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 چکیده

تکرارپذیری از  وعلم همیشه در تالش بوده و خواهد بود دانشی را تولید کند که برای بشریت مفید باشد. شفافیت، دسترسی آزاد 

صورت مقاله برای آگاهی و استفاده توسط سایر پژوهشگران جهت پیشبرد علوم، های علمی بههای اساسی علم است. یافتهویژگی

یل عوامل مختلفی از جمله شده به دلهای ارائهها، برخی از دادهکار و نتایج در مقالهی روششود. با وجود ارائهدر مجالت منتشر می

شوند. محققان، فشار بودن برای چاپ مقاله، عدم نظارت دقیق، تقلب و جعل تکرار نمیناکافی، تحتگزارش انتخابی، تکرار 

ها موجب ن نگرانیاند. ایهای اخیر ابراز نگرانی کردهگذاری نسبت به این مسئله در سالهای سرمایههای دارویی و آژانسشرکت

ورداستفاده، های تحلیلی منام تحقیق و روشثبتا اتخاذ شود. پیشههای جدیدی جهت داوری و چاپ مقالهشده است که سیاست

ی راهکارها طور مستقل توسط سایر مراکز علمی از جملهها و آنالیزها بهها و تکرار آزمایشهایی جهت آرشیو دادهایجاد پایگاه

لم تجربی قرار عی ارپذیر نباشد در حوزهها است. علم باید تکرارپذیر باشد و اگر تکرجهت افزایش تکرارپذیری و اعتبار داده

شران نیاز دارد. گذاری و ناهای سرمایهها به همکاری مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران، آژانسگیرد. افزایش تکرارپذیری دادهنمی

لمی عهای استانداردهایی را جهت افزایش اعتبار داده TOP  (Transparency and Openness Promotion) ایی به نامکمیته

 دهد.می ها تا حد بسیار زیادی میزان تکرارپذیری را افزایشتدوین کرده است که رعایت آن
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 مقدمه

تکرارپذیر  ،شده در مقاالتهای گزارشهای اخیر دادهدر سال

توجه قرار گرفت.  نبودند. این مسئله با رشد مقاالت، بیشتر مورد

 برهیتکخواستند با بسیاری از محققین در دوران دانشجویی، می

سرعت کار تحقیقاتی نتایج علمی منتشر شده در مقاالت قبلی به

آمد؛ خود را دنبال کنند، در ابتدا این کار بسیار ساده به نظر می

ای تکرار کردند که چنین کاری و نتیجهاما در ادامه مشاهده می

سادگی قابل تکرار نیست(، به همین دلیل مجبور شود )و یا بهنمی

شدند. مارکوس ی خود میط و یا تغییر فرضیهبه تغییر شرای

 2شناس در دانشگاه بریستولشناس و روان، زیست1مونافو

کردم گوید زمانی که دانشجو بودم تصور میانگلیس، می

راحتی های مقاالت را تکرار کنم، اما بهتوانم دادهراحتی میبه

. [1]شد و من در اعتماد به مقاالت دچار بحران شدم تکرار نمی

به این مسئله ابراز نگرانی های داروسازی هم نسبت شرکت

در آلمان  3مثال محققان شرکت داروسازی بایرعنواناند. بهکرده

کلینیکی تحقیقات پیش چهارمکاند که فقط توانستند یاعالم کرده

هم  4ها را تکرار کنند. محققان شرکت امژنمنتشر شده در مقاله

تحقیقات درصد از  11های اند که توانستند فقط یافتهاظهار کرده

گذاری های سرمایه. بسیاری از آژانس[2]ی را تکرار کنند اهیپا

( در آمریکا هم نسبت به 5NIHی ملی سالمت )مانند موسسه

اند. های علمی در مقاالت ابراز نگرانی کردهتکرارناپذیری یافته

ی هاستمیس»( بیان کرده است که NIH)رئیس  6فرانسس کالِنز

پزشکی –پیچیده برای اطمینان از تکرارپذیری تحقیقات زیست

با  گریدعبارتبه «شکست خورده و نیازمند بازسازی است.

