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 كه چرا باید با تقلب علمی یا سوءرفتار پژوهشی مقابله شود.كنيم، اهميت بحث اخالق در پژوهش است و اینكه امروز درباره آن بحث میاولين موضوعی 

هاي فسيلی رو به افول هستند. در آینده كشورهایی موفق تجربه نشان داده اقتصادي موفق است كه دانش بنيان باشد؛ اقتصادهاي سنتی متکی بر سوخت

اي كه اقاي مهمترین مسئله 2012واهند بود كه اقتصاد خود را براساس دانش پایه ریزي كنند و پيش ببرند. در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا در سال خ

ه گذاري بسيار زیاد هاي آمریکا و كشورهاي اروپایی، همين موضوع، یعنی سرمایگذاري روي علم و دانش بود؛ از تفاوتاوباما روي آن تأكيد داشت، سرمایه

 آمریکا روي حوزه علم است.

به ما رجوع كنند  اگر بخواهيم اقتصادي دانش بنيان و درون زاد داشته باشيم كه باعث مرجعيت علمی ما شود، باید اخالق را رعایت كنيم. مرجعيت یعنی افراد

دليل اعتماد به فرد و فرآیندها علمی، اعتماد است. رجوع به مرجع توسط اشخاص به اي، از جمله مرجعيتو از ما سوال بپرسند. مبنا و اساس مرجعيت در هر زمينه

طور است. اگر بخواهيم دنيا به مقاالت ما رجوع كند، باید در ابتدا به ما اعتماد كند و و اطمينان از دریافت پاسخ درست است. در حوزة علم و پژوهش نيز همين

فرستيم، بلکه به . براي مثال، ما معموالً دانشمندان خود را براي فرصت مطالعاتی به كشورهایی چون پاكستان نمیبه لحاظ علمی ما را بپذیرد و بشناسد

هاي در ما هستند؛ و یا با پرداخت هزینه دانشجویان را براي حضور در كنگرهفرستيم، كه مرجع علمیكشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگليس، فرانسه می

ها و فرستيم. بنابراین، مبناي مرجعيت علمی اعتماد است و به همين دليل باید چهار ركن اصلی تحقيق یعنی پژوهشگران، سازمانته میكشورهاي پيشرف

انع و تامين كنندگان مالی پژوهش را در مورد استاندارد بودن و درست بودن گفتمان پژوهشی در كشور قهاي علمیها، ژورنالنهادهاي علمی مانند دانشگاه

دهيم. اگر به مقاالت ما ارجاع كنيم. براي مثال، تامين كنندگان مالی پژوهش باید اطمينان داشته باشند كه اگر به ما پولی پرداخت شد، كار درست تحویل می

هایی كه طور به سازماندهيم؛ و همينایم. به مجالتی كه می خواهند مقاالت ما را چاپ كنند نيز اطمينان میدادند، مقاالتمان معتبر است و داده سازي نکرده

توانند ما را مرجع مان در سطحی است كه میدهيم كه كيفيت آموزش و پژوهشخواهند دانشجو براي تحصيالت تکميلی به كشور ما اعزام كنند اطمينان میمی

 خودشان قرار دهند. علمی



 

 

گيرند و درصدي از مار، درصد باالیی از مقاالت توليدي ما اصال مورد ارجاع قرار نمیاخالق در پژوهش زیرساخت توسعة علمی و پژوهشی كشور است. طبق آ

شناخته  "Waste Sience"دهيم. این مقاالت با عنوان شود. در مورد این مقاالت، حتی خودمان هم یك بار به آن ارجاع نمیها فقط یك بار ارجاع میآن

 یعنی داده سازي یا تحریف است. "bad science"وده، حتی خودمان! این آمار صرف نظر از توليد مورد نياز كسی نبشوند و در كارهاي علمیمی

ير اخروي به الزمة ادامة حيات در دنياي كنونی، توجه به علم و اخالق است. مسئله اخالق در پژوهش، نه تنها یك الزام اخالقی و تکليف دینی است كه خ

 و اقتصادي كشور است، كه اگر كار را درست انجام ندهيم، با مشکالتی كه مطرح شد، مواجه خواهيم شد. میدنبال دارد، بلکه زیربناي توسعة عل

كردیم، هاي گذشته بر روي تعداد مقاالت تأكيد میاز توسعه كمی به سمت توسعه كيفی در حوزه پژوهش هستيم .به عنوان مثال، در سالما در مرحله گذار علمی

