Bedi , 2012)  ودراسة لويلين ورفاقها  (Lewellyn et al , 2017)  

كوسععيلة لتسععليط الضععوء علععى وقععد اعتمععدت الدراسععة الحاليععة علععى "سععحب المقععاالت العلميععة "     
رغم معن تحفعظ العبعض علعى هعذا األسعلوب  نتيجعة لتععذر الثقعة ومقياس لسوء السلوك البحث   بال األخطاء 

فالمؤسسة الت  ينتمع  إليهعا الباحعل قعد تكعون مقيعد  .  Retraction Noticeعاد  ف  بيان/إشعار السحب 
رين ال يعرفعون  باتفاقيات سرية  ولهذا ال تستطيا اإلفصاح عن نتائج تحقيقاتها العلمية  مما يجع  المحعرِّ

ا فع  شيئًا عن الظرو ف المحيطة باألخطعاء فع  الورقعة العلميعة المسعحوبة. وربمعا ترغعب المؤسسعة أيًضع
ز موقفهعا معن الباحعل أو المؤلعف مرتكعب الخطعأ.  األوراق سعحب تحعديات(صعياغة بيعان السَّعْحب  ليععز ِّ

(. ويرى  آخرون إمكانية االعتمعاد علعى بيعان السعحب  شعريطة أن يكعون السعحب 2014أكتوبر 31العلمية 
  (Smith, 2003) . ا عن سوء سلوك بحث  وليس عن أخطاء غير مقصود  ناتجً 

 أهمية الدراسة ومبرراتها:

 تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من:

خطور  ظاهر  سوء السلوك البحثع   ومعا يترتعب عليهعا معن آثعار سعلبية  حيعل ال يقتصعر األمعر علعى  .1
االحتياليعة  بع  أيضعا التكعاليف غيعر المباشعر    خسار  األموا  التع  تعم اسعتثمارها مسعبقًا فع  األبحعال

والمتمثلة ف  الضرر الذي يقا على المؤسسات المانحة  وقدرتها التنافسعية المسعتقبلية. وكعذلك الضعرر 
المحتم  على المرضى  نتيجة معالجتهم بطرق مبنيعة علعى معلومعات ملفقعه  وفقعدان الثقعة. وقعد تشعم  

 العلم   من خال  توفير مصداقية علمية مزيفة. التكاليف اإلفساد الفكري لتنتاج 

يمكن أن يكون مناقشعة موضعوع المقعاالت المسعحوبة وسعيلة لتوسعيا دور المكتبعة فع  مجعا  أخالقيعات  .2
 البحل  من خال  تناو  هذه "الظاهر " ضمن برامج الوع  المعلومات .

نشععر العلمعع   فععإن معظععم بععالرغم مععن أن سععحب المقععاالت المنشععور  هعع  طريقععة "التصععحيا الععذات " لل .3
 الدراسات الت  تناولت دور  النشر العلم  تهملها.

 مشكلة الدراسة:

سعيما فع  اآلونعة –تتمث  مشكلة الدراسعة فع  تعدن  أخالقيعات البحعل العلمع  وظهعور حعاالت كثيعر    
معن تهديعد  من سوء السلوك البحث  ف  الدو  النامية والمتقدمة على السواء. وما يترتب على ذلك -األخير  

لمصداقية العلم  وتقويض لثقة المجتمعا فع  قيمعة البحعل العلمع  ومكانعة العلمعاء  وخلعق جيع  معن البعاحثين 
 المحتالين  وإهدار للموارد االقتصادية.

 أهداف الدراسة:

 التعرف على أشكا  سوء السلوك البحث  ف  العالم العرب  من واقا المقاالت المسحوبة . -

 ت العددية والموضوعية للمقاالت المسحوبة  وتوزيعها الزمن  والجغراف .التعرف على االتجاها -

 التعرف على خصائ  التأليف للمقاالت المسحوبة. -
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 الوقوف على األسباب الكامنة وراء سوء السلوك البحث   وكيفية مواجهته والتصدي له. -

خرى من حلقات النشر توعية الباحثين بخطور  سوء السلوك البحث   ولفت االنتباه لوجود حلقة أ -
 العلم  قد يغف  عنها الكثيرون.

 التنبؤ بمسار عمليات السحب وسوء السلوك البحث  ف  المستقب . -

 تحديد الجهات الت  تقف وراء عمليات السحب. -

 تساؤالت الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لتجابة عن التساؤالت اآلتية:

 أ ما أسباب سوء السلوك البحث   وكيف يمكن مواجهته .1

 ما أشكا  سوء السلوك البحث  ف  العالم العرب أ .2

 ما حجم المقاالت العربية المسحوبة مقارنة بحجم اإلنتاج الفكري المنشورأ .3

 ما التوزيا الزمن  والجغراف  للمقاالت المسحوبةأ   .4

 ما التخصصات الموضوعية الت  تغطيها المقاالت المسحوبةأ .5

 ما خصائ  التأليف للمقاالت المسحوبةأ .6

 ا الجهات الت  تقف وراء عمليات السحب أم .7

 ما االتجاه العام لعمليات السحب وسوء السلوك البحث  ف  المستقب  أ .8

 حدود الدراسة:

: تناولعععت الدراسعععة المقعععاالت العربيعععة المسعععحوبة فععع  مختلعععف المجعععاالت الحيييدود الموضيييوعية -
 الموضوعية.

مؤلفين العرب)عرب  الجنسية أو ينتم  : اقتصرت الدراسة على تحلي  مقاالت الالحدود الجغرافية -
 لمؤسسة عربية( دون التقيد بلغة المحتوى.

 م. 2019حتى أبري   (1)م1900: تمتد الحدود الزمنية للدراسة خال  الفتر   من الحدود الزمنية -

 منهج الدراسة :

األهعداف  تتوس  الدراسعة بعالمنهج الببليعومتري  حيعل اسعتخدمت األسعاليب الكميعة والنوعيعة لتحقيعق  
المذكور  أععاله  فضعاًل ععن تحليع  محتعوى إشععارات السعحب  للوقعوف علعى مبرراتعه  واألسعباب الكامنعة 

 ورائه )الوصو  للمعنى دون التقيد  بالنصو (.

 إجراءات الدراسة:

  حيععل مععرت بعععد  2019أبريعع   30 –فبرايععر  20تععم إجععراء الدراسععة التحليليععة خععال  الفتععر  مععن 
 مراح :

 بيانات: جمع ال -1

فعع  محاولععة لحصععر شععام  للمقععاالت العربيععة المسععحوبة  تععم استشععار  مجموعععة مععن قواعععد البيانععات   
  ووفقًا الستراتيجية البحل المالئمة لك  قاععد   كمعا هعو Document Typeباستخدام حق  "نوع الوثيقة" 
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مقععا  فريععد )بعععد  416(  حيععل وصعع  إجمععال  عععدد المقععاالت العربيععة المسععحوبة 1موضععا بالجععدو  رقععم )
 حذف المكرر والمستبعد(.

د: استراتيجيات البحث المستخدمة لحصر المقاالت العربية المسحوبة1جدول رقم م  

 استراتيجية البحث  قاعدة البيانات م

1 

Scopus 

title: retracted OR retraction 
Document Type: erratum 
Source type: Journals 
country/territory:Egypt , Saudi Arabia, Jordan….etc. 

2 

Web of Science 

title: retracted OR retraction 
Document Type: retracted publication(2)  , retraction(3)   
Timespan:1900-2019 
Countries/Regions: Egypt , Saudi Arabia, 
Jordan….etc. 

3 
PubMed 

(retraction[Title] OR retracted[Title]) 

"Retraction of Publication"[pt] 

"Retraction of Publication"[pt] AND country[Affiliation] 

4 
The Retraction 

Watch Database(4)   

Country(s): 
Nature of Notice: Retraction OR  Expression of 
concern 

  لالطعالع علعى إشععار (5)كما تم الرجوع لمواقا الناشرين ومجمع  مصادر المعلومات اإللكترونيعة  
كمصععدر بععدي   Retraction watch السععحب. مععا االسععتعانة بقاعععد  بيانععات مدونععة "مراقبععة السععحب" 

 للتراجا.للمعلومات  ألنه ف  بعض الحاالت قد يكون إشعار السحب غير كاف للتأكد من السبب الحقيق  

 تم استبعاد فئتين من المقاالت:

مقا (  إما لتكرار النشر )نشر نفس المقا  ف   18المقاالت المسحوبة نتيجة ألخطاء الناشرين) - أ
نشر المقا  ف  إصدار غير مخص  له  أو نشر المقاالت المرفوضة )عن  أو   عددين مختلفين(

 ......الخ. نسخة األولى()ال طريق الخطأ(  أو نشر مسود  المقا  بدون تصحيحات

 المقاالت المسحوبة بناء على طلب المؤلف)مقا  واحد(  الكتشافه أن الدورية زائفة. - ب

  تحليل البيانات:  -2

   لتسجي  البيانات الخاصة Microsoft Excel"تم استخدام برنامج الجداو  اإللكترونية " -
معام   -الناشر -اسم الدورية –المقا   عنوان -بالمقاالت المسحوبة على النحو اآلت : اسم المؤلف

تاريخ النشر)بالنسبة للمقاالت الت  تم سحبها قب  تخصي  رقم مجلد وتاريخ نشر لها   -التأثير 
تاريخ  -)إذا كان متاح( Online Publishingتم االعتماد على تاريخ النشر على اإلنترت 

عيين المجاالت الموضوعية للمقاالت المجا  الموضوع  )تم ت -السحب )اليوم  والشهر والسنة(
المخصصة  Web of Scienceالمسحوبة  بناء على الفئات الموضوعية ف  شبكة العلوم 

الدولة )يدخ  المقا  المسحوب ف  مجتما الدراسة  إذا كان مؤلف -للدوريات الت  يتم تكشيفها (
مبررات  -وم بالسحب(مسؤولية السحب)الجهة الت  تق -واحد على األق  ينتم  لدولة عربية(

 السحب. 
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  وه  Excel  المتاحة ببرنامج  Pivot Tablesتم االستعانة بخاصية الجداو  المحورية -
 طريقة لتنظيم البيانات وتلخيصها وتحليلها وعرضها بشك  أكثر مرونة.

ف  التحلي  اإلحصائ   لحساب معامالت االرتباط وإجراء اختبار مربا  SPSSاستخدام برنامج  -
   كاي.

 تصنيف المقاالت المسحوبة بناء عل  مبررات السحب إل :

 االنتحا . -
 االحتيا  )تلفيق أو تزوير البيانات(. -
 ازدواجية النشر. -
 النشر المكرر. -
 تضارب المصالا. -
 تعبير عن القلق )اشتباه ف  احتيا (. -

 عدم الحصو  على الموافقات والتراخي . -
 غش مراجعة النظراء. -
 مشكلة تأليف. -
 .غير محدد -

 خطأ ف  النتائج( -خطأ ف  األساليب -)خطأ ف  تحلي  البيانات Scientific Errorخطأ علم   -

ما مالحظة تعدد أسباب سحب بعض المقاالت.لذا  قد يتم تصنيف الورقة البحثيعة تحعت أكثعر معن فئعة 
 للسحب.

 مصطلحات الدراسة:

لقة بسوء السلوك البحث   وسوف يعأت  تحف  الدراسة الحالية بالعديد من المصطلحات العلمية المتع    
 الحديل عنها ف  موضعها  أما أبرز المصطلحات المرتبطة بهذه الدراسة:  

 Research Misconductسوء السلوك البحثي:  -

 U.S Federal Policy on. وفقًا لموقا السياسة االتحادية األمريكية حو  سوء السعلوك البحثع     

Research Misconduct ذا المصعطلا "بعأي خلع  يحعدل فع  مخرجعات األبحعال العلميعة سعواء يتعلق ه
 Plagiarism   أو االنتحعا Falsification وتزويرهعا  Fabrication تمث  ذلك الخل  ف  تلفيق البيانعات

  أو حتعى فع  كتابعة Reviewing Research ف  األفكار العلميعة وإخراجهعا  أو تحكعيم األبحعال العلميعة 
 (.453    2018)نقاًل عن زكريا  Reportingاألبحال  تقارير نتائج هذه

 Paper Retraction  :سحب المقاالت العلمية -

 Retraction عملية السحب، Committee on publication ethics تعرف لجنة أخالقيات النشر
علعى بيانعات آلية لتصحيا النتاج العلم  وضمان سالمته  وتنبيه القراء إلعى المنشعورات التع  تحتعوي  بأنها:

معيبععة  بحيععل ال يمكععن االعتمععاد علععى نتائجهععا. كمععا تسععتخدم عمليععة السععحب لتنبيععه القععراء لحععاالت النشععر 
المكععرر  واالنتحععا   وععععدم الكشععف ععععن تضععارب المصعععالا الععذي يمكعععن أن يععؤثر علعععى نتععائج الدراسعععة 

 (Committee on publication ethics, 2009)وتوصياتها. 

