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  یپژوهش در جراح

  برخورد با کالهبرداري علمی: درستکاري علمی
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هاي تجزیه و تحلیل بر دانش معاصر، حاکمند این امر طبیعی است پیشرفت چشمگیري در انفورماتیک، تصویرپردازي و تکنیک
شود، تکرارپذیر است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیري است، در مفهوم عددي توصیف میقابل اندازه که توجه پیرامون آن چه که

  .هاي بنیانی، وجدانی و اخالقی خود کاسته استدر این مجموعه علم از تأکید بر روي ارزش. گیرد، متمرکز شودمی
اند، این امر بیش از ش پزشکی هرگز تا این حد زیاد و کارا نبودهگیري، محاسبه، نقل و انتقال در پژوهدر زمانی که ابزارهاي اندازه

ک در ـهاي الینفپذیري اجتماعی، از موقعیتهاي بنیادي مانند درستکاري، قابلیت اعتماد و مسئولیتشود که ارزشپیش مشهود می
رد، نیاز به احیاي ـگیالق صورت میم نسبت به حریم اخـی که در عرصه علـتجاوز و تخط. هاي زیست پزشکی برخوردارندشـپژوه
گر ز جلوهـآمیدهاي بازنگري را به شکلی مبالغهـوزش و رونـهاي نظارت شامل آممـارهاي اخالقی، اصول تجزیه و تحلیل سیستـهنج
  .سازدمی

  تعاریف
اصول کلی وراي : شوددر این جا از یک تعریف عملی استفاده می. هاي مختلف تعریف شوندتوانند به شیوهاصول اخالقی می
  .اي معینهاي اخالقی، در جامعهتکثیرگرایی قضاوت

هاي چنین هاي غیرمرتبط اطالعات را جهت ارائه پاسخ به سئوالی مرتبط با قابلیتپژوهش در این جا به عنوان تالشی که توده
  .کند، تعریف شده استترکیب اصیلی، گردآوري می

سئوال اصلی . شوندها نیز از طریق بکارگیري روشی جدید خلق میاخته شد، سایر مجموعههاي اطالعات که شنیکی از این توده
شناسی عبارت از طراحی، شوند، این روششود به یکدیگر مرتبط میشناسی علمی نامیده میو پاسخ بالقوه آن توسط آن چه که روش

  .انتقال، تفسیر و انتشار نتایج است

  :چکیده

اخیراً با . اب جهت بازخوانی مطرح شودکردم این فصل کتبعد از خاتمه ترجمه کتاب پژوهش در جراحی، هیچگاه فکر نمی
کند، افزارهایی در سطح جهانی که مقاالت تقلبی را شناسایی میهاي علمی در ایران و طراحی نرماي شدن کالهبرداريرسانه

 . رسدبازخوانی این فصل کتاب بنظر خیلی ضروري می
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است که معموالً به معناي اصول اخالقی مربوط، با امنیت افراد  “Toto Pro Parte”داشتی بیاناصول اخالقی پژوهش در علوم به
معناي . مورد مطالعه در یک پژوهش چه به عنوان بیماران کارآزمایی و چه به صورت افراد سالم داوطلب و احترام نسبت به آنان است

د، به عبارت دیگر هنجارهاي اخالقی که روند پژوهش مستلزم وجود آنها شوکامل آن شامل اصول اخالقی مربوط به دانشمندان نیز می
  .است، مانند، استقالل از هرگونه التزام براي افراد تحت مطالعه

درستکاري علمی حسن تعبیري گسترده است که استاندارهاي علمی خوب را در مفهوم اخالقی و نه تکنیکی، تحت پوشش قرار 
ترین خطاها تا کالهبرداري در شکل داردهاي اخالقی مربوط به عرصه علمی طیفی از خطاها از جزییخارج از چنین استان. دهدمی

  .جعل و سرقت علمی نهفته است

  قلمرو فریبکاري علمی
انتشار و همه موارد مسامحه  –مفهوم فریبکاري علمی همه اعمال آگاهانه مربوط به کالهبرداري در جریان روند کار پژوهش 

در موارد ذکر شده همچنین ممکن است، . گیردبینی کرد در برمیباید آن را به شکل سوء استفاده از اعتبار علمی، پیش فاحشی را که
  .شناسی حقوقی تعیین حدود با مفاهیم نیت و مسامحه غیرموجه مرتبط استدر واژه. تکذیب قصد و نیت نیز دشوار باشد

  دشوقلمرو فریبکاري علمی به ترتیب زیر مشخص می
  .شودجعل یا تحریف پیام علمی با ادعاي دروغین دال بر همکاري پژوهشگران که شامل موارد زیر به شکل تعمدي می

  
  هاجعل داده ·
  رد نتایج نامطلوب به شکلی انتخابی و در خفا ·
  هاي غیرواقعیجایگزینی داده ·
هاي قابل دسترسی تضمین ز طریق دادهاي غیر از نتایجی که اهاي آماري با هدف اخذ نتیجهاستفاده نادرست از روش ·

  .شوندمی
 گیريتفسیر تحریف شده از نتایج یا تحریف و جعل نتیجه ·

 سرقت علمی نتایج یا تمامی مقاالت تألیف سایر پژوهشگران ·

 ارائه نتایج اخذ شده توسط سایر پژوهشگران به شکلی تحریف شده ·

 استناد نامناسب یا نادرست به نویسندگان ·

 کننده براي شغل یا بورسگمراه ارائه درخواست ·

 
سایر انواع فریبکاري به میزان کمتري به خود پیام علمی مربوط بوده و بیشتر به تحریف درك پژوهشگران از جهان پیرامون و 