وجود بازبینیِ حامیان مالی و داوری مقاله توسط مجالت، باز هم 

جان  .[4, 3]شوند میاشتباهات و خطاهای جدی منتشر 

استاد تمام تحقیقات پزشکی در دانشگاه استنفورد در  7یوآننیدس

های چرا بیشتر یافته»ای با عنوان در این زمینه، مقاله 2005سال 

. با همکاری بین مرکز [5]را منتشر کرد  «علمی نادرست است؟

                                                           
1

2

3

4

5

6  

)یک سازمان صنعتی غیرانتفاعی مستقر در  8علم آزاد

دسترسی آزاد،  شارلوتسویلِ ویرجینیا که مأموریت آن افزایش

ی تبادل صحت و تکرارپذیری تحقیقات علمی است( و شبکه

ی خدمات علمی به محققان( دهنده)یک بازار آنالینِ ارائه 9علمی

سرطان آغاز در زیست 10ی تکرارپذیریی به نام پروژهابرنامه

ی های محققان دربارهشده است که در حال بررسی نگرانی

منتشر شده در مقاالت است. این مرکز، تکرارپذیری نتایج علمی 

های کلیدی مندرج در تعدادی از تکرارپذیری برخی از یافته

های شده در سالهای علمی باال و چاپهای با شاخصمقاله

ی که برای تکرار امقالهکند. عنوان را بررسی می 2012تا  2010

ارش شود، ابتدا بر روی وبگاه این مرکز با پیشوند گزانتخاب می

برای  شدهیطراحهای گیرد و در آن آزمایشقرار می 11شدهثبت

ی انتخاب شده، پس از های کلیدی مقالهتکرار برخی از داده

شود. پس از انجام کار، نتایج نهایی داوری شرح داده می

ی صورت یک مقاله و با پیشوند مطالعهبه شدهانجامهای آزمایش

آوری مرکز در گام اول جمعشود. هدف این چاپ می 12تکراری

کلینیکی سرطان و شواهد برای تکرارپذیری در تحقیقات پیش

ها در گام دوم شناسایی عواملی که بر روی تکرارپذیری داده

 2016در سال  Natureی (. مجله1باشد )هستند می رگذاریتأث

ی های مختلف را دربارهمحقق در رشته 1576نتایج نظرسنجی از 

های علمی و بحرانی بودن چنین شرایطی یافتهتکرارپذیری 

عنوان دهندگان تکرارناپذیری را بهدرصد از پاسخ 52منتشر کرد. 

درصد از آنها اعالم کردند که چنین  38بحران تأیید کردند و 

را  «دانمنمی»درصد از آنها هم  7بحران است.  «تا حدی»چیزی 

« خیر»پاسخشان درصد،  3عنوان پاسخ انتخاب کردند و تنها به

-زیست 703کنندگان در این نظرسنجی متشکل از بود. شرکت

زیست، شناس و متخصص محیطزمین 95شیمیدان،  106شناس، 

 233فیزیکدان و مهندس و  236پزشک و داروساز،  203

های دیگر بودند. در پاسخ به این سؤال که متخصص از رشته

کرارپذیر هستند، ی کاری خودشان تچند درصد از مقاالت زمینه
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های فیزیک و مهندسی معتقد تنها تعدادی از محققان در رشته

ی کاری آنها قابل تکرار است. درصد مقاالت زمینه 100بودند که 

کننده در این نظرسنجی، کدام از پزشکان و داروسازان شرکتهیچ

درصد نتایج مقاالت منتشر شده در  100معتقد به تکرارپذیری 

خود نبودند. البته تکرارپذیری فقط به معنای تکرار ی کاری زمینه

های دیگران نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، محققان قادر به داده