 دب الموضوع:الدراسات السابقة وأ

 أواًل: الدراسات العربية:

بمراجعععة اإلنتععاج الفكععري  وجععد الباحععل أن معظععم الدراسععات العربيععة التعع  تناولععت موضععوع سععوء   
السععلوك البحثعع  ركععزت علععى أنواعععه وانعكاسععاته وأسععاليب مواجهتععه  فضععاًل عععن األدوات والبرمجيععات 

جعاد  لقيعاس هعذه الظعاهر  ومعدى انتشعارها. لعذا   المستخدمة ف  الكشف عن السرقات العلمية  دون محاولة
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تحعاو  اسعتخدام عمليعات سعحب المقعاالت  -علعى حعد علعم الباحعل -فالدراسة الحالية تعد أو  دراسعة عربيعة
المنشععور  كوسععيلة لتسععليط الضععوء علععى هععذه الظععاهر  . وفيمععا يلعع  عععرض لععبعض الدراسععات القريبععة مععن 

 الدراسة الحالية:

ه   دراسة نظرية ركزت على  أوجه الفساد ف  مجا  البحعل العلمع   بعدًءا  د2015دراسة مدواح، 
من تلفيق وتزوير البيانات  مروًرا باالنتحا   وصواًل إلى ك  ما هو مشكوك فيه من سعوء السعلوك العلمع   
مث : الفش  فع  حفعظ المعلومعات األوليعة  أو العتخل  منهعا عمعًدا. كمعا رصعدت الدراسعة حعاالت معن سعوء 

وك البحث  ف  عدد من الدو  العربيعة واألجنبيعة  مثع : السععودية  الجزائعر  الععراق  الصعين  اليابعان  السل
 ألمانيا وهولندا. كما ناقشت العوام  الت  تؤدي الرتكاب مث  هذه السلوكيات. 

هععدفت الدراسععة للكشععف عععن أكثععر صععور الفسععاد األكععاديم  شععيوًعا لععدى  د2016دراسيية ماألحمييدي، 
طالععب  2383ليععة التعليميععة  الطلبععة وأعضععاء هيئععة التععدريس  مععن خععال  اسععتطالع وجهععة نظععر طرفعع  العم

وطالبة من طالب الدراسات العليا بالجامععات السععودية فع  برنعامج  الماجسعتير والعدكتوراه. وقعد تبعين أن 
أبحعال بأكملهعا  أكثر صور الفساد شيوًعا بين الطلبة فيما يتعلق بمتطلبات المقعررات الدراسعية  هعو انتحعا  

حيل يقوم الطلبة بسرقة أبحال مكتوبة على اإلنترنت وتقديمها على أنها من إعدادهم. أما صور الفساد عند 
أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة  فتصدرها محور صور الفساد ف  تقويم أعضاء هيئة التدريس 

 ا ينتشران بدرجات عالية.لطالبهم  تاله محور صور الفساد ف  النشاط التدريس   وهم

سعت الدراسة لتحديد مظاهر الفساد األكعاديم  فع  الجامععات  د2016& شلهوب،  دراسةم الخمشي
وخدمععة المجتمععا  والتعععرف علععى اإلجععراءات  السعععودية فعع  الجانععب التعليمعع  واإلداري والبحععل العلمعع 

عضو فع   545هيئة التدريس قوامها  المتخذه للحد منه. استخدمت الدراسة استبيان موجه لعينة من أعضاء
كعع  مععن جامعععة الملععك سعععود وجامعععة اإلمععام محمععد بععن سعععود وجامعععة األميععر  نععوره فعع  مدينععة الريععاض. 
وتوصلت الدراسة إلى عد  نتائج منها: أن أبرز مظاهر الفساد ف  جانب البحل العلم  تمثع  فع  دفعا مبعال  

 مالية للنشر دون تحكيم.

 جنبية:ثانيًا: الدراسات األ

 – ProQuest Dissertations& theses-LISA) أسعفر البحعل فع  قواععد البيانعات األجنبيعة  

EBSCO Scopus عن العديد من الدراسات العلمية المرتبطة بسحب المقعاالت المنشعور   نتيجعة لسعوء  )
 السلوك البحث . وفيما يل  عرض لبعض هذه الدراسات:

( والت  ركزت على المقاالت المسحوبة ف  Wager & Williams, 2011ويجر و وليامز مدراسة 
  للوقوف على أسباب ومسؤولية السعحب.  2008-2004خال  الفتر  من   Medlineقاعد  بيانات ميدالين 

% مععن إجمععال  المقععاالت 0.02مقععا  مسععحوب خععال  هععذه الفتععر   تمثعع   312وقععد أسععفرت الدراسععة عععن 
%( 6%( والمجععععالت)21%( والمحععععريين)63مععععؤلفين)المنشععععور . صععععدر قععععرار السععععحب مععععن قبعععع  ال

%( . أمعا ععن مبعررات السعحب  فتمثع  األخطعاء غيعر المقصعود  1%( والمؤسسات المعنية )2والناشرين)
%(. 17%(  وتكعرار النشعر بنسعبة )28%(  يليها سوء السلوك البحث  بنسعبة )40النصيب األكبر بنسبة )

. وقععد خلصععت الدراسععة إلععى عععدم وجععود سياسععة موحععد  %(5أمععا الحععاالت غيععر معلنععه السععبب  فتمثعع  )
لممارسات السحب لدى المجالت  فف  بعض الحاالت ال يتم التمييز بين األخطاء الت  تقا دون قصد وسعوء 

 السلوك كمبرر للسحب.

تختلف هذه الدراسة عن سابقتها من   (Grieneisen & Zhang, 2012)دراسة غرينيزن وتشانغ 
قاععد  معن أكبعر  42محاولعة المسعا الشعام  للمقعاالت المسعحوبة  وذلعك بالبحعل فع   الدراسات األخرى ف 

قواعععد البيانععات فعع  تخصصععات مختلفععة  للتعععرف علععى التوزيععا الموضععوع  والجغرافعع  والزمنعع  لتلععك 
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. 2011 – 1928مقعا  مسعحوب خعال  الفتعر  معن  4449المقاالت  ومبررات السحب. أسفر البحعل ععن 
% معن 47لحيعا  والكيميعاء فع  مقدمعة المقعاالت المسعحوبة. يمثع  سعوء السعلوك البحثع  يأت  الطب وعلوم ا

عمليات السحب. وقد أوصت الدراسة بضرور  زياد  وع  الباحثين بالمقعاالت المسعحوبة فع  التخصصعات 
 المختلفة.

جعا  تحلعياًل شعاماًل للمقعاالت المسعحوبة فع  م والت  تععد (Fang et al, 2012)دراسة فانج ورفاقه 
فع  قاععد  بيانعات  Life-science Researchوعلعوم الحيعا    Biomedical Researchالطب الحيعوي 

PubMed كشعفت  .2012   للتعرف على أسباب التراجا  وذلك منذ أربعينيات القرن الماضع  حتعى معايو
سعوء %( من حاالت السحب يعزى إلى 67.4% من حاالت السحب يعود إلى الخطأ. و)21.3الدراسة أن 

%(. 9.8%(  واالنتحعا  )14.2%( وتكعرار النشعر )43.4السلوك  ما بين احتيا  أو شبه احتيا  بنسبة ) 
 % ( تم سحبها ألسباب غير محدد .11.3أما باق  المقاالت ) 

فقد ركزت على الفاصع  الزمنع  بعين نشعر المقعا   (Steen et al, 2013)أما دراسة ستين ورفاقه 
لتحديععد المقععاالت المسععحوبة حتععى مععارس  PubMedاسععة علععى قاعععد  بيانععات وسععحبه. وقععد اعتمععدت الدر

مقععا  . وقععد خرجععت  2047  حيععل وصعع  إجمععال  عععدد المقععاالت المسععحوبة خععال  فتععر  الدراسععة 2012
الدراسععة بمجموعععة مععن النتععائج منهععا: أن متوسععط زمععن السععحب )الفتععر  الفاصععلة بععين تععاريخ النشععر وتععاريخ 

 49.82وما قبلها  2002شهًرا. ومتوسط زمن السحب للمقاالت المنشور  عام  32.91السحب( بشك  عام 
 23.82مقععا (  1333) 2002مقععا (  ومتوسععط زمععن السععحب للمقععاالت المنشععور  بعععد عععام  714شععهًرا )

شهًرا . ويعد هذا مؤشًرا لزياد  سرعة التراجا مما كعان عليعه معن قبع   بعالرغم معن أن المقعاالت المنشعور  
ربما لم يتم اكتشافها بعد. وقد أرجعت الدراسة أسعباب ارتفعاع مععدالت سعحب  -والت  تتطلب السحب-حديثًا 

خيعر   وتراجعا القيعود المفروضعة علعى سعحب المقاالت  إلى استخدام بعرامج كشعف االنتحعا  فع  األونعة األ
 المقاالت من قب  الدوريات.

فح  وتقيعيم    وه  عبار  عند .(Moylan &  Kowalczuk, 2016دراسة مويالن و كوالتشوك
خعال  الفتعر  معن ينعاير  BioMed Central إلشعارات سحب المقاالت العلمية لدى الناشر بيوميعد سعنترا  

ى شفافية تلعك اإلشععارات وإلتزامهعا بالتوجيهعات اإلرشعادية للجنعة أخالقيعات   ومد2015ديسمبر – 2000
% معن 0.07مقعا  مسعحوب   تمثع   134كشعفت الدراسعة ععن   المتعلقة بسحب المقعاالت. COPEالنشر 

إجمععال  عععدد المقععاالت المنشععور  خععال  فتععر  الدراسععة. وقععد لععوحظ زيععاد  فعع  معععدالت السععحب فعع  الفتععر  
%(  6عام  لوحظ االلتزام بإرشادات لجنة أخالقيات النشر. وما ذلك  ف  بعض الحاالت)األخير . وبشك  

%( لعم يكعن واضعًحا معا إذا كعان السعبب األسعاس 11لم توثق اإلشعارات مسؤولية السحب  والبعض اآلخر)
 للسحب هو الخطأ غير المقصود أم سوء السعلوك. تعم إصعدار أكبعر نسعبة معن اإلشععارات معن قبع  المعؤلفين

%   ويععأت  33٪(. كععان السععبب األكثععر شععيوًعا لسععحب المقععاالت هععو غععش مراجعععة النظععراء بنسععبة 35)
 %.10%  يليه تزوير/ تلفيق البيانات بنسبة 16االنتحا  ف  المرتبة الثانية كمبرر للسحب بنسبة 

اعتمعدت علعى  بيانعات موقعا "مدونعة السعحب"   والتع د (Liu & Chen, 2018دراسية لييو وتشين 
تقععارير المنشععور  حععو  عمليععات السععحب  لتلخععي  السععمات الرئيسععة لسععوء السععلوك البحثعع  فعع  الصععين وال

 مقارنة بدو  العالم األخرى. وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج منها:

على عكس حاالت سوء السلوك البحث  الت  يقوم فيها المؤلفون بتزوير بياناتهم أو تلفيقها  يعتمعد  -
  مهمتهععا تزويععر البيانععات  Paper Millsنيون على"مواقععا البحععول الجععاهز " المؤلفععون الصععي

 دوالر. 300وتلفيقها  وكتابة البحول ونشرها نيابة عنهم  بمقاب  مادي يبدأ من 
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ععام   Springerللناشعر  Journal Tumor Biologyجميا المقاالت الت  تم سحبها من مجلعة   -
  ممععا يشععير ألهميععة األبحععال فعع  Clinical Doctorsكانععت ألطبععاء صععينيين ممارسععين  2017

نظععام ترقيععة األطبععاء فعع  الصععين  كمععا هععو الحععا  بالنسععبة ألسععاتذ  الجامعععات  ونتيجععة إلنخععراط 
 األطباء ف  العم  المهن   فقد لجئوا إلى " مواقا األبحال الجاهز  ".