  .شوداي دیگر از موارد مرتبط میارتباط آنها با سایر دانشمندان از طریق مبالغه در برخی موارد علمی و حذف پاره
  

 آمیز مربوط به فهرست انتشارات شخصیهاي مبالغهمخفیانه نسخه دوم مطالب علمی یا سایر فعالیت انتشار ·

 ارائه نتایج علمی در سطح عامه از طریق نشر یک مناظره و مباحثه علمی در قالب نشریات ·

 حذف دانش حاصله از اولین مشاهده که توسط دانشمند دیگري انجام شده است ·

 نویسندگان علیرغم مشارکت آنها در تهیه مقاله مورد نظراخراج افراد از گروه  ·

  
برخورد با موارد مشکوك به فریبکاري علمی برخی از افراد ناگزیر از انجام واکنش نسبت به موارد مشکوکند، آژیر خطر را براي 

چنین کاري شخص مزبور را در  .کنند که عمل نادرستی در شرف وقوع استدادن آگاهی به جامعه علمی به صدا در آورده و اعالم می
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تواند تکنسین آزمایشگاه، رئیس بخش، یک همکار در همان بخش یا شخص هشداردهنده می. دهدمرکز روند بررسی قرار می
آزمایشگاه مشابه یا برخی اوقات عضوي از گروه تحقیقات رقیب باشد که تالشی واهی براي تولید مجدد مطالبی به عنوان نتیجه اصلی 

  .به خرج داده استتحقیق 
اند، تر، این دو که در سلسله مراتب محلی جاي گرفتهتر باشد و صداي آژیر خطر خفیفهر قدر فرد خاطی و مدعی نزدیک

در صورتی که هشداردهندگان ناگزیر باشند که با خود و مؤسسه خویش برخورد کنند و نه با یک سیستم . پذیرتر خواهند بودآسیب
تجربه نشان داده است که هشداردهندگان غالباً از این که با شهامت اخالقی . د بودـقانون مشابهی حاکم خواهمستقل ملی، همچنان 

شان قدردانی شود، به عنوان افرادي خائن ام وظایف اخالقیـاند به شدت در رنجند، زیرا به جاي این که از آنان به سبب انجرفتار کرده
پذیري دلیلی است براي تصمیم اتخاذ شده توسط آسیب. شوندوم میـران محکـجامعه پژوهشگ در مظان اتهام قرار گرفته و از سوي

هاي جدي علمی به صورت ناشناس دست کم تا پایان اي فریبکاريـکاري علمی در دانمارك در جهت پذیرش افشـکمیته بررسی فریب
جنبه . وقی حاصل شده استـاوره با کارشناسان حقـجام مشمیلی و تنها پس از انق موافقت با این رویکرد از روي بیـمرحله تحقی

ده است، اما باید در مقابل ـگان شناخته شـکننده اتهام به خوبی براي هم منفی پذیرش اتهام بدون ذکر نام شخص وارد
ت در این میان منافع برخی اوقا. راد از عمل خود باز بمانندـوجب نشود که این افـادل برسد تا ترس مـهشداردهندگان بالقوه به تع

ریف مطالب علمی دست ـدان فریبکاري که به جعل و تحـوارد کردن اتهامات نادرست در انظار عامه، به دانشمن. متناقضی وجود دارد
وضوع کامالً خود را تبرئه کند، کاري که در غیر این صورت در جنگل انبوهی از شایعات ـسازي مدهد تا با شفافزده، امکان می

  .نمودکن میغیرمم
تواند یک بار که فریبکاي علمی اعالم شد یک نفر موظف است آن را به عرصه تحقیق و بررسی بکشاند این تحقیق و بررسی می

اي یا مؤسسه) بینی شده استهاي آتی پیشراه حلی نهایی که در کشورهاي پیشرفته براي سال(توسط یک سیستم مستقل مالی 
قاتی دیگري و یا بیمارستان صورت گیرد و در موارد بسیار جدي که زندگی بیماران از طریق اظهار نظر مانند دانشگاه، مؤسسه تحقی

تواند توسط مقامات تحریف شده در مورد درمان یک بیماري مهلک در معرض خطر قرار گرفته باشد، بررسی فریبکاري علمی حتی می
  .قضایی کشور انجام پذیرد

ت ممکن است به جریان محاکمات مدنی یا جنایی گام نهد و مقامات قضایی و پلیس نیز کمتر البته شخص هشداردهنده به ندر
  .آمادگی برخورد با چنین مسائلی را دارند

اگر مؤسسه اي برخورد با یکی از موارد ادعاي سوء هدایت علمی را خود انتخاب کند، قوانین فوق براي اجتناب از پیامدهاي آمیزه 
اولین فردي که توسط . کنندهاي بیهوده ناشی از آن به او کمک میارتکاب به جرم، دفاع از خود و آسیببه خوبی شناخته شده 

گیرد، نباید تنها رئیس بخش باشد، بلکه هیئتی متشکل از رئیس و نماینده مدیر اجرایی یا عضو هشداردهنده مورد بررسی قرار می
ز سرپوش نهادن بر روي مشکل ـ واکنش رایج در پاسخ به ادعاي کالهبرداري اي ایک چنین ترکیب دو نفره. هیئت معتمدین باشند
مرحله تحقیق شامل ارتباط با فرد متهم و سایر افراد درگیر در مسئله و پرسش در مورد واکنش و توضیح . کندعلمی ـ ممانعت می

د حاوي استحکام کافی است که ضرورت انجام یک گیرد که آیا این مورباشد و بر مبناي این موارد، مقام مسئول تصمیم میآنان می
  .بازجویی رسمی را ایجاب کند یا خیر