باشند. مجالت تمایلی برای چاپ های خود هم نمیتکرار داده

هایی که نتایج مقاالت های تکراری، نتایج منفی و حتی دادهداده

طور معمول برخی مجالت بهکنند ندارند. دیگران را نقض می

های یک مقاله اشاره برای چاپ مقاالتی که به تکرارناپذیری داده

های خود ی بین دادهاسهیمقااند که کنند، از محققان خواستهمی

ی در مجله 2008در سال  .[1]ی اولیه انجام دهند و مقاله

Nature ای با عنوان مقاله«STAB1 نویسی بیان ژن، با بازبرنامه

؛ [6]چاپ شد « 1دهد.افزایش میرشد و متاستاز تومور سینه را 

نتوانست نتایج این مقاله را تکرار کند.  2اما خانم الیزابت ایورنز

 خوشبختانه ایشان توانست عدم تکرار نتایج این مقاله را

زایی در بیماری STAB1نقش »ایی با عنوان صورت مقالهبه

 Journal ofی در مجله 2010در سال « 3سرطان سینه

National Cancer Institute  های اخیر . در سال[7]چاپ کند

های علمی پذیری دادهی تکرارتعداد مقاالتی که به بحث درباره

 2018در سال  PNASی اند، افزایش یافته است. مجلهپرداخته

-به جستجوی تعداد مقاالتی که در پایگاه وبگاه علوم با عبارت

، ”Scientific crisis” ،“reproducibility crisis“های 

“science in crisis” ،“science in crisis” ،“replication 

crisis”  و“replicability crisis”  در عنوان، چکیده و یا

های نتایج نشان داد که در سالکلمات کلیدی بودند پرداخت. 

های روند کامالً صعودی است. البته در سال 2016تا  2014

های باال باشند هم مدارکی که حاوی عبارت 2000تا  1975

ی ی محققان با مسئلهوجود داشت که بیانگر مواجهه

توجه در های اخیر با رشد قابلاما در سال؛ تکرارپذیری است

پذیری بیشتر موردتوجه قرار گرفته و تعداد مقاالت، تکرار

. [8]عنوان بحران در بسیاری از رکوردها مطرح شده است به

های علمی، تعداد بنابراین با گذشت چندین دهه از چاپ مقاله

                                                           
 

 

راحتی تکرار ها بهشده در مقالههای ارائهتوجهی از نتیجهلقاب

باید راهکاری ی علمی میرسد جامعهشوند و به نظر مینمی

های علمی اتخاذ برای کاهش خطا و افزایش تکرارپذیری داده

 کند.

 هاعوامل دخیل در تکرارناپذیری داده

د های علمی ممکن است به دالیل مختلف باشتکرارناپذیری داده

[1] : 

 شود که مشاهده می: در برخی موارد 4گزارش انتخابی

محقق بخشی از نتایج یک مطالعه را که با یکدیگر همسو هستند 

-ی فرضیه امتناع میکنندهکند و از انتشار نتایج نقضمنتشر می

 کند.

 فشار بودن برای دستیابی به نتیجه و چاپ مقالهتحت: 

یک مجله و کسری  5آمارها نشان داده است که بین ضریب تأثیر

افراد برای  همسویی مثبتی وجود دارد. 6ترد شدههای مساز مقاله

-فشار قرار میباال تحت ضریب تأثیرچاپ مقاله در مجالت با 

در چین بر  به نویسندگان مثال پرداخت حقوقعنوانگیرند. به

دالر برای چاپ  1000ها از اساس نوع مجله است. این حقوق

و  Nature مجالت دالر در 50000تا  PLOS One یمجله در

Science  است. آیا امکان ندارد که چنین مبالغ هنگفتی بر روی

هایی منحصر به تأثیر بگذارد؟ چنین پرداخت افراد رفتار علمی

 چنینچین نیست و در آمریکا و انگلیس هم وجود دارد. هم

ها در ی قدرت پژوهشی دانشگاهمبنای ارزیابی و مقایسه

باالتر از  ریب تأثیرضبا  در مجالت شدهچاپ مقاالت انگلیس،

ها بر دانشکده ی. در برخی کشورها مانند آلمان بودجهاست 5

گیرد. مجالت را در نظر می ضریب تأثیراساس فرمولی است که 

 Scienceو  Nature هایهدر سراسر جهان، چاپ مقاله در مجل

مانند ارتقای شغلی و  تغییرات زیادی در زندگی کاری فرد

 .[4] دنکنیایجاد مگرفتن جایزه 

  عدم نظارت دقیق مجری طرح تحقیقاتی بر مراحل انجام

یکی دیگر از عوامل، عدم نظارت دقیق و آموزش افراد  کار:

برای چگونگی پژوهش است. بسیاری از اساتید، فرصت کافی 
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دانشجویان خود ندارند. برای نظارت دقیق بر نتایج پژوهشی 

التحصیلی بدون کسب طور معمول دانشجویان پس از فارغبه

های پژوهشی، در یک آگاهی از چگونگی نظارت بر فعالیت

کنند که در نهایت موسسه یا دانشگاه فعالیت خود را آغاز می

 ممکن است به نتایج نادرست منجر شود.