ععدم التسعاه  تجعاه سعوء  وقد اقترحت الدراسة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة هعذه الظعاهر   منهعا:  
 السلوك البحث   واتخاذ إجراءات صارمة ضد مواقا البحول الجاهز .

مقعا   249وهع  تحليع  إلشععارات السعحب فع   (Tripathi et al, 2018)درسة تريباثي ورفاقهيا 
. وكعان معن أبعرز نتعائج الدراسعة أن 2017- 2000  خعال  الفتعر  معن Scopusف  قاعد  بيانات سكوبس 

% من من حاالت السحب تم ف  50السحب كانت ه  األعلى ف  مجا   العلوم الصحية  وأكثر من  حاالت
السنوات الثالل األخير   نتيجعة لتعوفر بعرامج مكافحعة االنتحعا   إلعى جانعب العوع  المتزايعد بخطعور  هعذه 

% مععن  95الظععاهر . كمععا توصععلت الدراسععة إلععى عععدم االتسععاق فعع  سياسععات التراجععا بععين الععدوريات  وأن 
المقاالت الت  تم التراجا عنها كانت تأليف مشعترك  وتمثع  مشعكلة التعأليف أحعد األسعباب الرئيسعة لعمليعات 

 السحب.

 اإلطار النظري للدراسة:

 أواًل:أشكال سوء السلوك البحثي:

يزخر اإلنتاج الفكري بالعديد من التصنيفات للسلوك البحث  غير األخالق   منهعا معا يقسعمه إلعى سعوء 
  مثع : االنتحعا  واالحتيعا  )تلفيعق وتزويعر  Blatant research misconduct السعلوك البحثع  الجسعيم

  مثع : النشعر السعالم  والتعأليف القسعري Questionable Conductالبيانعات(. والسعلوك المشعكوك فيعه 
Obligatory Authorship والسلوك غير المناسب . Inappropriate Conductالعذات    مث : االنتحا  

Self-plagiarism   وانتقائيعة النتعائج(Hall & Martin, 2019, p.418) Selective reporting  .
وهناك ما يصنفه وفقا لعدور  حيعا  النشعر  بعدًءا بعإجراء البحعل ومعا يعرتبط بعه معن تلفيعق وتزويعر للبيانعات  

نشعر ومعا يعرتبط بهعا معن سعلوكيات مروًرا بعملية التحكيم وما يصاحبها من اختراق  وصواًل  إلى مرحلعة ال
 . (Biagioli et al, 2019, pp. 403-405)غير سوية كاالنتحا   والنشر المكرر  ومشكلة التأليف

 على أي حا   يمكن تقسيم سوء السلوك البحث  إلى:

 :Plagiarismالسرقة العلميةد  االنتحال م .1

م  اآلخرين أو معطيعاتهم أو أفكعارهم  يعد من أقدم أشكا  سوء السلوك البحث   ويقصد به استعما  ع
دون إسنادها إلى أصحابها  أو اإلشار   إلى أن هذه األعما   أو المعطيات  أو األفكار تعود ف  منشئها إلى 

(. ووفقععا لهععذا التعريععف يمكععن تقسععم االنتحععا  لثالثععة 23   2010شععخ  آخر)منظمععة الصععحة العالميععة  
انتحععا  أفكععار    و Results Plagiarismانتحععا  نتععائج   Text Plagiarismانتحععا  نصععو  أنععواع: 

Plagiarism of Ideas  (. 2014أغسطس  31) تشادا 

 :Scientific Fraudاالحتيال   .2

هو تقديم معطيات ملفقعة أو مختلقعة  أو إدععاء السعبق فع  طرائعق العمع   أو انتهعاج االنتقائيعة فع  نقع  
 (. 22   2010المعطيات)منظمة الصحة العالمية   
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)أي اخعتالق البيانعات لعدعم نتيجعة  Fabricationوقد يأخذ االحتيا  عدد  أشكا  منها: تلفيعق البيانعات 
)أي تغيير البيانات للوصو  إلى نتيجة مرجوه غير حقيقيعة يرغعب فيهعا   Falsificationمسبقة( وتزويرها 

 .  (Chop et al, 1991, P.167)الباحل( 

أحد أشكا  االحتيا   إذ أن أي تغيير يطعرأ علعى  Image Manipulationكما يعد التالعب بالصور 
 Best)الصور قد يؤدي لنتائج مضللة   سيما إذا كانت الصور ه  الماد  العلمية الت  تقوم عليها الدراسة. 

Practice Guidelines on Publishing Ethics, 2014, p.3). 

ينتشعر علعى نطعاق   إال أنه لعيس أقع  شعيوًعا  إذ ورغم صعوبة الكشف عن االحتيا  مقارنة باالنتحا 
% معن البيانعات  80واسا ف  المجعاالت الطبيعة الحيويعة  ففع  الصعين كشعف تحقيعق حكعوم  أن أكثعر معن 

  .(as cited in  Xia, 2018, p. 246)المستخدمة ف  التجارب السريرية للعقاقير الجديد  ملفقة 

  Submission / PublicationDuplicateازدواجية التقديم / النشر:   .3

تحدل االزدواجية حين يقدم المؤلف مقالته فع  وقعت واحعد إلعى أكثعر معن دوريعة واحعد . وتعؤدي هعذه 
الظاهر   إلى ازدواجية التنقيا  والتحرير  والعم  اإلداري  وتحدل نزاًعا بين الدوريات حو  حق النشعر  

كالت المختلفة  مث : التحيز ف  النتعائج التع  ينتهع  واألهم من ذلك  أنها تؤدي إلى نشوء مجموعة من المش
إليها التنقيا المنظم والتحلعيالت اإلحصعائية  وأخطعاء االستشعهاد  والتبعاين نتيجعة لعمليعة التحريعر  ومعا إلعى 
ذلك. كما تعن  أنه ال يمكن ألي دورية بعينهعا أن تعدع   نشعرها للمقالعة األصعلية)منظمة الصعحة العالميعة   

2010   23). 

 Redundant Publicationالنشر المكرر   .4

هو تقديم مخطوطة تكاد تكون نسخة ععن ورقعة أخعرى تعم نشعرها معن قبع  نفعس المؤلعف أو مجموععة 
المؤلفين. وهذا ما يحدل حينما يكتب مشروع بحث  عد  مرات لعد  دوريعات أو نشعرات. ونشعر هعذا النعوع 

ساس  وربما كان مضيعة لوقت القراء وإهدار لجهعد من ورقات البحل يعط  أهمية ال مسوغ لها للبحل األ
المحكمين. وهو ف  نهاية المطاف  ينا  معن أصعالة المحتويعات التع  تنشعرها الدوريعة   وينعا  معن نوعيتهعا 
وجودتها. ولتجنب الوقوع ف  هذا المحذور  ينبغ  على الدورية أن تطلب من المؤلفين بأن يصعرحوا بكافعة 

رقة المقدمة  لكع  يعتمكن المحعرر معن تقعدير معدى التعداخ  بعين هعذه النصعو . وال منشوراتهم المماثلة للو
شك فع  أن معن المغريعات القويعة للبعاحثين أن ينشعروا أكبعر قعدر معن األوراق  البحثيعة التع  يسعتمدونها معن 

أو المنشععورات  Salami Publishing المعطيععات المتععوافر  لععديهم )وهععذا مععا يسععمى  بالنشععر "السععالم " 
(  لك  يزيدوا من حجم قائمة منشعوراتهم)منظمة الصعحة العالميعة  Segmented Publicationsمجزأ  ال
  2010   243 .) 

 Undeclared Conflict of Interestعدم اإلعالن عن تضارب المصال :  .5

ف المصالا المتضاربة )سواء ماليعة  أم غيعر ماليعة( بأنهعا أي تعأثير يمكنعه أن يحجعب موضعوعية  تُعرَّ
ع  علعى ا لباحل  ويقوض بشك  مباشر موضوعية المنشور  وتكاملعه  وقيمتعه  وذلعك معن خعال  تعأثير محتمة

أحكام وأفعا  مؤلفيه فيما يتعلق بعالعرض الموضعوع  للبيانعات  وتحليلهعا  وتفسعيرها. وقعد تشعم  المصعالا 
اد. وللحيلولعة دون المتضاربة غيعر الماليعة مجموععة معن العالقعات الشخصعية والمهنيعة معا منظمعات أو أفعر

وقوع ذلك  تطلب دوريعات كثيعر  معن المعؤلفين التصعريا بعأي تضعارب فع  المصعالا كجعزء ال يتجعزأ معن 
 (.6    2018عملية تقديم البحل أو المقا )مصالا خارجية  
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 review scam-The peerغش مراجعة النظراء   .6

  فيمعا يعععرف view RiggingRe-Peerهنعاك حعاالت قععام فيهعا اآلخععرون بتزويعر عمليعة المراجعععة 
. لقد استغ  عدد من الباحثين الثغرات الموجعود  Compromised Peer Reviewباختراق نظام التحكيم 

(  لتقعديم مراجععات وهميعة ععن Scholarone   Manager Editorialف  نظعام مراجععة النظراء)مثع   
لك  من الباحثين الوهميين والفعليين الذين طريق إعداد حسابات احتيالية على أنظمة النظراء عبر اإلنترنت 

( تعم إنشعاؤها لهعذا الغعرض. ثعم تمكنعوا معن اقتعراح Gmailيستخدمون عنعاوين بريعد إلكترونع  عامعة )مثع  
  . (Johnson et al, 2018, P.53)أنفسهم كمراجعين لألوراق الت  أرسلوها

فع  كوريعا الجنوبيعة  Dong-Aمعن جامععة دونع  أ   Hyung-In Moon وتععد قصعة هيونع  إن معون 
مثااًل على اختعراق نظعام التحكعيم  إذ تمكعن معن نشعر العديعد معن المقعاالت معن خعال  تزويعر عنعاوين البريعد 
اإللكترونعع  للمععراجعين الععذين أوصععى بهععم لمحععرري المجععالت  حيععل أرسعع  المحععررون طلبععات المراجعععة 

جعاءت نتيجعة المراجععة بصعالحية المقعاالت  الخاصة بهم إلى عناوين البريعد اإللكترونع  الخاطئعة  وبعالطبا
 .Biagioli et al, 2019, p.404)المقدمة للنشر)

د1معدم الحصول عل  الموافقات والتراخيص .7
No ethical approval 

 أو تجريبيعة تنشعر دراسعات التع  سعيما الصعحية  العلعوم فع  المتخصصعة العدوريات بععض تحعر 

 سعالمة تؤكعد وموافقعات  تصعاريا معن يلعزم بتقديم معا المؤلف مإلزا على الحيوان  أو اإلنسان على سريرية

بدولعة  المحليعة األخالقيعات لجنعة قبع  معن المقعرر  األخالقيعة يتفعق واالعتبعارات بمعا الدراسعات  تلعك إجعراء
 ويضعف  للنشر  المقدمة موقف المخطوطة من يعزز والتراخي  الموافقات هذه على الحصو  المؤلف. إن

وعععدم الحصععو  علععى تلععك التععراخي   .(487   2018والموثوقيععة)زكريا   لصععدقا مععن قععدًرا عليهععا
 والموافقات يعد من السلوكيات المنافية ألخالقيات البحل العلم .

 مشكلة التأليف  .8

  ظهرت العديد معن المشعكالت المتعلقعة Team Scienceما صعود ما يعرف بفريق البحل العلم  
)أي حذف اسم باحل من البحل رغعم أن لعه دوره  فع  إنجعاز  Ghost  Authorبالتأليف  كالمؤلف الشبا 

)إدراج أسماء مؤلفين غير مستحقين لصعفة المؤلعف Guest Author البحل(  والمؤلف الشرف / الضيف  
 على األبحال المنشور  لالستفاد  من شهرتهم ف  تسهي  عملية النشر  أو إلضفاء مصداقية على العم (.