مرحله بازجویی باید توسط یک گروه متخصص و مستقل متشکل از افراد ذیصالحی که فرد واردکننده اتهام، فرد متهم و مؤسسه، 
هاي از داده. متخصصین دقیقاً مورد موشکافی قرار گیردمطالبی که باید توسط گروه . پذیرند، هدایت شودقضاوت عادالنه آنان را می

شود، گروه متخصصین ممکن است، آزمایشات را هاي تحقیقاتی، مقاالت انتشار یافته و سایر مدارك مقتضی تشکیل میخام، طرح
زارشی جهت ارائه به مقامات گروه متخصصین کار خود را با نوشتن گ. کنترل کنند و یا از افرادي بخواهند که این کار را انجام دهند

سپس این گزارش به انضمام نظرات به فردي مستقل در سطح ملی . رسانندمسئول و کسب نظریات آنان در این زمینه به پایان می
اگر چنین فردي وجود داشته باشد، در غیر این صورت گزارش مستقیماً . گیري کندشود تا وي از کل مطالب مربوط نتیجهواگذار می

این گزارش ممکن است دائر بر تبرئه کامل فرد متهم باشد و . شوداي مؤسسه تحقیقاتی مسئول جهت اقدام مقتضی ارسال میبر
خطاهاي فراتر از شکی مستدل . گیري براي انتشار در نشریاتاي در سطح عامه یا مطلبی حاوي نتیجهاحتماالً به همراه صدور اعالمیه
جویانه متناسب با شدت رفتار فریبکارانه تغییر خواهند این اقدامات تالفی. یانه واقعی منجر شوندجوممکن است به اقدامات تالفی

  :اما ممکن است شامل موارد زیر باشند: کرد
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  کنداي که پژوهشگر براي آن کار میدادن هشدار یا انجام اقدامات توبیخی از سوي مؤسسه ·
 انتقال به کاري متفاوت یا مکان کاري متفاوت ·

تر استرداد کامل یا بخشی از حرومیت از بودجه عمومی تحقیقات، احتماالً براي یک دورة زمانی خاص و در موارد جديم ·
 بودجه دریافتی

 (Jus Docendi)محرومیت از حق تدریس در دانشگاه  ·

بنایی براي هاي دانشگاهی هنگامی که فریبکاري علمی مستقیماً بر انتشاراتی که به عنوان ممحرومیت از کسب رتبه ·
 اند، تأثیر بگذاردها مورد استفاده قرار گرفتهکسب این رتبه

 ترخیص یا اخراج ·

  
 :بندي شوندتوانند به ترتیب زیر درجههاي رسمی میتحریم
هایی باید چنین تحریم. شودمعیارهایی با هدف هدایت منظم مواردي که به حد و مرز فریبکاري علمی مربوط می ·

 .رت گیرندمتناسب با شرایط صو

ها باید در مواردي بکار گرفته شود که آثار و شواهد فریبکاري از اینگونه تحریم. تحریم آثار علمی براي یک دورة زمانی ·
اي که آسیبی به اعتبار تحقیق نرسانده و اثرات منفی نیز بر روي بیماران بر جاي به گونه. حدت کمتري برخوردار باشند

 .نگذاشته باشند

بخشی براي بیمار یا ها باید در مواردي اعمال شوند که فریبکاري پیامدهاي زیاندي و مداوم، این تحریمهاي جتحریم ·
هایی از بیماران در پی داشته یا متضمن صدمات جدي براي جامعه بوده باشند و یا لطمات شدیدي به اعتبار گروه

 .پژوهش وارد ساخته باشند

  پیشگیري از فریبکاري علمی
ات زیست ـؤسسات درگیر در تحقیقـکلیه م. ري بهتر از مجازات استـها پیشگیرصهـزشکی نیز مانند سایر عرصه پـدر ع

وان بخشی از آموزش ـی مطرح در تحقیق به عنـش و مسائل اخالقـربوط به استفاده درست از دانـوزشی مـهاي آمپزشکی باید دوره
کن ده ریشهـت به مسائل ذکر شـدان آگاهی نسبـتراشی مبنی بر فقبهانه سانبدین. وان برگزار کنندـدان جـرسمی کلیه دانشمن

  .شودمی

  رواج فریبکاري علمی و انواع موارد واقعی
مورد به ازاي هر یک  3تا  1تواند، تقریباً در حدود هاي ملی موارد مطرح شده شیوع فریبکاري علمی میبر مبناي تجربه سیستم
ترین موارد موجود در یک سر طیف، ادعاي مربوط در بین جدي. خوردواع مختلف ادعاها به چشم میان. میلیون شهروند محاسبه شود

موارد جدي سرقت علمی شامل ترجمه کلمه به کلمه یک مقاله علمی خارجی . ها وجود داردها و یا جعل محاسبۀ دادهبه جعل داده
شود که صرفاً به شکلی اتفاقی و به وسیله اسامی نویسندگان می زبان منتشر شده در نشریات محلی با مجموعه کامالً جدیدي از

یا نویسندگی پشت پرده که با یک مقاله علمی آماده و بدون . شودنویسندگان اصلی مقاله، پرده از روي این دستبرد علمی برداشته می
ندگی این مقاله از پیش نگاشته شده را شود که نویسنام نویسنده که براي دانشمندي صاحب نام ارسال شده و از وي خواسته می

  .رسدبپذیرد به ظهور می
هاي در انتهاي دیگر طیف دعواهایی بر سر اولویت، توالی نام نویسندگان در انتشارات و ادعاي فریبکاري علمی برخاسته از گروه