 ی کافیعدم تکرار نتایج به اندازه 

  های اشتباه و تجزیه و تحلیل نادرستآزمایشطراحی 

 های خامِ نتایج منتشر شده در در دسترس نبودن داده

 (1مقاالت برای داوران )عدم شفافیت

 عدم و یا کمبود نظارت استاد راهنما بر دانشجو 

  گذاری دانشجو برای حضور مستقیم وقتعدم و یا کمبود

 در پژوهش

  برداریکالهجعل و 

 داوری غیردقیق 

 !ت؟های آن در این دهه ارتباط علم با پول اسشاید یکی از علت

مد های داروسازی و نشریات با دسترسی آزاد به دنبال درآشرکت

طور نگاه شود نتیجه و پول هستند، وقتی به علم این

 شود.تکرارناپذیری حاصل می

 عواقب

های علمی تکرارپذیر نباشند، پیامد آن بسیار ترسناک اگر یافته

دهند و محققان زمان خود را هدر می طرفکخواهد بود. از ی

گذاری پول خود را روی نتایج و تحقیقات اشتباه دیگران سرمایه

-کنند و از سوی دیگر، مردم و سیاستمداران حمایت و سرمایهمی

یا سلب  2کنند. استردادگذاری کمتری روی تحقیقات علمی می

یک محقق  استرداد، اعتبار .[9]اعتبار هم از دیگر عواقب است 

برد. میزان استناد به محققان دارای و یا مجله را زیر سؤال می

یابد. در برخی موارد نویسندگان ی مسترد شده کاهش میمقاله

 یپبه علت عدم تکرارپذیری نتایج خودشان و گاهی  یک مقاله

ی خود را به اشتباهات سهوی، درخواست استرداد مقاله بردن

                                                           

         

 :

وسط مجالت را بررسی نماید. در مرکز علم آزاد شهر شارلوتسویل ویرجینیا تشکیل جلسه داد تا سیاست و روند چاپ مقاله ت 2014این کمیته در نوامبر 

.ودگذاری علمی و سردبیران مجالت بهای سرمایهاجتماعی و رفتاری، نمایندگان آژانساین کمیته متشکل از کارشناسان علوم 

ی افرادی است که به دلیل از جمله 3دارند. بنجامین فرانکلین

 1756های بیشتر، در سال کردن نتایج خود با انجام پژوهشنقض

-ی چاپدرخواست استرداد مقاله Royal Societyمیالدی از 

های سال گذشته تعداد مقاله 10(. در 2ی خود را کرد )شده

ها به دلیل درصد استرداد 60مسترد شده افزایش یافته است، 

)متخصص بیهوشی(  4. یواکیم بولت[9]برداری بوده است کاله

دم های جعلی و عمحققانی است که به دلیل انتشار داده از جمله

رعایت اصول اخالق علمی در تحقیقات خود، تعداد بسیار 

ی اثبات نشدهی مسترد شده دارد. بولت از یک روش زیادی مقاله

نگار به علمی برای بیهوشی بیماران استفاده کرده بود. دو روزنامه

گاهی به نام ، وب6و آدام مارکس 5های آیون اورانسکینام

Retraction watch (3ایجاد کرد )اند که به بررسی تعداد ه

پردازد ها میی فهرستی از آنتهیه مقاالت علمی مسترد شده و

[9]. 

اعالم کرده است که در سال  Scienceی سردبیر ارشد مجله 

شده در این مجله را مسترد کرده است. ی چاپسه مقاله 2017

ها برای مجله در یکی از این موارد، نویسندگان از ارسال داده

امتناع کردند و تحقیقات بیشتر نشان داد که یکی از نویسندگان 

ها را جعل کرده است. در مورد دوم، تعدادی از نویسندگان داده

مقاله به دلیل تکرار نشدن نتایج خود، درخواست استرداد مقاله 

ی نویسندگان این مقاله با چنین همه نکهیا لیدلرا کردند. به 

های بیشتری تصمیمی موافق نبودند، تصمیم گرفتند آزمایش

ها نتایج اولیه این آزمایشبرای حل کردن این مسئله انجام دهند. 