   Top Medical Journalsت المنشعور  فع  المجعالت الطبيعة عاليعة التعأثيرفع  دراسعة ععن المقعاال
% 21% من تلك المقاالت استبعدت أحد المؤلفين المشاركين فع  العمع   و8خل  ويسلر ورفاقه  إلى أن 
 .(as cited in Biagioli et al, 2019, p.404) من المقاالت تأليف شرف  

 cible ResearchIrreproduتعذر تكرار نتائج األبحاث  .9

ف  ظ  الظروف المثالية  نفس المختبر    -على الرغم من أن مسألة نتائج األبحال غير القابلة للتكرار
نظعًرا  قد نوقشت على مدى عقود  إال أنها حظيت مؤخًرا باهتمام أكبر  -واألدوات ذاتها والفحوصات نفسها

فش  ف  التجارب السريرية  والطلب المتزايد على الرتفاع تكاليف تطوير األدوية  فضاًل عن عدد حاالت ال
للمستحضعرات   Amgenأدوية أكثر فعالية  فقد حاو  العلماء ف  قسم أمراض الدم واألورام بشركة أمجن 

لنتعائج المنشعور  حعو  طعرق جديعد  لععالج السعرطان    تأكيعد اكاليفورنياب ثوسند أوكسالدوائية الحيوية ف  
ورقة بحثية متعلقة بهذا الجانعب. ولألسعف  تعم تأكيعد النتعائج العلميعة لسعت أوراق فقعط  53من خال  فح  

 Bayer HealthCare%(. وتتوافععق هععذه النتيجععة مععا نتععائج فريععق البحععل بشععركة بععاير هيلععل كيععر 11)
٪ معن  25بألمانيا  حيل أكعد علعى أمكانيعة التحقعق فقعط معن صعحة  المختصة بالبحول والصناعات الدوائية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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الدراسات العالجية المنشور .  بعالطبا  قعد يكعون الفشع  فع  إععاد  الوصعو  إلعى نفعس نتعائج دراسعة سعابقة 
بسععبب االختالفععات أو الصعععوبات التقنيععة  علععى الععرغم مععن الجهععود المبذولععة لضععمان عععدم حععدول ذلععك 

(Begley, & Ellis, 2012, p.532) وقد يكون الفش  ناجًما عن سوء سلوك بحث .(Flier, 2017, P.3) . 

 ثانيًا: أسباب سوء السلوك البحثي، وكيفية مواجهته:

على مدى تاريخه الطوي   تطور سوء السلوك البحث   مما يعكس تغييًرا فع  الحعوافز وأنظمعة التقيعيم 
لمخعاطر  بمسعيرتهم المهنيعة  واللجعوء إلعى تلفيعق أو تزويعر والتقنيات. والسؤا  اآلن: ما الذي يدفا العلماء ل

 أعمالهم البحثيةأ

أن البحععل عععن سععوء السععلوك يتطلععب تجععاوز السععلوك  Ashforth et al)) يععرى أشععفورل ورفاقععه
والسمات الفردية الثابته ليشم  دور العمليات واألنظمة  وكيفية التفاعع  بعين المسعتويات الفرديعة والتنظيميعة 

العوامعع  االقتصععادية  دية لتعزيععز هععذا السععلوك. وبنععاء عليععه  ظهععرت العديععد مععن التحلععيالت حععو واالقتصععا
المرتبطة بسوء السلوك البحث   ومحاولة تفسيره ف  ضعوء النظريعات  والتكنولوجية واالجتماعية والسياسية

سعلوك اإلجرامع     والنظريعات المفسعر  للRational Choiceاالقتصادية  مث : نظرية االختيار العقالن  
 . Strain Theory (as cited in Hall & Martin, 2019, p. 415,416)مث : نظرية الضغوط 

 عل  أي حال، يمكن تلخيص دوافع "العلماء" الرتكاب سوء السلوك البحثي في النقاط اآلتية:

 Career pressureالضغوط المهنية  -1

 Innovate  وشعار "تجدد أو تبعدد"  Publish or Perishف  ظ  انتشار شعار " انشر أو اندثر"  

or Evaporate  وغيرهعا مععن العبععارات التع  تصععف الضعغوط فعع  األوسععاط األكاديميعة  لنشععر األبحععال  
العلمية بسرعة وبشك  مستمر  للحفاظ على الحيا  المهنية وتعزيزها. ومن الواضا أن هذه األمور قعد تعدفا 

لمععا  -كمععا ذكععر آنفًععا-. فإتجععاه األطبععاء الصععينيينtein,2002,P.29)(Goodsالعلمععاء إلععى مثعع  هععذا السععلوك
يعرف بـ "مصانا األبحال الجاهز " لتلبية متطلبات النشر للترقية  يؤكد هذا االتجاه. وهذا يتفق معا نظريعة 
الضغوط  إذ يلجا األفعراد لسعوء السعلوك فع  حالعة الفشع  فع  تحقيعق أهعدافهم )أو تلعك التع  تفعرض علعيهم( 

 (.as cited in Hall & Martin, 2019, p. 416)ائ  المشروعةبالوس

 Scientific competitionالمنافسة العلمية  -2

سوء السلوك البحث  قعد يكعون معدفوًعا بضعغوط المنافسعة العلميعة  فعلعى سعبي  المثعا  اإلهتمعام الكبيعر 
صعادر التمويع   كعان سعببًا فع  بموضوع الخاليا الجذعية والطب التجديدي  وما تبعه من زيعاده هائلعة فع  م

  إدعع  هعوانج 2006العديد من حاالت االحتيا  العلم . فف  إحدى المقاالت العلمية فع  مجلعة العلعوم ععام 
أنه ابتكر خاليا جذعية جنينية بشرية عن  -الباحل بجامعة سيو  الوطنية - Hwang Woo Sukوو سوك 

ية  فلم تكن فقط تجاربه غير قابلعة للتكعرار  ولكعن حصع  طريق االستنساخ  مما أدى إلى تدمير حياته المهن
 Haruko "هععاروكو أوبوكاتععا"  نشععرت 2014أيًضععا علععى بويضععات بشععرية دون تععرخي . وفعع  عععام 

Obokata الباحثععة فعع  مركععز رايكععين  RIKEN  اليابععان  لألبحععال  ورقتععين فعع  مجلععة الطبيعععةNature  
يا جذعية  قادر  علعى توليعد أنعواع مختلفعة معن الخاليعا  حيعل تدع  فيها اكتشاف طريقة مبتكر  لتخليق خال

اكتشف خداعها فيما بعد. مث  هذه الحعاالت تثيعر مسعألة معا إذا كانعت الحقعو  العلميعة "السعاخنة" أكثعر جعذبًا 
 .(as cited in Biagioli et al, 2019, p.408)لالحتيا  دون غيرها من المجاالت

لعلميععة   أن أكثععر األسععباب شععيوًعا الرتكععاب "البععاحثين" عمليععات كمععا أظهععرت العديععد مععن الدراسععات ا
االحتيا  العلم   ه  تحقيق مستويات عالية من النجعاح الشخصع  والمهنع   كالترقيعة  أو إععتالء منصعب   
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أو  الحصععو  علععى جععائز   أو منحععة بحثيععة...الخ.  ونتيجععة لعععدم القععدر  علععى بلععوغ المسععتوى المنشععود مععن 
  .(Chop, 1991, p.167)للجوء لهذا األسلوباإلنجاز  يتم ا

    Economic interestsالمصال  االقتصادية     -3

تتمتععا  بعععض األبحععال األكاديميععة بقيمععة اقتصععادية  كاألبحععال الموجهععة لصععناعة األدويععة  أو إنشععاء 
علعى إجعراء  برامج يمكن تسويقها. وقعد أدت الضعغوط المتزايعد  معن الوكعاالت المانحعة  وتركيعز الجامععات

أبحال ذات قيمة تجارية  إلى إيجاد دوافا إلعاد  توجيه البحل للنتيجه المرجوه  بما يحقعق مصعلحة الرععا  
مععن  Bekelmanأو الشععركات  التعع  يكععون فيهععا للباحععل مصععلحة اقتصععادية. وقععد توصعع  بيكلمععان ورفاقععه 

لحيويعة  إلعى أن الدراسعات التع  لدراسعات العلعوم الطبيعة ا A meta-analysis خعال  التحليع  التجميعع  
  .(as cited in Biagioli et al, 2019, p.408)تمولها جهات تجارية من المرجا أن تص  لنتائج إيجابية

 ضعف العقاب ممن أمن العقوبة أساء األدبد: -4

  القيام تشير نظرية االختيار العقالن  إلى مي  األفراد لقياس التكاليف والفوائد المحتملة ألي إجراء قب
بحسعاب المخعاطر والفائعد  قبع   Academic Cheatersبه  وتفترض النظرية قيام المحتعالين األكعاديميين 

إساء  استخدام نظام النشر. قد تتمث  المخاطر الشائعة )التكلفة( ف  احتمالية اللوم االجتماع    و/ أو تعدمير 
  حعاالت نعادر  جعًدا  قعد يعتم اللجعوء إلعى العقوبعة السمعة العلمية والشخصية  و/ أو العقوبعات التأديبيعة. وفع

الجنائية  عندما يتم تزوير التجارب السريرية ف  البحل واإلنتاج الدوائ . وف  المقاب   يمكن قيعاس الفوائعد 
بالسععمعة األكاديميععة  والترقيععات الوظيفيععة  والمكافعع ت النقديععة. ويكععون لمسععتوى شععد  الجععزاءات إزاء سععوء 

أثير مباشععر علععى مقيععاس التكععاليف مقابعع  الفوائععد  فععالجزاءات القاسععية تزيععد مععن درجععة السععلوك العلمعع  تعع
 المخعععععاطر  فعععععع  حعععععين أن الجععععععزاءات المخففعععععة وثقافععععععة التسعععععاما يكععععععون لهعععععا تععععععأثيًرا عكسعععععيًا

Xia,2018,p.247,249) .) 

 هيمنة التقييم الكمي:   -5

تزيد من سوء السلوك  فقد يكون سعوء  تُظهر الدراسات أن أنظمة الحوافز المصممة لتحسين األداء قد
 -على سبي  المثا -السلوك نتيجة مؤسفة ولكن حتمية ألنظمة الحوافز القائمة على األداء الكم . ف  إيطاليا 

   أن إدخعا  نظعام يعربط التقعدم العوظيف  بععدد االستشعهادات  Marco Seeberوجد معاركو سعيبر ورفاقعه 
ت الذاتية بين العلماء. وخلصوا إلى أنه على الرغم من أن المقاييس يعتم أدى إلى زياد  كبير  ف  االستشهادا

إدخالها لتحفيز السعلوكيات العلميعة الجيعد    إال أنعه عنعدما ال يعتم تصعميمها بشعك  صعحيا  فإنهعا تعؤدي إلعى 
 . (as cited in Biagioli et al, 2019, p.406)ممارسات مشكوك فيها

إلى إن التركيز على تعأثير األبحعال المنشعور   (Biagioli, 2016, p.201)وقد ذهب ماريو بياجول  
)التقيعيم الكمعع ( خلعق فرًصععا جديعد  لسععوء السعلوك والمحتععالين  ثعم اسععتطرد قعائاًل: " ربمععا نشعهد تحععواًل مععن 

 . Impact or Perish‘إلى "أث ر أو اندثر"    publish or perish "انشر أو اندثر"

 الرأي العام وواضعي السياسات:تجنب إثارة المخاوف لدى  -6

 -علعم األحيعاء التجريبع   -: "فع  مجعا  تخصصع  Timothy D. Clarkيقو  تيموث  دي. كعالرك 
الحظععت أن العلععم الععردئ  لععه دوافععا أقعع  شععهر   فمععا اسععتمرار التغيععرات البيئيععة  تععزداد مطالبععة الجمععاهير 

يعا  البريعة. وفع  بععض األحيعان  ألتقع  وواضع  السياسات بأخبار بسيطة توضعا الضعرر العذي يلحعق بالح
بعلمعاء يؤكعدون أن األسعئلة التع  نطرحهععا  والقصع  التع  نرويهعا أهعم مععن النزاهعة العلميعة  فالغايعة تبععرر 

  .(2017مارس  15)كالرك  الوسيلة  حتى لو أدت هذه الوسيلة إلى تلفيق/ تزوير البيانات"
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 قليل من  ثاره السلبية؟والسؤال اآلن: كيف يمكن مواجهة هذا السلوك والت

ينبغى أن تكون هناك استراتيجية مخططة بشك  جيد لتعزيز النزاهة العلمية  وتحديد الطرق واألماكن 
(. وأفضع  إسعتراتيجية 27    2015األكثر مالئمة للتعام  معا كع  فئعة تمعارس االحتيعا  العلمع )دواح  

 ال :للحد من هذه الظاهر   ه  الوقاية منها قب  حدوثها من خ

توعية الطالب والكوادر األكاديمية بأهمية النزاهة العلمية عن طريق ورش العم   والتدريب   -1
 (.27    2015المستمر  والتأكيد على أهمية األخالق المهنية والنزاهة العلمية )دواح  

ينبغ  لمراكز البحول والجامعات والمؤسسات األكاديمية والجمعيات المهنية أن تشجا على نحو  -2
 Wolpeاستباق  أو وقائ  على بيئة جيد  للمساهمة ف  تعزيز النزاهة العلمية. فقد أشار "ولب" 

إلى أن الدراسات االجتماعية أثبتت أن البيئة الجيد  تجبر الكثير من الناس على بذ  جهدهم للعم  
    2015بنزاهة وشفافية وإخال   والعكس يحدل ف  البيئة غير المناسبة)نقاًل عن دواح  

28.) 