دهند، مورد شیوه درمانی معینی را شکل میاي که تردید در هاي کنترل شدهشود که به نتایج انتشار یافته کارآزماییفشار یافت می
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هاي ملی جهت حل مسائل پیش پا افتاده و هاي انجام شده به منظور استفاده نابجا از سیستمباید در برابر تالش. اي ندارندعالقه
  .نامناسب مقاومت به خرج داد

شکل به عنوان مشکلی عمده در علوم واردي از ادعاي واهی نویسندگی را یافت، افشاي این مـتوان مف میـدر وسط طی
به معناي ایجادکننده و خالق  Au (C) Torداراي ریشۀ التین  (Autor)کلمۀ نویسنده « . رح استـراسر جهان مطـبهداشتی در س

صه شد، اما مشکالت فراوانی در این عرگرفت، مشکلی ایجاد نمیشناسی آن صورت میاگر کاربرد این واژه با توجه به ریشه. است
  .شوندیافت می

نویسندگی فزاینده و غالب گروهی، که به ویژه مختص علوم بهداشتی است، نقش بسزائی در تورم نویسندگی علمی دارد، 
این امر در بیشتر موارد تنها تصوري ذهنی از حضور . پیوندداي اوقات استفاده فریبکارانه در این عرصه به وقوع میبنابراین پاره
چرا نویسندگی علمی به چنین معضلی تبدیل شده است؟ نویسندگی علمی به درستی آغاز شد و . کندآور را ایجاد میاي نامنویسنده

هایی که از طریق صصـتخ) تر از حد استانداردالیه زیرین بقایاي انتشارات پائین(بر حقیقتی استوار بود که هنوز هم معتبر است، 
دازند، باید اسناد مربوط به خالقیت علمی و تجارب را به عنوان ارزیابی یک انتصاب بکار پرهاي علمی به تجدید حیات خود میروش
بر این مبنا که . اما نویسندگی علمی به جاي این که معیاري براي سنجش کیفیت باشد، تبدیل به استانداردي پولی شده است. گیرند

از آنها نیز بهتر نوشت، این سیر پیشرفت به تخریب نفس ارزیابی نیز رسند، باید براي کسب درآمد بیشتر اگر مطالبی خوب به نظر می
مقاله را  300تا  150اگر هشت تن قرار است براي احراز شغلی مورد ارزیابی قرار گیرند و چند تن از آنها ادعاي نگارش . منجر شده است

  .نمایدیرممکن میداشته باشند، انجام یک ارزیابی عمیق و نقادانه براساس این ادعا تقریباً غ
هاي این مثال، مطلبی است براي مواجهه با مصیبت کمیت، اما چرا خطر فریبکاري وجود دارد؟ پاسخ این است که در کلیه سیستم

نام هایی که رقابت در آنها گسترده بوده و واحد سنجش، محو و شخصیت بیاند، سیستمدهـشناخته شده که به دست انسان ایجاد ش
هاي شدید بنابراین در جریان رقابت. دهاي کوتاه مدت درآمد بیشتري کسب کندـود با انجام ترفنـشوسه میـسان وسشده است، ان

ها و امتیازات علمی، به هاي شغلی، بورسریان مبارزه واقعی براي احراز موقعیتـدر عرصه علوم بهداشتی برخی اوقات حتی در ج
شوند از طریق اي از افراد وسوسه مییابد و حتی پارهرور کاذب افزایش میـتن غشود که گرایش کلی به داشوضوح مشاهده می

به سمت ارتکاب فریبکاري » کاربرد بر علم « ، »خاکستري « قه ـهایشان از منطنویسندگی به اقتدار دست یابند، حتی اگر فعالیت
  .واقعی بلغزد

اي که در که با ایجاد نظم و تعریف واژه نویسندگی به عنوان واژه اندالمللی ویراستاران نشریات پزشکی تالش کردهگروه بین
  .عرصه علوم بهداشتی کاربرد دارد از وقوع فریبکاري علمی بکاهند

دگی باید تصمیمی ـنظم نویسن. گی انجام این کار را داشته باشندـشوند، باید شایستهمۀ افرادي که به کار نویسندگی گمارده می
اعی نسبت به ـدر کافی در پذیرش مسئولیت اجتمـاي باید به قدهـهر نویسن. کاران نویسنده باشدـیه همگانی از جانب کلـهم

وارد زیر استوار ـده و نویسندگی باید بر پایه مشارکت در مـار نویسنـاعتب. ت داشته باشدـار یافته مشارکـمحتواي مطالب انتش
نویس مقاالت و بازنگري نقادانه آنها جهت تهیه پیش) ب(ها در جهت سیر دادهاط، طراحی، تجزیه و تحلیل و تفـاستنب) الف: (باشد

مشارکت . مشارکت در هر سه مورد الف، ب و ج باید تحقق پذیرد. تصویب نهایی متن آماده انتشار) ج(ایجاد محتوایی خردمندانه 
ومی بر گروه ـام نظارت عمـانج. کندجیه نمیها، کار نویسندگی را توصرفاً در زمینه کسب بودجه تحقیقاتی یا گردآوي داده

گیري اصلی آن باید دست کم به مسئولیت یک اتی براي نویسندگی کافی نیست، هر بخش از یک مقاله انتقادي و نتیجهـتحقیق
هاي چند کارآزمایی. ال به نویسندگی توسط نویسندگان داشته باشندـاران ممکن است نیاز به توجیه اشتغـویراست. نویسنده باشد