را تأیید نکرد و سردبیران تصمیم به استرداد مقاله گرفتند. در 

سومین مورد هم نویسندگان درخواست استرداد مقاله را کردند، 

 .[10]داشت شدهیدستکارهای زیرا شکل

 راهکارهای عملی جهت افزایش تکرارپذیری

ها به همکاری مراکز تحقیقاتی، افزایش تکرارپذیری داده

-ز دارد. همگذاری و ناشران نیاهای سرمایهپژوهشگران، آژانس

 4TOP7ایی به نام ها باید افزایش یابد. کمیتهچنین شفافیت داده
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های علمی تدوین استانداردهایی را جهت افزایش اعتبار داده

ها تا حد بسیار زیادی میزان کرده است که رعایت آن

. نشریه [11]( 1-دهد )جدولتکرارپذیری را افزایش می

Science  و انتشاراتElsevier ی امضاکنندگان از جملهTOP 

(. برخی از راهکارهای عملی جهت افزایش 4هستند )

 از: اندعبارتهای علمی تکرارپذیری داده

ها و تأیید ایجاد مراکزی برای تکرار مستقل داده -1

ی تبادل علمی، مرکزی است که توسط : شبکهتکرارپذیری

خانم الیزابت ایورنز جهت تکرار مستقل نتایج کلیدی 

 800در مقاالت تأسیس شده است. بیش از  آزمایشگاهی

آزمایشگاه از مؤسسات علمی معتبر عضو این شبکه هستند. 

-ی علمی ارسال میی مبادلهکارها به شبکهها و روشمعرف

ط ای توسای این نتایج، با دریافت هزینهشوند؛ در چنین شبکه

کارشناسان آزمایشگاهی متخصص که عضو یکی از این 

 ی تبادل علمی( هستند، تکرارمؤسسات علمی معتبر )عضو شبکه

ی هی مبادلهای اصلی شبکه(. برخی از طرح5شوند )و تأیید می

 اند از:عبارت علمی

  ستاد تکرارپذیری Reproducibility Initiative  این طرح :

 PLOS ،Figshare 1ی و مشارکت ی تبادل علماز طریق شبکه

هایشان خدمات به پژوهشگران جهت تکرار داده Mendeleyو 

یک ناشر علمی غیرانتفاعی با دسترسی  PLOSدهد. ارائه می

( و 7ها )مخزنی برای آرشیو داده Figshare ( ،6آزاد )

Mendeley افزار تحت وب برای مدیریت و به اشتراکیک نرم-

 (.8های پژوهشی است )گذاری مقاالت و داده

 شناسی سرطانطرح تکرارپذیری در زیست 

Reproducibility Project: Cancer Biology این طرح با :

 ی تبادل علمی و مرکز علم آزاد به تکرارپذیریهمکاری شبکه

 تا 2010های ی سالی با شاخص علمی باال در فاصلهمقاله 50

 (.9پرداخته است ) 2012

                                                           
 

   

 :

ویدادی ماهانه است که کند. موامبر، به معنای نوامبر بدون اصالح، ربنیادی است که در پیشبرد ارتقای سطح آگاهی مردان در خصوص سرطان فعالیت می 

زنند تا توجه همگان را به سالمت مردان جلب کنند.میالدی سبیل خود را نمیمردان در ماه نوامبر 

  