وضا وانفاذ المواثيق الخاصة بقواعد السلوك  وإجراءات التدقيق والمراقبة  واإلبالغ عن حاالت  -3
 .(Michalek et al, 2010, p.3)سوء السلوك المزعومة  وفحصها والتحقق منها 

إعاد  النظر بوضوح ف  العقوبة الحالية  والمعروفة "باإلجراءات اإلدارية" الت  تتخدها الجهات  -4
لمعنية  فإذا ثبت إدانة أحد العلماء بارتكاب ما يناف  أخالقيات البحل العلم   يمكن حرمانه من ا

 ,Hadjiargyrou)التموي  البحث   ويمنا من العم  ف  اللجان االستشارية ولجان التحكيم 
2015, p.27). 

عقوبات فعدم وجود  -خاصة ما يتعلق بصحة اإلنسان-تجريم بعض حاالت سوء السلوك البحث  -5
جنائية على سوء السلوك يضا مرتكب  هذه الجرائم فوق القانون  وقد يعزز هذا السلوك. 
فالتجريم أمر منطق   ويمكن أن يكون رادًعا قويًا ألي شخ  يفكر ف  مث  هذا السلوك المشين 

(Hadjiargyrou, 2015, p.28). 

فانيا( أن أحد )عالم اجتماع بجامعة بنسلnUri Simonsohسايمونسون   يرى أوري -6
الخيارات الت  من شأنها الحد من االحتيا  العلم   أن يطلب من الباحثين تقديم البيانات 

  وجعلها مفتوحة للفح  والتحقق. كما يريد من الباحثين اإلفصاح عن  aRaw Datاألولية 
 مزيد من تفاصي  عملهم عند بداية التجربة  كالمتغيرات قيد التحلي  أو أحجام العينات
المخطط لها. وهذا سيثبط األشكا  الخفية للتالعب بالبيانات  كاستكما  التجربة حتى تحقق 

)نقاًل عن  فقط نتائج دالة إحصائيًا  والت  ف  رأيه تغرق األدبيات المنشور  بإيجابيات كاذبة
 (.2014يناير  1يونج وآخ 

ت  مث  الدراسات ف  مجا  إلزام الباحثين بتقديم األدلة على صحة نتائجهم. ف  بعض المجاال -7
د  شاهِّ السلوك الحيوان    يكمن هذا الدلي  ف  تصوير التجارب بشك  منتظم  وتقديم المة
ري الدوريات  والمراجعين  والزمالء  إلى جانب بياناتهم وتحليالتهم  المصور  إلى محر ِّ

 .(2017مارس  15)كالرك 

 والداعمة المنفذ  الجهات عن اًل الوطن   مستق المستوى لنزاهة البحول على مكتب إنشاء -8
 بالنزاهة  االلتزام بمتابعة الحا  ف  الواليات المتحد  األمريكية  يقوم هو كما العلم   للبحل
 .(2015يونيو  7العلمية )الخريف  بالنزاهة اإلخال  شكاوى إليه وتحا 
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 ثالثًا: سحب المقاالت العلمية:  

مراجعات دقيقة  إلى وضعا مععايير صعارمة لضعمان سعالمة تهدف عملية النشر العلم  بما تحويه من 
النشر العلم  وخلوه معن األخطعاء. ومعا ذلعك ظهعرت بععض المقعاالت التع  تنتهعك  أخالقيعات النشعر. ويععد 
سعحب المقعاالت هعو الوسعيلة التع  يسعتخدمها الناشعرون والعدوريات العلميعة لتنبيعه القعراء لمثع  هعذا السعلوك 

 .  (Thielen, 2018,p.184)تشهاد بها كمصدر موثوق للمعلوماتالمشين  حتى ال يتم االس

تبدو ظاهر  "سحب المقاالت" حديثة نسبيًا  فعلى الرغم أن أو  منشور تم رصده كمقا  مسعحوب فع  
وتم  .(Steen, R. G. et al , 2013, p.7)1977وسحب عام  1973نشر عام  PubMedقاعد  بيانات 

 publicationضععمن أنععواع المنشععورات  Retraction of Publicationإدراج فئععة "مقععا  مسععحوب" 

category  فعع  قاعععد  بيانععات ميععدالينMedline  1980ألو  مععر  عععام (Wager &Williams, 

2011,P.567)   إال أن االهتمام بهذه الظاهر  بدأ ما بداية األلفيعة الثالثعة  نتيجعة لزيعاد  عمليعات السعحب .
دراسعة  30سحوبة ف  بدايات العقد األو  من القعرن الحعادي والعشعرين معن حيل ارتفا عدد  الدراسات الم

 (. (Noorden, 5 October 2011, p.26 2011دراسة ف  عام  400سنويًا إلى أكثر من  

  ونتيجة لعدم وجعود اتفعاق بعين المجعالت فيمعا يتعلعق بعمليعة السعحب   أصعدرت لجنعة 2009ف  عام 
مجموعععة مععن المبععادئ  Committee on Publication Ethics (COPE))) (2)أخالقيععات النشععر

 التوجيهية  نصت فيها على الحاالت الت  تستوجب سحب المقاالت العلمية المنشور   وه :

  وجود أدلة قاطعة على عدم موثوقية النتائجUnreliableمث  تلفيق    إما نتيجة لسوء السلوك(
 )سوء تقدير أو خطأ تجريب (. Honest Errorالبيانات( أو نتيجة ألخطاء غير متعمد  

 .تم نشر نتائج الدراسة الحالية ف  منشور أخر من قب   فيما يعرف بالنشر المكرر 

 .أن يشك  المقا  انتحااًل علميًا 

 البحول غير األخالقية (Committee on publication ethics, 2009) . 

ستشععهادات المرجعيععة  ومؤسععس الرائععد فعع  تكشععيف اال -Eugene Garfieldذهععب يععوجين جارفيلععد 
إلعى أن سعحب المقعاالت يمثع  جعزًءا ضعروريًا معن عمليعة النشعر العلمع   إذ  -ISIمعهد المعلومعات العلميعة 

. فعمليعة السعحب (as cited in Thielen, 2018,p.185) يجعب علعى المجتمعا العلمع  مراقبعة منشعوراته
 غف  عنها الكثيرون.ه  جزء من دور  النشر العلم  وحلقة من حلقاته الت  ي

 ( موقا عملية السحب ضمن دور  النشر العلم .1ويوضا الشك  رقم )

 

 د: دورة النشر العلمي1شكل رقم م
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وتحدل عملية سحب المقا   عندما يطلب المؤلف ذلك  أو يجد محرر المجلة دلياًل على أن الماد  تنتهك   
ء غير مقصود . وبعد اتخاذ قرار السحب  تصدر قواعد السلوك المهن   وقد تكون هذه االنتهاكات أخطا

المجلة إشعاًرا يوضا مبررات السحب  ومسؤولية السحب. ويمكن للمجالت إصدار أنواع أخرى من 
  ف  Expression Of Concernاإلشعارات بجانب السحب  حيل يمكن إصدار "تعبير عن القلق" 

الن  الكام  للمقا  المسحوب بعالمة مائية بكلمة حالة الشك وعدم وجود أدلة كافية للسحب. ويتم تمييز 
""Retracted    باللون األحمرThielen, 2018,p186-188).) 

 نتائج الدراسة وتحليل بياناتها:

 حجم المقاالت العربية المسحوبة:

مقععا  فريععد )بعععد اسععتبعاد المقععاالت المسععحوبة نتيجععة  416وصعع  إجمععال  عععدد المقععاالت المسععحوبة  
ناشعرين  أو المسعحوبة بنعاء علعى طلعب المؤلعف  الكتشعافه أن المجلعة زائفعة(. وبإضعافة المقعاالت ألخطاء ال
مقعا . ويوضعا  465مقا (  نتيجة للتأليف المشعترك والتعداخ  بعين العدو   يرتفعا الععدد إلعى  49المكرر  )

 ( التوزيا الجغراف  لتلك المقاالت.2الجدو  رقم )

 2019للمقاالت المسحوبة حت  أبريل د: التوزيع الجغرافي 2جدول رقم م

المقاالت المسحوبة نتيجة لسوء  الدولة م
 السلوك البحثي

المقاالت المسحوبة نتيجة لسوء  الدولة
 السلوك البحثي

 9 الكويت 160 مصر 1

 10 اإلمارات 112 السعودية 2

 8 سلطنة عمان 43 تونس 3

 7 البحرين 33 الجزائر 4

 4 ليبيا 18 العراق 5

 3 السودان 16 بنانل 6

 3 سوريا 16 المغرب 7

   12 قطر 8

   11 االردن 9

 465 اإلجمالي

 -والتع  تمثع  سعوء السعلوك البحثع  -ولك  تعبر هذه األرقام عن حجم ظاهر  السحب ومدى انتشعارها
 كان البد من مقارنتها بإجمال  عدد المنشورات.

المسععحوبة مقارنععة بإجمععال  عععدد المقععاالت  ( التوزيععا الجغرافعع  للمقععاالت3يعععرض الجععدو  رقععم )
معن إجمعال  ععدد المنشعورات. وهعذه % 0.027المنشور   حيل يتضا أن متوسط سحب المقاالت العربية 

%  كمععا ذكععر أعععاله فعع  0.07% و 0.02النسععبة تقتععرب مععن نسععب السععحب العالميععة  والتعع  تتععراوح بععين 
م اإلنتاج المنشور  وإن كانت ال تمثع  سعوى قمعة الجبع  الدراسات السابقة. وتبقى النسبة ضئيلة مقارنة بحج

 فهناك أدلة على وجود حاالت كثير  معن سعوء السعلوك البحثع  غيعر معلنعه -على حد قو  بولتون-الجليدي 

(Poulton, 2007) متوسعط قواعععد البيانعات الععثالل( معن حعاالت السععحب فع  مصععر 62. كمععا يتركعز( %
 % من حجم المنشورات العربية.52ت  إذ تستحوذ الدولتان على والسعودية  لزياد  أعداد المنشورا
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د: التوزيع الجغرافي للمقاالت المسحوبة مقارنة بإجمالي عدد المنشورات3جدول رقم م  

 الدولة م

 قاعدة بيانات
 Web of Science 

 قاعدة بيانات
 Scopus 

 قاعة بيانات
PubMed  متوسط

سحب 
المقاالت 
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 0.036 0.040 59911 24 0.016 250931 41 0.054 213401 117 مصر 1

 0.027 0.024 60969 15 0.012 209637 26 0.046 182543 84 السعودية 2

 0.029 0.026 15159 4 0.011 93851 11 0.051 80135 41 نستو 3

 0.034 0.024 4126 1 0.017 72288 13 0.062 59130 37 الجزائر 4

 0.016 0.013 22852 3 0.010 36847 4 0.025 55364 14 لبنان 5

 0.023 0.012 8165 1 0.012 31057 4 0.045 26559 12 الكويت 6

 0.019 0.021 4626 1 0.0013 36340 5 0.036 24646 9 العراق 7

 0.014 0.024 8109 2 0.004 69303 3 0.016 55428 9 المغرب 8

 0.011 0.011 8494 1 0.003 57976 2 0.020 44284 9 االمارات 9

 0.012 0 8476 0 0.010 28398 3 0.028 24491 7 قطر 10

 0.028 0 1743 0 0 6982 0 0.086 5751 5 البحرين 11

 0.007 0 12654 0 0.013 45687 6 0.009 42145 4 ناألرد 12

13 
سلطنة 
 عمان

4 14992 0.026 1 20868 0.004 0 5187 0 0.01 

 0.011 0 3698 0 0.007 13022 1 0.027 10777 3 السودان 14

 0.018 0 1565 0 0.012 8326 1 0.043 6962 3 سوريا 15

 0.004 0 1372 0 0.013 7199 1 0 5876 0 ليبيا 16

 0.027 0.027 192411 52 0.012 981730 122 0.042 846608 358 اإلجمال 

 التوزيع الزمني للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ السحب:

( التوزيا الزمن  والمنحنعى التعاريخ  للمقعاالت المسعحوبة  2(  والشك  رقم )4يعرض الجدو  رقم )
  ولكنهعا زادت بشعك  كبيعر خعال  الفتعر  2009 حيل يتضا أن عمليات السحب بدأت ف  الزيعاد  منعذ ععام

 عملية سنويًا.  45  إذ بل  متوسط عمليات السحب (3)2018 -2011من 

 د: التوزيع الزمني للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ السحب4جدول رقمم

 عدد المقاالت المسحوبة تاريخ السحب عدد المقاالت المسحوبة تاريخ السحب

1980 1 2011 25 

1998 2 2012 25 

2000 1 2013 50 

2005 2 2014 39 

2006 3 2015 52 
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 عدد المقاالت المسحوبة تاريخ السحب عدد المقاالت المسحوبة تاريخ السحب

2007 4 2016 51 

2008 6 2017 51 

2009 16 2018 62 

 16 2019أبري   10 2010

 416 اإلجمالي

 

 د: المنحن  التاريخي للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ السحب2شكل رقم م

 بة بـــــ:يمكن تفسير الطفر  ف  عدد األوراق المسحوو

التطور ف  أدوات وبرمجيات كشف االنتحا  والتوسا ف  استخدامها ف  اآلونة األخير    -1
كما هو الحا  لدى الناشر إمبو   The Image Detectiveواستحدال وظيفة "فح  الصور" 

EMBO PRESS .الكتشاف التالعب بالصور ف  المخطوطات المقدمة لنشر  (Noorden 

,12 June 2015غير الصحيحة  تحدد األخطاء ف  التسلسالت الجينيةأن هناك برامج  (. كما
 (2018يونيو  17.)فيليبس  الوارد  ف  التجارب  للتحقق من األوراق البحثية

زياد  عدد المنشورات بشك  كبير ما بداية العقد الثان  من األلفية الثالثة  فف  مصر على سبي   -2
%   وارتفعت هذه النسبة إلى 20الزياد  بنسبة  كانت 2005-2001المثا  خال  الفتر  من 

-2011% خال  الفتر  من 95  ليص  معد  الزياد  إلى 2010-2006% خال  الفتر  من 69
2015. (4) 

  والت  تحدد الحاالت COPEمن قب  لجنة أخالقيات النشر 2009إصدار المبادئ التوجيهية عام  -3
السحب  والمعلومات الت  يتضمنها بيان  الت  تستوجب سحب المقاالت العلمية  ومسؤولية

 السحب ومبرراته  مما سه  من مهمة المحررين والناشرين ف  هذا الصدد.

ظهور العديد من الموقا اإللكترونية الت   تتيا  لمستخدميها مناقشة ومراجعة البحول العلمية   -4
راء بعد النشر أو مراجعة النظ open peer reviewفيما يعرف بمراجعة النظراء المفتوحة 
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Publication Peer Review-Post  مث : موقا بوب بير   pubpeer  وموقا 2012عام   
 الذي انطلق ف  نفس العام.  publonsبوبلونز 

 The anonymous: المبلغون المجهولون -5

هنععاك شخصععية تسععتخدم اإلسععم  ،2010المبلغععون المجهولععون ليسععوا شععيئًا جديععًدا  لكععن منععذ عععام 
) يعتقعد كثيعرون أنهعا مجموععة معن النعاس( تجعاوزت "Clare Francis"لير فرانسيس المستعار ك

كثيًرا معا كعان سعابقًا  حيعل أرسعلت بمئعات الرسعائ  اإللكترونيعة لمحعرري دوريعات علعوم الحيعا   
مرشد  عن حاالت اشتباه بحدول انتحا   أو حاالت تبدو فيهعا األرقعام ملفقعة أو مكعرر   وقعد نعتج 

 .  (2014يناير  1وأخ     يانًا سحب أوراق منشور  )يونجعن شكاواها أح

 .  (Steen, 2013, p.2)تراجا القيود المفروضة على سحب المقاالت من قب  الدوريات -6

 ف  الفتر  األخير   غدت البيانات متاحة للجميا على نطاق واسا أكثر من ذي قب . -7

لنمو ف  التصحيحات الرسمية جزء من الزياد  ف  أعداد األوراق المسحوبة يُعزى إلى ا -8
المرتبطة بمشكالت "تعذُّر إعاد  اإلنتاج" الت  تنشأ بدورها من االرتباك ف  بعض المختبرات 

 (.2014أكتوبر 31الت  تعان  من ضغوط هائلة )تحديات سحب األوراق العلمية 

 مستقبل عملية السحب:

هععا فعع  المسععتقب  باسععتخدام أسععوب اسععتناًدا إلععى التسلسعع  الزمنعع  لظععاهر  السععحب  يمكععن توقععا حجم
االنحعدار الخطعع  البسععيط ومعادلععة االتجعاه العععام. فهنععاك عالقععة ارتبعاط بععين عامعع  الزمن)المتغيععر المسععتق ( 

إلعى معنويعة  ( value =.000 -p< ( 0.05 ومععدالت السعحب)المتغير التعابا(  إذ تشعير القيمعة االحتماليعة
. كمععا يشععير معامعع  التحديععد                2018-1980خععال  الفتععر  مععن  العالقععة بععين معععد  السععحب والتسلسعع  الزمنعع 

( R square = 0.922)    إلى إمكانية االعتماد على الزمن ف  تفسير الظاهر   وبالتال  يمكن التنبؤ بشعك
قعا أن ( أن االتجاه العام ف  نمو مستمر  حيل يتو3الظاهر  خال  الفتر  القادمة. ويبين الرسم البيان  رقم )

 مقا .  96إلى  2025يص  معد  السحب عام 

 

 2025د: معدالت نمو المقاالت المسحوبة حت  عام 3شكل رقم م

 عدد المقاالت المسحوبة

السحب المتوقع 

2025حتي   
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          والسؤال اآلن: هل ارتفاع معدالت السحب يعد مؤشًرا عل  زيادة سوء السلوك البحثي؟

االت السعحب خعال  العقعد ذهب "ستين ورفاقه"  إلى أنه ليس من الواضا فيما إذا كانت الزياد  ف  حع
الثان  من القرن الحال  ناجمة عن زياد  ف  معدالت نشعر المقعاالت المعيبعة )سعوء سعلوك بحثع (  أم زيعاد  

 . (Steen et al, 2013, p.1)ف  معد  اكتشاف تلك المقاالت وسحبها

 (STMلطعب  )وا والتكنولوجيعا العلعوم مجعا  فع  للناشرين على الجانب األخر  يؤكد االتحاد الدول  
International Association Of STM Publishers علعى أن   2018  فع  تقريعره السعنوي ععام

زياد  عدد األوراق البحثية المسحوبة قد يكون دلياًل على زيعاد  العوع  بقضعايا االحتيعا   وتعوافر أدوات 
 Johnson) البحثع ووسائ  أفض  للكشف عن هذه الحاالت  وال يعد مؤشًرا علعى زيعاد  سعوء السعلوك 

et al, 2018,p.81)  فععانيل  أن ارتفععاع حععاالت السععحب علععى مععدى السععنوات القليلععة . كمععا يععرى دانيعع
  Fanelli,30)) الماضعية  ال يعد  علعى تصعاعد فع  سعوء السعلوك  وإنمعا يعكعس نزاهعة علميعة متناميعة

April 2014, p.3 . 

س ظهععوره. لععذا  يجععب االعتمععاد علععى ويععرى الباحععل  أن تععاريخ السععحب يعكععس اكتشععاف السععلوك ولععي
 تاريخ النشر لرصد السلوك وتتبعه.

 التوزيع الزمني للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ النشر:

( التوزيا الزمن  للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ النشر  حيل يعود أو  مقعا  5يعرض الجدو  رقم )
وقعد تعم   -د البعاحثين الععراقيين فع  علعم األورامكعان ألحع -1979ينتهك أخالقيعات البحعل العلمع  إلعى ععام 

   نتيجة لالنتحا .1980سحبة عام 

د: التوزيع الزمني للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ النشر5جدول رقم م  

 عدد المقاالت المسحوبة تاريخ النشر عدد المقاالت المسحوبة تاريخ النشر

1979 1 2008 9 

1992 1 2009 18 

1997 2 2010 33 

1998 2 2011 38 

1999 1 2012 47 

2001 3 2013 45 

2002 1 2014 44 

2003 2 2015 48 

2004 7 2016 29 

2005 7 2017 37 

2006 9 2018 24 

201أبري    6 2007  2 

 416 اإلجمال 

(  التطور التاريخ  لسوء السلوك البحث  ف  العالم العرب  من خعال  التوزيعا 4ويوضا الشك  رقم )
 زمن  للمقاالت المسحوبة. ال
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د: التوزيع الزمني للمقاالت المسحوبة وفقًا لتاريخ النشر4شكل رقم م  

( أن المقاالت الت  تنتهك النزاهة العلمية بدأت ف  الزياد   بشعك  ملحعوظ 4ويتضا من الشك  رقم )  
س بالجامععات للنشعر   ربما نتيجة للضغوط المهنيعة التع  تمعارس علعى أعضعاء هيئعة التعدري2009منذ عام 

الدول   سيما بعد غياب الجامعات العربية عن التصنيف األكاديم  العالم   ممعا دفعا البعاحثين إلعى محاولعة 
نشر األبحال العلمية بسرعة وبشك  مستمر. وكما ذكر آنفًا  فإن هذه األمور قد تدفا "الباحل" إلى مث  هذا 

  ثم شهدت حالعة معن التذبعذب حتعى 2012مطرد حتى عام السلوك غير األخالق . واستمرت الزياد  بشك  
   حيل بدأت ف  النقصان. 2018عام 

 مستقبل سوء السلوك البحثي:  

على الرغم من وجود عالقعة ذات داللعة احصعائية بعين مععدالت النشعر)المخالف( وعامع  العزمن  إذ   
  إال أن القعدر  التنبؤيعة  ue = 0.020 val-(p< (0.05 تشير القيمة االحتمالية لمعام  االتجعاه الععام إلعى: 

تشعير إلعى ععدم إمكانيعة  - (R square = 0.78)كمعا يعبعر عنهعا معامع  االنحعدار-لنمعوج االتجعاه الععام 
االعتماد على عامع  العزمن وحعده فع  تفسعير الظعاهر   إذ لعوحظ انخفعاض كبيعر فع  متوسعط مععدالت نشعر 

  ثعم يبعدأ 2022مقعا  ععام  3.80  ليصع  المتوسعط إلعى 2025-2020المقاالت المخالفة خال  الفتعر  معن 
. لذا  ال يمكن التنبؤ بشك  الظعاهر  اعتمعًدا علعى التسلسع  2025عام  12.40المؤشر بالسالب  ليص  إلى 

 الزمن .

 أشكال سوء السلوك البحثي في العالم العربي:

المقاالت التع  تسعوقها  للتعرف على أشكا  سوء السلوك البحث   اعتمد الباحل على مبررات سحب  
 ( مبررات سحب المقاالت العربية.5المجالت العلمية ضمن بيان السحب. ويعرض الشك  رقم )
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د: مبررات سحب المقاالت العربية5شكل رقمم  

 د:5ويتض  من الشكل رقم م

  إذ يشك  -بعد استبعاد الحاالت غير المحدد  -يمث  سوء السلوك البحث  غالبية حاالت السحب -
 % من حاالت السحب.90

يعد االنتحا  أكثر حاالت سوء السلوك البحث  شيوًعا وانتشاًرا ف  العالم العرب   إذ يمث   -
% من حاالت السحب. وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالعالم الغرب   إذ تتراوح عمليات 25

 ة.%  كما ذكر أعاله ف  الدراسات السابق16% و 9.8السحب نتيجة لالنتحا   بين 

% من حاالت السحب  نظًرا لسهولة اكتشافهما مقارنة 48يمث  االنتحا  والنشر المكرر  -
ومن ناحية أخرى  ذهب فانج ورفاقه إلى أن باألشكا  األخرى من سوء السلوك البحث . 