شوند کلیه اعضاي گروهی که به عنوان هیئت تحریریه و در زیر ب میـاي واحد منتساي به همکاري نویسندهزایندهـکانونی به شکل ف
» مقتضیات یکسان « شوند، باید واجد تمامی معیارهاي نویسندگی طبق تعریف ده میـوان نویسنده نامیـوان یا در پانویس به عنـعن

و یا در ضمائم »  قدردانی «ت عنوان ـارها نباشند، نامشان با اجازه خود آنها یا در مطلبی تحـد این معیـی که واجاعضای. باشند
  .شودفهرست می
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  تر اجتماعیفریبکاري علمی در دورنماي وسیع
شناسی، هایی چون زمینهشود، بلکه در سراسر تاریخ و در عرصرفتار فریبکارانه به قلمرو بهداشتی و یا به زمان ما محدود نمی

دهد، هاي تحقیقاتی دیگر شناسایی شده است و معموالً خارج از قلرو پژوهش رخ میفیزیک، اکتشاف قطب، شیمی و بسیاري از رشته
گاه و خانه به قلمرو کار علمی به همراه دانشمندان نو پا هنجارهاي خود را از دانش. هنجارهاي اجتماعی با هنجارهاي علمی در تعاملند

توان بیش از اگر تخطی به عرصه اخالق در دانشگاه، خانه و دوربین دوستان امري رایج باشد، آنگاه رفتار فریبکارانه را می. آورندمی
صورتی که هنجارهاي  در. اي داراي هنجارهاي مستحکم اخالقی گرد آمده باشند، انتظار داشتزمانی که این دانشمندان از جامعه

هاي حاکم بر آن جامعه محسوب شوند، پذیري در کلیت جامعه به عنوان آرمانزیربنایی همچون صداقت، قابلیت اعتماد و مسئولیت
توانند هدایت یک پژوهش و ارائه گزارش مربوط به آن را با استانداردهاي متعالی تضمین کنند و انحراف و واگرایی از این می

  .ها ممکن است تنها شامل اقلیت کوچکی شوداستاندارد

  هایی به دانشمندان جوان عرصه زیست پزشکیتوصیه
اران، مؤسسه شما به ویژه براي خود شما دربرداشته باشد، ـتواند براي بیمریبکاري علمی میـدي که فــ از پیامدهاي بسیار ج1

  .بر حذر باشید
  .ذخیره کنید 2و  1هاي ارائه شده در ضمائم چوب دستورالعملهاي خام را با دقت تمام در چهارـ کلیه داده2
ـ چنانچه شکی نسبت به وقوع فریبکاري علمی در آزمایشگاه یا بخش محل کارتان در شما بروز کرد، انجام وظیفه اخالقی خود 3

جعه به فردي مستقل در سطح ملی سپس این فرآیند را با مرا. را با در میان گذاشتن این مورد با یک دوست و همکار خوب آغاز کنید
دوست و همکار . وق و دور از مؤسسه خود به عنوان مثال یک جامعه علمی ادامه دهیدـدر صورت وجود چنین فردي و یا مرجعی ماف

  .توان در مرحله بعد وارد این فرآیند نمودادیه و وکال را میـاتح. خود را به بررسی این مطلب وادار کنید
  .وان دارید براي بازگرداندن نویسندگی به جایگاه واال و شرافتمندانه آن به کار بندیدـ آنچه را در ت4

  هایی به مدیران مؤسسات علمیتوصیه
هاي رسمی کارآموزي براي دانشمندان ها و مباحثی در مورد کاربرد درست علم و مسائل اخالقی در پژوهش در برنامهـ سخنرانی1

  .جوان بگنجانید
  .نظارت داشته باشید 2و  1هاي ارائه شده در ضمائم ارچوب دستورالعملـت و در چهـهاي خام به دقره دادهــ بر امر ذخی2
ـ در صورتی که شکی نسبت به وقوع فریبکاري علمی در آزمایشگاه یا بخش تحت مدیریت شما، در شما بروز کرد، انجام وظیفه 3

سپس کار خود را با مراجعه به سیستمی مستقل در سطح ملی در . متهم آغاز کنید اخالقی خود را با در میان گذاشتن این مورد با فرد
یکی از . پس از آن این مورد را به طور شفاهی با مسئول یا رئیس انستیتو مطرح نمائید. صورت وجود آن یا یک همکار ادامه دهید

  .همکاران را به بررسی هدفمند این مورد بگمارید
  .ارید به کار بگیرید تا نویسندگی را به جایگاه واال و شرافتمندانه آن باز گردانیدـ آنچه را که در توان د4

ها در تحقیقات هایی براي ارائه ثبت آزمایشات، گزارش پژوهش، مستندسازي و ذخیره دادهـ دستورالعمل1ضمیمه 
  اي در عرصه علوم بهداشتیپایه

بندي آزمایشات و شناسایی فرد یا افراد مسئول ذخیرة مناسب ثبت ه طبقهـ ثبت نتایج آزمایشات باید شامل تاریخ ورود، شمار1
سال دسترسی مستقیم به اطالعات  10کنندگان بتوانند براي یک دوره زمانی دست کم نتایج و ضمائم به نحوي که کلیه مشارکت

ها را پس از پایان ز باشند، تصاویري از دادهفرد یا افراد مسئول پروژه باید مجا. شاخص ثبت نتایج باید روزآمد باشد. داشته باشند
  .دوره اشتغال خود در اختیار داشته باشند

رسانند، ـ ثبت نتایج پژوهش باید براي کلیه افراد درگیر، نه تنها کسانی که آزمایشات را طراحی کرده و آنها را به خاتمه می2
هاي به استاندارد در آمده براي از قالب. ، جامع و به دور از ابهام باشدبلکه براي کسانی که ممکن است بعدها به بررسی نتایج بپردازند