عنوان معياري پژوهشی شدن مجالت فارسی پيش رفتيم. بعد، ارجاع به مقاالتمان به -منابع معتبر را مالک قرار دادیم و به سمت علمی سپس ایندكس بودن در

کالت بودند، با مشگيرد. سابقا كه معيارها كمیبراي بررسی وضعيتمان در منطقه مدنظر قرار گرفت. در حال حاضر، ارجاع به ازاي هر مقاله مالک قرار می

هایی براي چاپ مقاالت نویسندگان ایرانی، حتی در كشورهاي دیگر، از جمله پاكستان مواجه بودیم. براي مثال، با شکایت تعداد متعددي از قبيل ایجاد ژورنال

هایشان بدون كسب اجازه از ایان نامهزیادي از افراد درمورد یك دانشگاه به وزارت بهداشت مواجه شدیم كه فارغ التحصيل همان دانشگاه بودند و از انتشار پ

اي مشاهده كردیم كه ارجاعات تعدادي از ایشان و وجود نام كسانی كه در پژوهش حضوري نداشتند، در ميان نویسندگان، شاكی بودند. با بررسی انجام شده

هاي چند سال را جمع كرده و به شخصی داده كه پایان نامه عمل آمده مشخص شد كه دانشگاههاي بهاعضا در آن دانشگاه افزایش پيدا كرده است. با بررسی

ها به تعداد زیادي خواسته و گاه بدون اطالع نویسنده پایان نامه، نوشته و در بخش رفرنسآن را تبدیل به مقاله كند. آن شخص مقاله را به شکلی كه دلش می

ارجاعات خودش شده بود. و نهایتا مقاالت را در یکی از همين مجالت نامعتبر به چاپ رسانده  ربط داده، كه منجر به باال رفتن تعداداز مقاالت خود ارجاع بی

 بود. 

ایم. در موردي دیگر متوجه شدیم تعداد ارجاعات یکی از پژوهشگران به رتبه چهارم یا پنجم ارجاعات رسد كه فاز كمی را پشت سر گذاشتهنظر میاكنون به

است را حذف كردیم، به انتهاي جدول سقوط كرد. ارجاع به خود مکانيسمی "self citation"وقتی ارجاعات خودش به خودش سراسر كشور رسيده است؛ اما 

درصد ارجاع به خود مشاهده شد. وي اظهار كرد  60درصد معقول است، اما در مورد او  20تا  10طور معمول كه پژوهشگران رتبة خود را ارتقا دهند، اما به

است. وي هم به همين دليل این كار را كرده و خوب هم انجام داده بود. « تعداد ارجاع بيشتر، یعنی دانشمند بهتر»شما مبنی بر ن سياست كمیكه این هما

 جدي و ضروري شود و این تغيير فاز پژوهش از كمی به كيفی بحثی كامالًبریم، هر روز این مسئله در دنيا پيچيده تر میكه تغيير رویکرد را جلو میهمچنان

 توانيم پژوهشی كيفی داشته باشيم. است و بدون آن نمی

هایی از عدم رعایت استاندارد پژوهشی از سوي پژوهشگران ایرانی گزارش شده است. البته شاید اگر طی چندین سال مرتباً در نشریات علمی مهم دنيا نشانه

هایی ها این است كه در سالهایی روي كشور ما وجود دارد. یکی از غفلتهر حال، حساسيت شد، ولی بههمين مشکالت در كشور همسایه بود، گزارش نمی

همين ایم. بهالمللی كامال نشان داده شده كه در این زمينه رشد چشمگيري داشتههاي بينمان در دنيا اول بوده است. این موضوع در كنفرانسرشد مقاالت علمی

ها كنند و این حساسيتگویند چطور چنين چيزي ممکن است! پس كارهاي ما را با دقت بيشتري بررسی میشوند و میاس میدليل سایركشورها نسبت به ما حس

 دهد. در جاهایی خود را نشان می

و نيازمند راهبردهاي متعددي، بنابراین، ما براي مرجعيت علمی، توليد علم ناب و توسعه اقتصادي، نيازمند اخالق در پژوهش هستيم. در حال حاضر در آغاز كاریم 

 دنيا هستيم.هاي علمیو شناساندن خودمان و پيوستن به دیسيپلينازجمله حضور در مجامع علمی