االنتحا  والنشر المكرر غالبًا ما ينشئا ف  بلدان تفتقر إلى التقاليد البحثية العريقة  وغالبًا ما 
 ,Fang et al, October 16بط مث  هذه المخالفات بالمجالت ذات التأثير المنخفضترت

2012, p.17030) .) 

% من الحاالت 2.8يعد االحتيا  من أق  حاالت سوء السلوك ظهوًرا وانتشاًرا  إذ يشك   -
المكتشفة  لصعوبة اكتشافه. وقد اتضا من خال  الدراسة الحالية أن أطو  فاص  زمن  بين 

 45السلوك)نشر المقا ( واكتشافه)سحبه( كان من نصيب حاالت االحتيا  بمتوسط ظهور 
 شهًرا.

من الحاالت لم يتم ذكر سبب السحب  مما يجع  من الصعوبة بمكان التمييز بين  % 9.9 -
 األخطاء غير المقصود  وسوء السلوك المتعمد.
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 التوزيع الجغرافي الشكال سوء السلوك:

بععررات سععحب المقععاالت العربيععة موزعععة جغرافيًععا. وقععد اسععتخدم الباحععل ( م7يعععرض الجععدو  رقععم )
  لقيععاس االرتبععاط بععين التوزيععا الجغرافعع  وشععك  السلوك)نسععب Chi-Square Testاختبععار مربععا كععاي 

الجزائعر( لتطبيعق االختبعار  إذ تسعتحوذ هعذه -تعونس -السعودية–التوزيا(  حيل تم اختيار أربا دو )مصر 
النشر  -سوء السلوك البحث . كما تم االقتصار على خمسة سلوكيات )ازدواجية النشر% من 75الدو  على 
% معععن إجمعععال  سعععوء السعععلوك 85.1األخطعععاء العلميعععة(  إذ تشعععك   -مشعععكلة التعععأليف -االنتحعععا  -المكعععرر

 ( نتائج االختبار.6البحث )بدون الحاالت غير المحدد (. ويبين الجدو  رقم )

ار مربع كايد: نتائج اختب6جدول رقم م  

 السلوك
إزدواجية 
 النشر

 االنتحال
النشر 
 المكرر

مشكلة 
 تأليف

خطأ 
 علمي

سوء 
السلوك 
 بشكل عام

Test 
Statistics 

Chi-square 25.000a 41.039a 18.542a 4.286a 18.941a 90.161a 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 0.232 .000 .000 

 .=.Asymp. Sig)<   (0.05-باستثناء مشكلة التأليف -تويشير مستوى الداللة ف  جميا السلوكيا  

  إلى وجود ارتباط بين التوزيا الجغراف  ومعدالت ظهور السلوك. 000

 د: مبررات سحب المقاالت العربية موزعة جغرافيًا7جدول رقمم

 الدولة م
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 182 18 19 15 2 5 15 - 36 42 6 24 مصر 1

 117 10 7 12 3 1 5 2 21 42 3 11 السعودية 2

 47 2 6 9 - - - - 17 10 - 3 تونس 3

 34 2 2 6 - - 1  9 9 - 5 الجزائر 4

 19 5 - 1 - 2 - - 7 4 - - العراق 5

 19 2 - 2 - 3 - 1 6 - 4 1 لبنان 6

 17 1 1 2 - 2 - - 5 6 - - المغرب 7

 12 - 2 2 - - - - 5 1 - 2 قطر 8

 11 3 1 1 - - - - - 5 - 1 األردن 9

 12 1 - 1 3 2 - - 2 3 - - الكويت 10

 11 2 2 1 1 1 - - 3 - - 1 اإلمارات 11

 8 1 1 3 - - - 1 - 2 - - عمان 12
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 الدولة م
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 10 1 - - - 3 - - 3 2 - 1 البحرين 13

 5 - - 2 - - - - 2 - 1 - ليبيا 14

 5 - - 2 - - 1  1 1 - - السودان 15

 3 - - 1 - 1 - - - 1 - - سوريا 16

 48 41 60 9 20 22 4 117 128 14 49 49 االجمال 

 :التوزيع الزمني ألشكال سوء السلوك البحثي

( األنعععواع المختلفعععة لسعععوء السعععلوك البحثععع  موزععععة زمنيًعععا وفقًعععا لتعععاريخ 8يععععرض الجعععدو  رقعععم )
 ظهورها)تاريخ النشر(.
 د: التوزيع الزمني لمبررات سحب المقاالت العربية وفقًا لتاريخ النشر8جدول رقم م

 سنة النشر م

 سوء السلوك البحثي
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1 1979 - - 1 - - - - - - - - 1 

2 1992 - - 1 - - - - - - - - 1 

3 1997 - - - 1 - - 1 - - - 1 3 

4 1998 - - - 1 - - - - 1 - - 2 

5 1999 - - 1 - - - - - - - - 1 

6 2001 - - 1 1 - - - - - - 1 3 

7 2002 - 1 - - - - - - 1 - - 2 

8 2003 - - - 1 - 1 - - 1 - - 3 

9 2004 - 2 4 1 - - - - - - - 7 

10 2005 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 - 8 
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 سنة النشر م
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11 2006 1 - 3 1 - 1 - - - - 2 8 

12 2007 2 - 2 - - - - - 1 1 2 8 

13 2008 - - 4 3 - - - - 3 2 1 13 

14 2009 2 - 5 7 1 - 1 - 2 3 - 21 

15 2010 6 1 6 10 - 3 3 - 6 2 3 40 

16 2011 6 - 11 11 - 1 1 - 2 2 5 39 

17 2012 5 1 17 15 - - 2 2 4 4 3 53 

18 2013 9 1 10 10 1 3 1 - 7 4 3 49 

19 2014 2 2 10 12 1 2 - 3 4 5 5 46 

20 2015 3 1 13 12 - 5 1 3 10 1 7 56 

21 2016 1 1 9 7 - - 3 1 5 3 4 34 

22 2017 5 2 12 6 1 3 2 - 2 2 4 39 

23 2018 - - 3 5 - 2 2 - 3 5 4 24 

24 
أبري  
2019 

- - 1 1 - - - - - - 1 3 

 46 35 53 9 18 21 4 106 116 13 43 43 اإلجمال 

 د :8يتض  من الجدول رقم م

 .1979أو  أشكا  سوء السلوك البحث  ظهوًرا ضمن المقاالت المسحوبة  إذ بدأ عام االنتحا  هو  -

 .2012غش مراجعة النظراء من أشكا  سوء السلوك الحديثة نسبيًا  إذ بدأ ف  الظهور عام  -

 تنوع أشكا  سوء السلوك البحث  بدرجة كبير  ما بداية العقد الثان  من األلفية الثالثة. -

 ة التي تغطيها المقاالت المسحوبة:التخصصات الموضوعي

 ( التوزيا الموضوع  للمقاالت العربية المسحوبة.6يبين الشك  رقم )
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د: التوزيع الموضوعي للمقاالت المسحوبة6شكل رقم م  

 (:6يتضا من الشك  رقم )

 ارتفاع نسب السحب في المجال الطبي بشكل كبير، ويعود ذلك إل : -أ

مجعععععا  الطبععععع  مقارنعععععة بالمجعععععاالت األخعععععرى  إذ يمثععععع  زيعععععاد  حجعععععم المنشعععععورات فععععع  ال .1
مقا ( من حجم المنشورات العربية ف  قاعد  بيانات  243959% )25مقا ( و %143923)17

Web of Science  و قاععععد  بيانعععاتScopus   معععن حجعععم 100علعععى التعععوال   ويمثععع %
 .PubMedالمنشورات العربية ف  

نة" ععاد  معا تعرتبط بالمجعا  الطبع   وتكعون أكثعر جعذباً كما ذكعر أععاله  فالقضعايا العلميعة "السعاخ .2
 لالحتيا  دون غيرها من المجاالت.

االهتمام المتزايد بمجا  الطب الحيوي  وما تبعه معن زيعاده هائلعة فع  مصعادر التمويع   فمؤسسعة  .3
ِّ   -«wellcome Trustويلكوم تراست » والت  تُعد أكبر مؤسسة خيرية ف  المملكة المتحد  تمعو 

مليععون جنيععه اسععترلين  سععنويًّا علععى بحععول الطععب  700تنفععق أكثععر مععن   -ال الطععب الحيععويأبحعع
( 2015  ا ينعاير » ويلكوم تراست»)تغيُّرات ف  أولويات التموي  لمؤسسة  الحيوي والتوعية به.

 حصة كبير  من كعكة التموي .يكون ذلك سببًا ف  العديد من حاالت االحتيا  العلم   للفوز بوقد 

 -التكنولوجيا –الرغم من أن ظاهرة سحب المقاالت ترتبط في األساس بالتخصصات العلميةمالعلوم ب -ب
د، فإن العلوم االجتماعية واإلنسانيات ليست محصنة ضد STEM) Disciplinesالرياضياتد  -الهندسة

 % من إجمالي المقاالت العربية المسحوبة.3.6هذه الظاهرة; إذ تمثل 

 االت المسحوبة:خصائص التأليف للمق

 التأليف الفردي والمشترك: -1
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( معؤلفين لكع  4( مؤلفًا عربيًا  بمتوسعط )1014( مؤلفًا  منهم )1552أسهم ف  المقاالت المسحوبة ) 
( نسبة التأليف الفردي مقارنة بنسب التأليف المشعترك  إذ يتضعا ارتفعاع نسعب 9مقا . ويبين الجدو  رقم )

  STEMنظعًرا لمعا تتطلبعه الدراسعات العلميعة  %( 20بالتعأليف الفعردي)% ( مقارنعة 80التأليف المشترك )
 ف  كثير من األحيان من تعاون مشترك بين المؤلفين.

د: التأليف الفردي والمشترك في المقاالت المسحوبة9جدول رقم م  

  416النسبة المئوية من  عدد المقاالت عدد المؤلفين

1 83 19.95%  

2 67 16.1%  

3 86 20.6%  

4 68 16.3%  

5 37 8.8%  

6 31 7.4%  

7 8 1.92%  

8 13 3.1%  

9 7 1.6%  

10 7 1.6%  

11-22  9 2.1%  

 معدل إنتاجية المؤلفين: -2

يهدف هذا التوزيا إلى معرفعة معدى تكعرار المخالفات)السعلوك البحثع  السعئ( موزععة علعى خمعس    
 لمسحوبة:( توزيا إنتاجية مؤلف  المقاالت ا10فئات. ويبين الجدو  رقم )

د: توزيع إنتاجية مؤلفي المقاالت المسحوبة10الجدول رقم م  

 النسبة % العدد المؤلف م

 %93.5 948 المؤلفون الذين شاركوا بمقالة واحد   1

 %4.5 45 المؤلفون الذين شاركوا بمقالتين 2

 %1.6 17 المؤلفون الذين شاركوا بثالل مقاالت 3

 %0.19 2 مقاالتالمؤلفون الذين شاركوا بأربا  4

 %0.19 2 المؤلفون الذين شاركوا بخمس مقاالت 5

 %100 1014 اإلجمالي

%   وبمراجععة 6.5( أن مععد  تكعرار المؤلفعون لسعوء السعلوك البحثع  10يتضا من الجعدو  رقعم )
ععام تواريخ نشر المقاالت المخالفة  اتضا أن الفتر  الزمنية لتكرار سعوء السعلوك البحثع   تتعراوح معا بعين 

إلى ثالثة أعوام. وف  حالة التكرار  يتجه السعلوك البحثع  غيعر السعوي إلعى ععدم التنعوع )ععدم التكعرار فع  
 %. 72شك  السلوك( بنسبة 

 الجهات التي تقف وراء عمليات السحب:

 ( الجهات المسؤولة عن سحب المقاالت العربية مح  الدراسة.11يبين الجدو  رقم )
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 مسؤولة عن عمليات سحب المقاالتد: الجهات ال11جدول رقم م

 الجهة المسؤولة عن السحب م
عدد المقاالت 
 المسحوبة

 النسبة %

 %26 137 رئيس التحرير 1

 %21 108 المحرر 2

 %19 98 الناشر 3

 %18 92 جميا مؤلف  المقا  4

 %7 35 غير محدد 5

 %3 16 المؤسسة )الت  ينتسب إليها المؤلف أو الت  أجرى فيها تجاربه( 6

 %2 9 هيئة التحرير 7

 %1 7 أحد المؤلفين المشاركين 8

 %1.1 6 جميا المؤلفين المشاركين 9

 %0.7 4 المؤلف الرئيس 10

 %0.5 3 بالغ من مصدر مجهو  11

 %0.3 2 المؤلف المنتح  منه 12

 %0.1 1 أحد قراء المجلة 13

 %0.1 1 باليونان Democritusاستاذ بجامعة  14

 %0.1 1 لنزاهية البحثية بالجامعة األمريكية ببيروتهيئة ا 15

 %0.1 1 طرف ثالل)المشرف( 16

 %0.1 1 مكتب نزاهة البحول األمريك  17

 %100 (10)522 اإلجمالي

 (:11يتضا من الجدو  رقم )

  فإحعدى محرري الدوريات والناشعرين%( على عاتق 68يقا الجزء األكبر من عمليات السحب) -
 صيلة واألساسية ألي دورية علمية ه  تصحيا المعلومات الخاطئة الت  تنشرها.المسؤوليات األ

ال ينبغ  وسم ك  عمليات % من علمليات السحب تنسب لبعض أو ك  مؤلف  المقاالت. لذا  21 -
. وقعد يعذهب العبعض إلعى أن سعحب المقعاالت معن السحب بالعار  فقد تكون دلي  للنزاهة العلمية

معدفوًعا بضعغوط. علعى أي حعا   نحعن ال نععرف النوايعا  فعالتراجا ععن جانب المؤلف قعد يكعون 
 الخطأ أفض  من التمادي فيه. 