  .اي و محاسبات مربوطه استفاده کنیدبندي، مستندات پایهشناسی، جدول زمانعناوین، مطالب، روش
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کافی براي انجام  نویس تشریح کلی پروژه در ثبت نتایج باید پیش از انجام آزمایشات تهیه شود، تا به این وسیله زمانـ پیش3
گزارش مربوط به آزمایشات باید در اسرع وقت و پس از اتمام آزمایشات تکمیل . کارهاي مقدماتی در اختیار مسئولین پروژه باشد

اي که براي تفسیر نتایج گیري و مقدمات انجام آن، در گسترهشده و حاوي اطالعات مربوط به روش محاسبه، هرگونه اصالح و غلط
  .ري است، باشدحاصله ضرو

هاي مربوط به آزمایشات باید به نحوي تدوین شوند که شرایط انجام آزمایش حتی با گذشت چندین سال و در سایر ـ گزارش4
ها، مواد شیمیایی، بنابراین توصیف کلیه اشیاء جدید به کار برده شده در پژوهش، دستگاه. ها قابل بازسازي باشندگاهـآزمایش
  .و زمان اولین مورد استفاده از آنها امري ضروري است ها و غیرهایزوتوپ

ها باید حاوي کلیه موارد اشتباه یا انحراف از برنامه طراحی شده کار و تمامی مطالب مورد استفاده ـ گزارشات مربوط به آزمایش5
افزون . ذف شوند، قطعیت داشته باشندها باید از محاسبات حتوانند، براي بررسی این که کدام یک از دادهچنین اطالعاتی می. باشند

. هاي جدید پرداخته و از این رو، داراي ارزش علمی باشندسازي جنبهتوانند به شفافبر این چنین تغییراتی در سطوح آزمایشی می
  .هاي اصلی خوانا باشندهرگونه اصالح و تعدیل در ثبت نتایج باید به نحوي صورت گیرد که داده

هاي خام به شکلی ساده براي خواندن باشند، به ات تحقیقاتی باید تا جایی که امکان دارد در برگیرنده دادههاي گزارشـ داده6
رهاي اتوماتیک و ـگادل اتوماتیک، تحلیلـها، تعها، رسامبـخه چاپی برچسـهاي کامپیوتري نسعنوان مثال نسخه چاپی داده

. باید در اسرع وقت به یک پایگاه اطالعاتی مشترك در مؤسسه مربوطه وارد شوندهاي کلیدي کامپیوتري گرها، تصاویر دادهمحاسبه
  .هاي خویش را حفظ کنندتوانند تصاویر دادهکننده میپژوهشگران شرکت

هاي حاصل از بازرسی، هاي پیچیده، دادهـ ضمائم مربوط به نتایج ثبت شده باید حاوي اطالعاتی در مورد کنترل کیفیت روش7
  .هاي آماري و نتایج مطالعات آزمایشی باشندي دسترسی به آنها، بررسیهامکان

رارپذیرند یا خیر؟ و نیز قادر به بررسی ـایج تکـها باید قادر به بررسی این مطلب باشند که آیا این نتـ ضمائم مربوط به آزمایش8
ایز آنها از ـه و تمـدات اولیـاسایی مشاهـاید شنب. هاي مختلف باشندایشـر آزمایش و در بین آزمـاري در درون هـرات آمـتغیی
  .هاي انتشار یافته مقدور باشد، به عنوان مثال توسط شماره ثبت شدهداده

هاي درگیر در انجام پژوهش، مسئولیت مدیر مؤسسه، مجري هاي فوق توسط طرفـ حصول اطمینان از شناسایی دستورالعمل9
کنندگان از نتایج آزمایشات اولیه، الع توسط محققین، ناظرین تحقیق و سایر مشارکتتحقیق و ناظر تحقیق است همچنین کسب اط

  .ها، پیش شرط انجام پروژه استفرآیند و تفسیر این آزمایش

هاي ها در پژوهشسازي دادهها، ذخیرههاي ارائه طرح تحقیقات، مستندات مربوط به دادهـ دستورالعمل2ضمیمه 
  الینیگیرشناسی ببالینی و همه

هاي دیگر نه تنها کسانی که هاي گزارش موردي و سایر ضمائم باید براي کلیه طرفها، فرمهاي پژوهش، پرسشنامهـ طرح1
ریزي کرده و انجام تحقیق را به عهده دارند، بلکه براي کسانی که ممکن است بعدها به بررسی نتایج بپردازند، جامع و به دور از برنامه

شناسی، فرآیندها، اطالعات خام و محاسبه در هر پردازشگر کلمات و ارائه استاندارد شده عناوین تحقیق، اهداف، روشاز . ابهام باشند
  .طرح تحقیقاتی، استفاده کنید

دهی عملی فرم گزارش موردي و کسب هاي پژوهشی باید در اسرع وقت، ارائه شوند تا زمان کافی براي آزمودن بهرهـ طرح2
  .اخالقی الزم در اختیار پژوهشگران باشدمصوبات علمی و 

ها، آزمایشگاه، محافظت در برابر اشعه، ام مسئول ثبت مناسب دادهــ مصوبات الزم را از سیستم کمیته اخالقی ـ علمی، مق3
ن اقدامات راد تحت مطالعه، همچنیـنامه افدامات مربوط به فرم رضایتـاق. داشتی و سایر افراد درگیر دریافت کنیدـامات بهـمق