تر و بزرگتر از پژوهش نيست كه پرده از اسرار حيات كنار رسد كاري مقدسدر دنيا حساسيت روي موضوع اخالق در پژوهش خيلی زیاد است و به نظر می

اند، تحمل در برابر سوء رفتار پژوهشی تقریباً كند. در جوامعی كه پيشرفتهاي از مشکالت و كارها باز میكند و گرهاسرار آفرینش را بر مردم روشن میزند و می

را تخليه كرده و از آن صفر است. براي مثال، اگر صبح مشخص شود كسی از یك دانشگاه معتبر و بزرگ دنيا سرقت علمی تعمدي انجام داده، باید ظهر اتاقش 

ایم و مواردي در كشور داریم كه فردي چندین كتاب را هاي خود را باال نبردهدانشگاه رفته باشد و هرگز به آن دانشگاه بازنخواهد گشت. ولی ما هنوز حساسيت

از  اند. بعضیها مشغول به كار شدهر همان دانشگاهاند و فقط چند سال از كار در دانشگاه تعليق شده و بعد هم مجددا دكپی كرده و با آن مدرک گرفته

 شود؟!گویند مگر میدانند، میدانشجوهاي همان دپارتمان كه می



 

 

ها شکل بگيرد. مشکل اصلی كه در حوزه از سوي اساتيد در دانشگاهزمان با تربيت علمیاخالق در پژوهش بحثی تربيتی است و تربيت اخالقی نيز باید هم

اي كنيم؛ اما در واقع، مقالهشود؛ و بيشتر به حاصل كار به شکل مقاله توجه میوهش كشور وجود دارد، این است كه روال استاندارد پژوهش طی نمیاخالق در پژ

اي كه از قالهشود، حاصل یك فرآیند است. بيشترین توجه درحالی روي مقاالت است كه اگر فرآیند تحقيق درست انجام نشود، مكه از تنور پژوهش خارج می

شود. بنابراین باید تعریف خودمان را از سوء رفتار آید یا از نظر علمی ارزش زیادي ندارد و یا اصوال دچار مشکالتی از قبيل سرقت علمی میآن بيرون می

علمی است، چون تاریخ ما نشان داده  شود، بيشتر بحث سرقترفتار علمی شناخته میپژوهشی اصالح كنيم. در حال حاضر، در مجامع علمی چيزي كه از سوء

شده؛ هاي جدید به عنوان تأليف جدید حاصل میها كتابگذاشتند و از این نوشتههاي پيشينيان را كنار هم میمان كسانی بودند كه نوشتهاست كه نویسندگان

يوتر و چندصد مقاله را كنار هم بگذارد و یك تأليف داشته باشد. امروزه تواند بنشيند پاي كامپولی این كمترین كار در حوزه علم است. امروزه یك دانش آموز می

شود، ها توليد میاي كه تامل و اندیشه وجود دارد، با ابداعات و نوآوريشود، علم در مدارس فلسفهمعنی توليد علم تغيير كرده است؛ علم در آزمایشگاه توليد می

علوم انسانی تحليلی رفته تا با این تحليل كمك كنند كه زندگی بهتري داشته باشيم. به همين دليل است كه نوع  علوم انسانی از علوم انسانی تاليفی به سمت

كنيم تا یك سوال مهم و معتبر گيري یك پژوهش، یك فاز اكتشافی داریم كه آن را طی میتخلفات پژوهشی هم تغيير كرده است. براي مثال در روال شکل

آید و این تفاوت در پژوهشگري و كيمياگري است. كيمياگران منابع مادي و انسانی زیادي را براي خ آن از تحقيق و اكتشاف بيرون میرا توليد كنيم كه پاس

جربه اساتيد با تتوليد طال از مس مصرف كردند، اما پژوهشگر وقت اضافی براي اتالف ندارد و باید سعی كند فرضية معتبر توليد كند، كه قابل اثبات باشد. 

دهند تا روي آن كار كنند؛ اما در مواردي شاهد هستيم كه اساتيد از ها تالششان است در اختيار دانشجویان مقطع دكترا قرار میفرضياتی را كه حاصل از سال

 نامه توسط دانشجو شود.خواهند كه خود فرضيه و عنوان را به استاد بدهد، كه نتيجه آن ممکن است منجر به خرید خدمات نوشتن پایان دانشجو می

 