 باری خدمات مستقل اعتIndependent Validation 

Serviceپایگاهی با امکانات آزمایشگاهی مختلف مانند مدل :-

های سلولی برای انجام و تکرار مستقل های حیوانی و رده

 ها است.مایشآز

 MF/PCF Reproducibility 2 :این طرح با همکاری شبکه-

ی تبادل علمی، مرکز علم آزاد، بنیاد سرطان پروستات و بنیاد 

های تحقیقاتی مرتبط با به بررسی تکرارپذیری یافته 3مبرومو

 (.10پردازد )سرطان پروستات می

از سال  گاه مجالت:ی طرح تحقیقاتی در وبثبت اولیه -2

 BMC Biology ،BMCمانند  BMC، مجالت 2017

Ecology  وBMC Medicine  شروع به پذیرشRegistered 

Reports (. در این رویکرد، ابتدا نویسندگان قبل از 11اند )کرده

صورت ی خود را بهآغاز کار تحقیقاتی، روش کار و هدف پروژه

گاه کار جهت داوری در وبهای مقدمه و روشایی با بخشمقاله

شود کنند. طرح اولیه توسط مجله داوری میمجله بارگذاری می

شود. صدور صادر می 4IPAک و در صورت تأیید، برای آن ی

IPAآمیز ، به معنای انتشار این مقاله پس از اتمام موفقیت

پژوهش است. پس از اتمام آزمایشات، نویسندگان باید فرم 

های نتایج و بحث است، برای نهایی مقاله را که دارای بخش

کنند. داورها در این گاه مجله بارگذاری داوری مجدد در وب

شده در گزارش اولیه ای آزمایشگاهی درجهمرحله به روش

ها ی همین روشها بر پایهکنند تا بدانند آیا نتیجهمراجعه می

است یا نه. در صورت درستی مراحل کار و اطمینان از صحت 

-نهایی قرار خواهد گرفت و چاپ می مورد تأییدها، مقاله داده

شود.
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ی عدم رعایت منزلهیابد. سطح صفر بهافزایش می 3گیری هر استاندارد از سطح یک تا در سه سطح. میزان سخت TOPی ( استانداردهای کمیته1-جدول

 .[1]چنین استانداردی است 
 سطح سه سطح دو سطح یک سطح صفر استاندارد

استانداردهای 

 1استنادی

استناد به داده،  مجله

کد و مواد را ترغیب 

یا اعالم  کند ومی

 کند.نمی

ها را با استناد به داده مجله

های واضح در قواعد و مثال

های نویسندگان دستورالعمل

 کند.بیان می

ها و مواد مقاله استناد به داده

های را مطابق با دستورالعمل

 بندند.مجله به کار می

 وها مقاله تا زمانی که استناد به داده

مجله های مواد مطابق دستورالعمل

 شود.نباشد چاپ نمی

ترغیب کردن یا  2هاشفافیت داده

نکردن مجله در به 

اشتراک گذاشتن 

 هاداده

ها مقاله در دسترس بودن داده

 کند.ها را اعالم میو مکان آن

ها باید در یک پایگاه داده

ها مطمئن آرشیو شوند. استثناء

باید در ارسال مقاله شناسایی 

 شوند.

یک پایگاه مطمئن  ها باید درداده

-آرشیو شوند و آنالیزهای گزارش

صورت شده قبل از چاپ مقاله به

 مستقل تکرار خواهند شد.

-شفافیت روش

های 

-)دستورالعمل

 3های( تحلیل

ترغیب کردن یا 

نکردن مجله جهت به 

اشتراک گذاشتن 

 دستورالعمل

مقاله در دسترس بودن 

را  دستورالعمل و مکان آن

 کند.اعالم می

دستورالعمل باید در یک 

پایگاه مطمئن آرشیو شود. 

ها باید در ارسال مقاله استثناء

 شناسایی شوند.

دستورالعمل باید در یک پایگاه 

مطمئن آرشیو شود و آنالیزهای 

شده قبل از چاپ مقاله گزارش

 صورت مستقل تکرار خواهند شد.به

شفافیت مواد 

مورداستفاده در 

 4تحقیق

ترغیب کردن یا 

کردن مجله جهت به ن

 اشتراک گذاشتن مواد

مقاله در دسترس بودن مواد و 

 کند.مکان آن را اعالم می

مواد باید به یک پایگاه 

اعتماد ارسال شوند. قابل

ها باید در ارسال مقاله استثناء

 شناسایی شوند.

اعتماد مواد باید به یک پایگاه قابل

-ارسال شوند و آنالیزهای گزارش

صورت چاپ مقاله بهشده قبل از 

 مستقل تکرار خواهند شد.

شفافیت در طرح 

 5و تحلیل

ترغیب کردن یا 

نکردن مجله جهت 

شفاف بودن در طرح 

 هاو تحلیل

مجله به تفصیل استانداردهای 

مربوط به شفاف بودن طرح 

 کند.را بیان می

مجله از استانداردهای شفافیت 

در طرح برای داوری و چاپ 

 کند.مقاله تبعیت می

مجله ملزم به تبعیت از 

استانداردهای مربوط به شفافیت در 

طرح برای داوری و چاپ مقاله 

 است.