هر یک از این اسناد . وندـري شـوردي باید پیگیـزارش مـزارش، پرسشنامه و فرم مربوط به گـه گـام مصاحبه، تهیـمربوط به انج
بندي وبات قانونی طبقهـراد ناشناس نیز باید براساس مصـکدهاي مربوط به اف. وارد بایگانی شوندـت مـدا از ثبـباید به طور مجزا و ج

  .ي شوندو نگهدار
هاي تحقیقاتی و ضمائم باید حاوي اطالعات کافی باشند به نحوي که بررسی این مطلب که آیا یک نمونه تصادفی نمایانگر ـ طرح4

پذیر باشد باید معیارهاي دقیق شمول براي افراد تحت مطالعه و شرایط ورود به پژوهش وجود جمعیت مورد نظر است یا خیر؟ امکان
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حذف (گیري از پژوهش نوان مثال آیا هدایت پژوهش به صورت متوالی، طراحی شده است؟ همچنین شرایط کنارهداشته باشند، به ع
  .نیز باید ذکر شود) اختیاري

  .گذاري شودگذاري و تاریخهاي مرتبط با افراد در پژوهش علمی ـ بالینی به روشنی تعریف، عالمتـ داده5
هاي خام به شکلی ساده براي خواندن ردي باید تا جایی که ممکن است، حاوي دادههاي گزارش موهاي مندرج در فرمـ داده6
هاي اتوماتیک، شمارشگرها و ها، رسام، تعادلهاي کامپیوتري، نسخه چاپی برچسبهاي چاپی دادهبه عنوان مثال نسخه. باشند
ع وقت به یک پایگاه اطالعاتی مشترك در مؤسسه هاي کامپیوتري باید در اسرتصاویر داده. گرهاي اتوماتیک و حسابگرهاتحلیل

  .توانند تصاویر خویش را حفظ کنندکننده میمربوطه وارد شوند، پژوهشگران مشارکت
گیري و مقدمات آن به عنوان ها باید حاوي محاسبات انجام شده و شامل محاسبات دوران مشاهده، اصالح و غلطـ ضمیمه7

  .حاصله باشندمستندات و جهت تسهیل درك نتایج 
هاي کامپیوتري مورد استفاده باید ارائه هاي آماري و برنامهدي، روشـهاي کلیرل کیفیت دادهـربوط به کنتـات مــ اطالع8
  .شوند

هاي انتشار یافته گنجانده شده است، مقدور ـ باید شناسایی مشاهدات اولیه که در جداول، تصاویر ضمائم پژوهش و پرسشنامه9
  .باشد

هاي درگیر، مسولیت مدیریت مؤسسه تحقیقاتی مربوطه و هاي فوق توسط طرفصول اطمینان از شناسایی دستورالعملـ ح10
  ناظر تحقیق است، کسب اطالع در خصوص نتایج مشاهدات اولیه، فرآیند و تفسیر این نتایج توسط پژوهشگران و سایر 

  .کنندگان پیش شرط انجام پروژه استشرکت

  تفسیر
لطیفه . اند، بودندنیوتن، پاستور، مندل و سیریل بارت نیز در بین نامزدهایی که براي ارتکاب فریبکاري معرفی شدهدر تاریخ 

. به وقوع پیوسته است 1975هایی از سال مجموعه فریبکاري. بخش آن بیلت داون بوده به حال خود بگذاریمشناختی که الهامباستان
آمیزي هاي سفید به سادگی توسط رنگبا انجام یک پیوند تقلبی پوست سیاه با موش (William Summerline)زمانی که سامرالین 

همراه با فشاري که . پوست سفید پیوند زده شده با یک قلم نوك تیز سیاه، شناخته شد مقامات دانشگاهی را غرق در سردرگمی کرد
ال کردند و در حالی که سازو کارهایی براي برخورد با افراد فرومایه هاي جمعی در بسیاري از کشورها بر آنها اعمسیاستمداران و رسانه

عموماً گرایشی براي نادیده ) اي که من مشغول نگارش این سطور هستم قرار است، تکمیل شوندهر چند هنوز تا لحظه(اند ایجاد شده
رئیس بخش باید استانداردهاي الزم را تدوین کند  کننده به ویژه با تأکید بر روي این مطلب کههاي بسیار مهم پیشگیريگرفتن جنبه

  .وجود دارد) به ویژه اجتناب از اعطاي امتیاز نویسندگی(
این موارد در عرصه عمومی بر . مشخصاً چنین عملیاتی باید در غیاب بخشی مهم از دانش، یعنی شیوع فریبکاري به وقوع بپیوندد

آنچه که ما میدانیم این است، . کنیم که بین قله کوه یخی عمیقی استگمان میشوند، اما بیشتر ما هاي صدتایی بالغ میگروه
المللی هنوز در یک نامگذاري واحد براي این پدیده، هایی هستند که جامعه بینیا فریبکاري، گمراه کردن همگی مترادف(کالهبرداري 

تا  10نظارت بر دانشمندان بین . کی، گزارش شده استهاي عمده پزشدر همه کشورهاي اجراکننده پژوهش). به توافق نرسیده است
بررسی نتایج کارآزمایی بالینی چند کانونی . دهدمورد آگاهی از موارد مشکوکی را که با آنها برخورد نشده است، نشان می 150بیش از 

هاي جراحی و مراکز دانشگاهی ر بخشکند و علیرغم وجود یک نمودار باال، وقوع موارد جدید ددرصد انحراف را افشا می 25/0تا  5/0
براي مثال، میانگین شش یا هفت مورد در گزارشات سه ماهه انتشار یافته توسط دفتر درستکاري تحقیقاتی در (یابد بزرگ ادامه می
  ).شودآمریکا ارائه می