% فقط من عمليات السحب ترجا إلى المؤسسات الت  ينتسب إليها الباحثين  حيعل اتضعا معن 3 -
خال  إشعارات السحب  أن معظم التحقيقات الت  تجريها المؤسسات )بناء على طلب المجلعة( ال 

عععن شععئ   وتكععون نتائجهععا فعع  صععالا الباحععل  ممععا يععد  علععى وجععود نععوع مععن التحيععز  تسععفر
 والمجاملة للباحثين.

إن ضمان مصداقية ونزاهة األدب المنشور ه  مسؤولية مشتركة لجميا أصعحاب المصعلحة معن   -
 الباحثين  والمشرفين  والجامعات  وهيئات التموي   وهيئات التحرير  والناشرين والقراء.
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 اتمة:الخ

فعع  النهايععة  قععد يثيععر ارتفععاع معععدالت السععحب القلععق بشععأن المشععروع العلمعع  برمتععه  بععالرغم مععن أن 
المقععاالت التعع  تععم سععحبها ال تمثعع  سععوى نسععبة صععغير  جععًدا مععن جملععة المؤلفععات العلميععة  إال أنهععا قععد تلحععق 

لمحكمعين فحسعب للتأكعد معن الضرر بمصداقية العلم وسعمعة العلمعاء. وعليعه  ال يمكعن االعتمعاد علعى آراء ا
مصداقية الدراسات العلمية  ب  يجب اليقظة من قب  المعراجعين والمحعررين والقعراء  والتأكيعد علعى أهميعة 
التحقيقات الت  تجريها المؤسسات والهيئعات الحكوميعة والصعحفيون  لتحديعد وتوثيعق سعوء السعلوك البحثع   

النزاهة العلمية. وقد تؤدي هعذه العوامع  مجتمععة  بجانعب  بجانب توعية الطالب والكوادر األكاديمية بأهمية
 عمليات السحب إلى الحد من هذا السلوك المناف  ألخالقيات البحل العلم .

أن أخصعائي  المكتبعات والمعلومعات يمكعن أن يلعبعوا  (Thielen,2018,p.193)وترى  جوانعا تيلعين 
بععرامج الععوع  المعلومععات   لتوعيععة طععالب  دوًرا فعع  هععذا القضععية  مععن خععال  تنععاو  هععذه الظععاهر  ضععمن

الدراسععات العليععا وأعضععاء هيئععة التععدريس بخطورتهععا  وبيععان التععأثير السععلب  لسععوء السععلوك البحثعع   لععيس 
كمفهععوم تجريععدي  وإنمععا كمشععكلة حقيقيععة لهععا عواقععب وخيمععة  حيععل يمكععن االستشععهاد بنمععاذج مععن المقععاالت 

نشعر  معا سعرد أمثلعة معن المعؤلفين العذين تعرضعوا للفصع  معن المسحوبة بما تحوية من خرق ألخالقيعات ال
 وظائفهم األكاديمية نتيجة لسلوكهم البحث  غير األخالق .

 التوصيات:

 ف  ضوء النتائج الت  توصلت إليها الدراسة  يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية:

 والتعريف بها. إنشاء قاعد  بيانات مركزية لسوء السلوك البحث   لتسجي  الحاالت المكتشفه -1

 على غرار مكتب نزاهة البحول األمريك . الوطن  المستوى لنزاهة البحول على مكتب إنشاء -2

 التخل  عن ثقافة التساما ما المخالفين  وتغليظ العقوبات  لتجنب النتائج العكسية. -3

يًا على جزئ–إعاد  تقييم الحوافز الدافعة لسوء السلوك البحث   فاالنتهاكات األخالقية قد تنجم  -4
 عن نظام الحوافز من منا ووظائف وترقيات وجوائز. -األق 

دعو  أخصائي  المكتبات والمعلومات إلى االنخراط بشك  أكبر ف  تثقيف المستفيدين حو   -5
 "ظاهر "  سحب المقاالت العلمية  وكيفية البحل عن تلك المقاالت ف  قواعد البيانات.

 دراسات مستقبلية:

 بية تجاه المقاالت المخالفة.سياسة الدوريات العر -1

 .h-indexمدى االستشهاد المرجع  بالمقاالت العربية المسحوبة  وتأثير ذلك على مؤشر  -2
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 الهوامش

 .لتنتاج الفكري  Web of Science بداية تغطية قاعد  بيانات .1

 .يبحل عن المنشورات الت  تم سحبها .2

 .يبحل عن إشعارات السحب .3

 .هدف تتبا سحب المقاالت المنشور ب 2010مدونة أنشئت عام  .4

 Web of Science بالرجوع لتلك المواقا  تم اكتشاف خطأ ف  تصنيف بعض المقاالت)من قب  .5

  Scopus)حيعل تعم تصعنيفها علعى أنهعا مسعحوبة  واتضعا  أن األمعر مجعرد أخطعاء   errata 

 .لةتم تداركها ف  أعداد تالية للمج addenda  وإضافاتcorrigenda  وتصويبات

ف  حالة التجارب التع  تجعرى علعى اإلنسعان  تععرف اللجعان التع  تمعنا هعذه التعراخي  بمجلعس  .6
  وتعرف بلجنعة أخالقيعات رعايعة  IRB (Institutional Review Board) المراجعة المؤسسية

 IACUC (Institutional Animal Care and Use واسععتخدام حيوانععات التجععارب

Committees) ب الت  تجرى على الحيوانف  حالة التجار. 

مععن قبعع  مجموعععة مععن محععرري المجععالت الطبيععة فعع   1997منظمععة غيععر ربحيععة  تأسسععت عععام  .7
المملكة المتحد   بهدف تحديد أفض  الممارسات ف  أخالقيات النشر العلم   ومساعد  المحعررين 

 .والناشرين وغيرهم على تحقيق ذلك

 .  لعدم اكتما  التغطية 2019استبعد الباحل المقاالت المسحوبة عام  .8

 .web of science توص  الباحل لهذه النسب من خال  البحل ف  قاعد  بيانات .9

 مقا (  لتعدد جهات السحب ف  بعض المقاالت. 416تجاوز العدد إجمال  مقاالت الدراسة ) .10

 المـراجع

راء عينة (. صور الفساد األكاديم  ف  الجامعات السعودية: آ2016األحمدي  عائشة بنت سيف) .1
 .345-291(  118)30  المجلة التربويةمن طلبة الدراسات العليا. 

مامتطلباتهاأ  .. العلمية بحوثنا ف  العلمية ( . النزاهة2015يونيو  7الخريف  رشود بن محمد) .2
 aleqt.com/2015/06/07/article_963493.htmlhttp://www.: استرجعت من.االقتصادية

(. مظاهر 2016الخمش   سار  بنت صالا عياد  & شلهوب  هيفاء بنت عبدالرحمن صالا ) .3
الفساد األكاديم  ف  الجامعات والمؤشرات التخطيطية للحد منها. جامعة األمير  نور  بنت 

 عبدالرحمن.عماد  البحل العلم .

. )الطبعة العربية( Natureمجلة (. 2014أكتوبر  31) لميةالع األوراق سةْحب تحديات .4
 استرجعت من:

https://arabicedition.nature.com/journal/2014/10/514005a 

مية سةْحبة األبحال (. ال تستدع  كافة االنتحاالت العل2014اغسطس  31تشادا  برافين)  .5
 )الطبعة العربية(. استرجعت من:Nature مجلة المنشور .

https://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a  

http://www.aleqt.com/2015/06/07/article_963493.html
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/10/514005a
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/10/514005a
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a
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 Nature(. مجلة 2015اير )ا ين »تراست ويلكوم» لمؤسسة التموي  أولويات ف  تغيُّرات .6
-لمؤسسة-التموي -أولويات-ف -تغيُّرات-البحول:-تموي  )الطبعة العربية(. استرجعت من:

 «تراست-ويلكوم»
135b-https://arabicedition.nature.com/journal/2015/01/nj7529/  

 Nature(. سحب األوراق البحثية: تاريـخ نظيـف. مجلة 2014ابري   30جوين  فيرجينيا ) .7
استرجعت من:  )الطبعة العربية(

389a/-https://arabicedition.nature.com/journal/2014/04/nj7492 

 واألسباب األنواع العلم : البحل مجا  ف  الفساد (. أوجه2015) عل  دواح  حسن .8

منتدى الشراكة المجتمعية: النزاهة العلمية. الرياض:  في( 29 -19واالنعكاسات.      )   
 جامعة اإلمام محمد بن سعود.

(. االستشهادات المرجعية ف  األبحال والرسائ  وفقا ألسلوب 2010يد  يسرية عبدالحليم)زا .9
 . القاهر : مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيا.2010الجمعية األمريكية لعلم النفس إصدار  

(. أخالقيات النشر بدوريات العلوم الصحية العربية المكشفة 2018محمود شريف )  زكريا .10
مجلة جامعة  .دراسة بأسلوب تحلي  المحتوى  :  ISI Web of Konwledge اناتبقاعد  بي

 .506-440  (7)16   االنسانية والعلوم لاداب طيبة

د أخطاء الحمض النووي ف  األوراق البحثية مجلة2018يونيو  17فيليبس  نيك )  .11  (. أدا  تحد ِّ
Nature  :الطبعة العربية(. استرجعت من( 

https://arabicedition.nature.com/journal/2018/06/nature.2017.23003/   

لة بالصوت (. 2017مارس  15)تيموث  دي.   كالرك .12 ْلم  واألكاذيب  والتجارب المسجَّ العِّ
 عربية(. استرجعت من:)الطبعة ال Nature. مجلة والصور 

https://arabicedition.nature.com/journal/2017/03/542139a/   

-مصالا عت من:استرج)الطبعة العربية(. Nature(. مجلة 2018فبراير  27مصالا خارجية ) .13
 خارجية

https://arabicedition.nature.com/journal/2018/02/d41586-018-01420-8/   

(. دلي  محرري مجالت  2010لعالمية. المكتب اإلقليم  لشرق المتوسط. )منظمة الصحة ا .14
 استرجا من:   78العلوم الصحية. القاهر : منظمة الصحة العالمية.

http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1076.pdf?ua=1 

االحتيا    طرق لتبالغ عن  أخالقيات البحل: ثالل (2014يناير  1.....وأخ)  إيد  يونج .15
       )الطبعة العربية(. استرجعت من:Nature.مجلة العـلم 

https://arabicedition.nature.com/journal/2014/01/503454a 

 

  

https://arabicedition.nature.com/journal/2015/01/nj7529-135b/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB:-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%C2%AB%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%C2%BB
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/04/nj7492-389a/
https://arabicedition.nature.com/journal/2014/04/nj7492-389a/
https://arabicedition.nature.com/journal/2018/06/nature.2017.23003/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://arabicedition.nature.com/journal/2018/06/nature.2017.23003/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://arabicedition.nature.com/journal/2017/03/542139a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://arabicedition.nature.com/journal/2017/03/542139a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://arabicedition.nature.com/journal/2018/02/d41586-018-01420-8/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1076.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1076.pdf?ua=1
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