نام ثبتپیش

 6مطالعات

-مجله توضیحی نمی

 دهد.

ی مقاله را مجله ثبت اولیه

کند و در صورت ترغیب می

ثبت اولیه، لینک آن را در 

 دهد.مقاله قرار می

نام را ترغیب ثبتمجله پیش

کند و لینک و عالمت تأیید می

-نام را در مقاله قرار میپیش

 دهد.

د نام مطالعه نیاز دارثبتمجله به پیش

و قرار دادن لینک و عالمتِ تأیید 

 جزو ملزومات است.

نام ثبتپیش

 7های تحلیلشیوه

مجله چیزی بیان 

 کند.نمی

آنالیز را ترغیب مجله پیش

کند و در صورت وجود می

شده، لینک آن ثبتآنالیزهای 

 دهد.را در مقاله قرار می

آزمایش را ترغیب مجله پیش

کند و قرار دادن لینک و می

شده ی آنالیزهای ثبتهیدییتأ

 دهد.را در مقاله قرار می

 نام مطالعه همراه باثبتمجله به پیش

دن های آنالیز نیاز دارد و قرار داشیوه

لینک و عالمت تأیید جزو ملزومات 

 است.

مجله از ارسال  8تکرار

مطالعات تکراری 

کند و یا ممانعت می

 کند.چیزی بیان نمی

مجله ترغیب به ارسال 

مطالعات تکراری )تکمیلی( 

 کند.می

مجله ترغیب به ارسال 

مطالعات تکراری )تکمیلی( 

کند و داوری نتایج می

 صورت کور است.به

مجله برای مطالعات تکراری بخشی 

 شدهثبتهای گزارشاختیاری به نام 

ی دهد تا قبل از مشاهدهقرار می

 9ی نتایج، داوری پیر ریویوهمه

 صورت گیرد.

                                                           
1   
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تحقیقات قابل بازیافت و تکرارپذیر به  ها:دادهآرشیو -3

آماری  هایهای مرتبط مانند روشها و فایلنگهداری دقیق داده

 Dataverse وبافزارهای تحتو نتایج خروجی نیاز دارد. نرم
ترین ترین و مهمشده( از شناخته13)Mendeley 2( و 12) 1

 Clinical .[12]ها هستندها برای ثبت و آرشیو دادهمکان

Trials.gov (https://clinicaltrials.gov/ هم یک پایگاه )

داده برای مطالعات بالینی خصوصی و دولتی در سراسر جهان 

ها در این های بالینی است. آرشیو دادهبرای ثبت کارآزمایی

ها سبب افزایش اعتبار و صحت پژوهش، دسترسی آسان پایگاه

قان و ها با سایر محقداده ها، امکان اشتراکداوران به داده

های خام در چنین شود. آرشیو دادهها میپیشگیری از سرقت آن

ها توسط داوران و حتی هایی امکان آنالیز مجدد دادهپایگاه

 کند.تصحیح اشتباهات و خطاهای احتمالی را فراهم می

تنها گاه خود اعالم کرده است نهدر وب PLOS ONEی مجله

کند، بلکه تأکید آن، مطالعات با نتایج منفی را پذیرش می

های علمی معنادار و یق، بر چاپ یافتهنظر از نوآوری تحقصرف

 (.14تکرارپذیر است )

 گیرینتیجه

ذیری با وجود این که بسیاری افراد معتقد به وجود بحران تکرارپ

یرا ز ؛در علم هستند، گروهی دیگر به چنین بحرانی اعتقاد ندارند

وجود  یعلم کار از ابتدای که چنین مشکالتیند بر این باور

علمی به  های مختلفهای انسانی در زمینهداشته و محدودیت

ا و بروز خطا ر تکرار نشدندر مرزهای دانش،  کار کردنهمراه 

بود  نماید. علم همیشه در تالش بوده و خواهدناپذیر میاجتناب

شی های اخالقی و شناختیِ افراد انسانی، دانبا وجود محدودیت

 ی بشریت مفید باشد. این بحران،لید کند که برای همهرا تو

 بخشد:جدید نیست؛ فقط دو چیز به این مسئله تازگی می

 های علمیِ منتشر شده با بررسی تکرارپذیری و اعتبار یافته

 تنها تعداد مقاالت علمیافزارهای مختلف: در گذشته نهنرم

ای هکم بود، بلکه سرعت دسترسی عموم به آخرین یافته

                                                           
) گیرد. شود و در دسترس قرار میافزار بایگانی میهای خام بسیاری از نمودارها و اشکال مندرج در مقاالت در این نرمداده1