ها بسیار رایجتر از سرقت عل دادهدانیم که جمی. پیش بردن چنین مواردي، نیاز به واژگون کردن برخی از رسوم اثبات شده دارد
ها و هیئت تحریریه بر اطالعات محرمانه همراه است و هشداردهندگان علمی است که غالباً با سوء استفاده از دسترسی داوران بورس

وز در مورد من هن. شوندآید به سختی تنبیه میبراي رویکردشان از طریق شهامت عامه با آن چه که در واقع یک جنایت به حساب می
به ویژه از . اند، گیج و مبهوتمتعدادي از امتیازهاي نویسندگی که پس از بررسی مقاالت مشخص شد که با کالهبرداري کسب شده
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کننده در گذاشتن نام خود در پاي مقاالت گزارش»  حقوق ارباب ـ رعیتی «هاي جراحی که هنوز بر این باورندکه از رؤساي بخش
  .اند، برخوردارندخالتی در نوشتن آنها نداشتهها که هیچ دپژوهش

توان تشبیه کرد که فردي ادعاي همکاري در نویسندگی هملت را بکند، زیرا هنگامی که شکسپیر قصد این حرکت را اینگونه می
  !داشته قلمی از کسی قرض کند، او در آن حوالی بوده است

خورد با این پدیده اعمال کرده، انجام نداده است، در حالی که کشورهاي هیچ کشوري کاري بیش از آن چه که ایاالت متحده در بر
به ویژه من از تمایز اخیر آنها بین . گیرندهاي دائمی خود براي رسیدگی به فریبکاري علمی در مقام دوم جاي میشمال اروپا با کمیته

کالهبرداري به یک روند . داري باید کامالً متفاوت باشدکالهبرداري و حرکت در این زمینه مسرور شدم، زیرا مدیریت در امر کالهبر
ترس از هشداردهندگان و متهم (شود اي دریافت و وصول، تحقیق و بازرسی نیاز دارد و همه مراحل در جاي خود انجام میسه مرحله

مانند لغو جواز (رسند بیهوده میو ترجیحاً با نوعی مجازات و تحریم براي مواردي که به نظر جزیی و ) شدن، محرمانه بودن و سرعت
گرایش به عمل در وسط طیف بین یک نهایت آن اشتباه در ). دهدطبابت همانگونه که در شوراي عمومی پزشکی در بریتانیا رخ می

داري و در انتهاي دیگر، کالهبر) به عنوان مثال مشاهدات اشتباه یا تفسیر اشتباه. (شویمگی دچار آن میـایمان و اعتقاد که هم
هاي منظم، پذیرش یا اعطاي امتیاز هاي یکدست، دادهمنحنی) ربودن نظریات(اراتی ـت انتشـمسلم، تحریف و تقلب، سرق

اي متفاوت بدون ذکر واقعیت و تکه تکه کردن  گزارشات یک پژوهش اي مشابه بیش از یک بار در نشریهنویسندگی، انتشار مقاله
بنابراین این افراد نیاز به نظارت بر پژوهش آنان و همراه با ) نمک سود کردن علم(ف ـاالت مختلـمقها در واحد و قرار دادن این بخش
هاي نویسندگی و تمرین در کار انتشارات و همچنین ها، خط مشیش، به ویژه در حفظ و ذخیرة دادهـآموزش انجام درست پژوه
  .بازرسی منظم کار خود دارند

به این نکته توجه کرد که دست کم شش علت براي ارتکاب به کالهبرداري  Sir Peter Medawarبرندة جایزه نوبل مداوار 
هاي تحقیقاتی، تصدي، حرص و ولع، تکبر و نخوت، بیماري روانی، نیاز به انتشار براي دستیابی به بورس: تحقیقاتی وجود دارد

خشان خود را باور کرده است و نتایجی را براي اثبات آنها هاي درکه دانشمند ایده است در جائی Messianicکالهبرداري، کمپلکس 
هاي متفاوت چهرهکشف من به عنوان یک ویراستار از پیوند مداوم بین انتشار و : مداوار با خردمندي گفته است. کنداختراع می

کنند ا براساس کمیت آن چه منتشر میاگر جامعه ارزیابی دانشمندانش ر. کالهبرداري در حیرتم، موارد بسیار در این زمینه وجود دارد
سندرم کاري را محض (کردم چگونه یک حرفه اعضاي محبوب و ارشد خود ب میـزید، من تعجـگب برنمیـت این مطالـتا کیفی

ف اند، به انحراشی در نگارش آن نداشتهـکه صرفاً با گذاشتن نام خود در زیر مقاله تحقیقاتی که هیچ نق) رضاي خدا انجام دادن
به نظر من این روسپیگري علمی است، سزاوار توبیخ و توهین و نه احساس همدردي از جانب ما، اگر چه . بخشدشوند، میکشیده می

هایی مانند حقوق و حسابداري نیز در حرفه. برندتمامی جوامع غربی در موقعیت سستی و رخوت بسر می» پایان قرن « در این 
آیا این عمل بسیار ساده لوحانه است . شوددهد، گزارش میعرصه تحقیقات علمی دانشگاهی روي می مواردي مشابه با آن چه که در

را نشان  Arcadiaراه رسیدن به این مدینه فاضله  Povl Riisکه براي بازگشت به مفهوم شرافت در پژوهش ندا سر دهیم؟ مقاله پاول 
  . تواند فراچنگ آیداي از آن چیزي است که میمارك نمونهدهد و کمیته مرکزي رسیدگی به مسائل اخالقی در دانمی

  