ذخیره و ، امکان و سازمان فناوری اطالعات دانشگاه هاروارد، با ایجاد  ( با همکاری کتابخانه

ها و آزاد برای عموم در دسترس است. برخی از دانشگاه صورتبه ی پژوهشگران را فراهم کرده است. های همهبایگانی داده

 کنند.های محققان را آرشیو و بایگانی می، دادهنصب  با های علمی در سراسر جهان،سازمان
 ها را فراهم کرده است.زارها برای ارجاع در مقاالت است که امکان بایگانی و آرشیو دادهافترین نرمیکی از متداول2

علمی هم بسیار کند بود. رشد مقاالت علمی و دسترسی 

های ها سبب نمایش بیشتر دادهآسان و سریع به آن

 تکرارناپذیر شده است.

 های علمی امروزه پیشرفت ابزارهای تحقیقات علمی: یافته

شوند که پی های قدرتمندتری بررسی میبا ابزارها و روش

 .کنندسریع میبردن به اشتباهات و نواقص علمی را ت

 تقدیر و تشکر

اکبر موسوی روفسور علیقدر جناب آقای پاز استاد گران

مند کمال تشکر را دارم. ی نظرات ارزشی ارائهواسطهموحدی به

از جناب آقای مهندس مهدی شاکری )دانشجوی دکترای 

ردم بمهندسی برق( که در نگارش این مقاله از نظرات ایشان بهره 

 نمایم.حمایت دانشگاه کردستان هم تشکر میسپاسگزارم. از 

 های بازدید شده در این مقالهسایتوب

(1) .https://elifesciences.org/collections/9b1
e83d1/reproducibility-project-cancer-
biology 
(2) https://books.google.co.uk/books?id=EkJFA
AAAcAAJ&pg=PA682&lpg=PA682&dq=wilson+
philosophical+transactions+retraction&source=
bl&ots=59UghkTGlg&sig=7JmrDPmEAEadzJJA5
UT9sQBF4x4&hl=en&sa=X&ei=Kvg-
T5ulNYKg8QPNx4yYCA#v=onepage&q&f=false 
(3) https://retractionwatch.com/ 
(4) .https://www.elsevier.com/connect/elsev
ier-supports-top-guidelines-in-ongoing-
efforts-to-ensure-research-quality-and-
transparency 

(5) .https://validation.scienceexchange.com/

#/about 
(6) .https://www.plos.org/ 
(7) .https://figshare.com/ 
(8) .https://www.mendeley.com/?interaction
_required=true 
(9) .https://cos.io/ 
(10) .https://validation.scienceexchange.com/
#/prostate-cancer 

https://elifesciences.org/collections/9b1e83d1/reproducibility-project-cancer-biology
https://elifesciences.org/collections/9b1e83d1/reproducibility-project-cancer-biology
https://elifesciences.org/collections/9b1e83d1/reproducibility-project-cancer-biology
https://books.google.co.uk/books?id=EkJFAAAAcAAJ&pg=PA682&lpg=PA682&dq=wilson+philosophical+transactions+retraction&source=bl&ots=59UghkTGlg&sig=7JmrDPmEAEadzJJA5UT9sQBF4x4&hl=en&sa=X&ei=Kvg-T5ulNYKg8QPNx4yYCA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=EkJFAAAAcAAJ&pg=PA682&lpg=PA682&dq=wilson+philosophical+transactions+retraction&source=bl&ots=59UghkTGlg&sig=7JmrDPmEAEadzJJA5UT9sQBF4x4&hl=en&sa=X&ei=Kvg-T5ulNYKg8QPNx4yYCA#v=onepage&q&f=false
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