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چکیده
عواملــی چــون طراحــی ضعیــف آزمایــش هــا، تجزیــه وتحلیــل اشــتباه نتایــج و بحــث هــای ضعیــف 
ــر شــده اند.  ــه هــای پرخطــا، در ســال هــای اخی ــر و یافت باعــث رواج انتشــار داده هــای تکرارناپذی
در مقالــه حاضــر، انــواع مختلــف خطاهــا و نقــش آنهــا در شــیوع انتشــار داده هــای اشــتباه مــورد 
بحــث  قــرار گرفتــه انــد. دلیــل اصلــی پیدایــش یافتــه هــای خطــا، تمایــل زیــاد بــرای انتشــار داده 
ــه نیســتند. از طــرف  ــل توجی ــی قاب ــه راحت ــی اســت کــه ب ــوب و کنارگذاشــتن داده های هــای مطل
دیگــر بســیاری از پژوهشــگران ممکــن اســت بــر اثــر ضعــف دانــش مرتکــب خطــا شــوند کــه ایــن 
مــوارد نیــز تنهــا در ســایه آمــوزش و تغییــرات  اساســی فرهنــگ علــم، قابــل اجتنــاب هســتند. یکــی 
ــر اســت، شــیوه ارزشــیابی پیشــرفت و توســعه  ــد تغیی ــه نیازمن ــن زمین دیگــر از مــواردی کــه در ای
یافتــه گــی علمــی مبتــی بــر کمیت گرایــی، بــدون توجــه بــه ارزیابــی کیفیــت و علی رغــم نداشــتن 
بســترها و امکانــات تحقیــق، فشــار زیــادی را بــه گــروه هــای تحقیقاتــی تحمیــل مــی کنــد. در مطالعه 
حاضــر مســائلی از ایــن دســت، بررســی شــده و شــیوه هایــی بــرای بهبــود وضعیــت کنونــی پیشــنهاد 

گردیــده اســت.
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مقدمه

در مــاه آگوســت ســال 2005 میــالدی پایــگاه الکترونیکی 
ــه ای  ــم1 مقال ــی عل ــه عموم ــکی کتابخان ــریه پزش نش
تحــت عنــوان »چــرا اغلــب یافتــه هــای پژوهشــِی منتشــر 
ــوراً  ــه ف ــرد ک ــر ک ــتند؟« ]1[ منتش ــت هس ــده نادرس ش
مــورد اقبــال و توجــه بســیاری از پژوهشــگران در رشــته 
ــل  ــن گــزارش عوام ــرار گرفــت. در ای هــای مختلــف ق
ــا  ــاری مــورد مطالعــه ت ــدازه جامعــه آم گوناگــون، از ان
میــزان پشــتوانه مالــی گــروه پژوهشــی کــه باعــث شــیوع 
ــورد  ــوند، م ــی ش ــت« م ــای نادرس ــه ه ــار »یافت و انتش

ــد. ــه بودن ــرار گرفت بحــث و بررســی ق
ــروری  ــاظ ض ــن لح ــوع از ای ــن موض ــه ای ــن ب پرداخت
اســت کــه متاســّفانه تعــداد مقــاالت حــاوی یافتــه هــای 
ــرار  ــت. تک ــش اس ــه افزای ــر رو ب ــرار ناپذی ــی تک علم
پذیــری و نــوآورِی یــک یافتــه پژوهشــی موجــب پذیرش 
آن در جامعــه علمــی مــی شــود، امــا ازآنجایــی کــه در 
ــای پژوهشــی،   ــی دســت آورد ه ــه داوری و بازبین مرحل
بیشــتر نــوآوری مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد، بســیاری 
ــار  ــاالت انتش ــب مق ــه در قال ــی ک ــت آوردهای از دس
ــت  ــا شکس ــدن ب ــی ش ــه عملیات ــد، در مرحل می-یابن
ــل  ــر در عم ــاده ت ــارت س ــه عب ــا ب ــده و ی ــه ش مواج

ــد.  ــرار ناپذیرن تک
بــی شــک یکــی از دالیــل تکرارناپذیــری نتایــج منتشــر 
شــده وجــود خطــا در طراحــی، انجــام آزمایــش، تحلیــل 
و یــا ارائــه نتایــج آزمایــش هاســت، خطاهایــی کــه بــه 
ــاد شــده در گــزارش مذکــور ]1[  ــب از فهرســت ی مرات
بیشــتر هســتند. خطاها انــواع گوناگونــی دارنــد و در مقاله 
حاضــر بــه طــور کلــی بــه ســه دســته: خطــای عمــدی، 
خطــای غیــر عمــدی و خطــای ناخــودآگاه دســته بنــدی 
ــای  ــه رفتاره ــد. منظــور از خطــای عمــدی کلی شــده ان
ــص و  ــج ناق ــار نتای ــه انتش ــر ب ــه منج ــت ک ارادی اس
ــت  ــن اس ــال ممک ــرای مث ــد، ب ــی گردن ــت م ــا نادرس ی
ــنجش  ــک س ــزارش ی ــه گ ــگام ارائ ــه هن ــگران ب پژوهش
ــان  ــه ش ــات نظری ــه اثب ــه ب ــی ک ــر نتایج ــه ذک ــا ب تنه
کمــک مــی کننــد، بســنده کننــد و از گــزارش نتایــِج بــه 
اصطــالح »ناجــور« خــودداری نماینــد. اینموضــوع یکــی 
ــری  ــث تکرارناپذی ــه باع ــی اســت ک ــن عوامل از مهمتری
ــتند ــدی نیس ــا عم ــته دومِ خطاه ــود. دس ــی ش ــج م نتای

ــی  ــاد م ــی ایج ــا ناآگاه ــی و ی ــی دقت ــل ب ــی بدلی ول
ــل  ــنجش بدلی ــک س ــج ی ــه نتای ــی ک ــد وقت ــوند. مانن ش
ــی  ــت ول ــت اس ــتگاهی نادرس ــتمی دس ــای سیس خط
ــه دانــش مــورد نظــر،  پژوهشــگر بدلیــل عــدم تســلط ب
ــت را  ــِج نادرس ــود و نتای ــی ش ــه نم ــن نکت ــه ای متوج
ــن  ــی از ای ــد. خطاهای ــی کن ــر م ــوده و منتش ــیر نم تفس
ــی  ــتند، ول ــه نیس ــدی و غیرصادقان ــد عم ــت هرچن دس
لطمــه زیــادی بــه گــزارش هــای علمــی وارد مــی کننــد 
ــر مــی شــوند. دســته  و باعــث ایجــاد نتایــج تکرارناپذی
ســومِ خطاهــا ناخــودآگاه هســتند و ریشــه در ســوگیری 
هــای ذهنــی و خطاهــای شــناختی دارنــد، ماننــد زمانــی 
کــه پژوهشــگر بدلیــل داشــتن یــک زمینــه ذهنــی قبلــی 
ــه  ــادر ب ــذا ق ــد و ل ــی مــی نمای پاســخ هــا را پیــش بین
مشــاهده و تفسیردرســت نتایــج آزمایــش نبــوده و نــکات 
ــرد. نقــش  ــی گی ــده م ــی را نادی ــازه و گاه بســیار مهّم ت
ایــن خطــا نیــز در شــیوع نتایــج تکرارناپذیــر کــم نیســت 
و اگرچــه تشــخیص آن، بدلیــل ناآگاهانــه بــودن، دشــوار 
ــردد.  ــرف گ ــده و برط ــایی ش ــد شناس ــی بای ــت ول اس
ــت  ــر اهمیّ ــزرگ از نظ ــک و ب ــای کوچ ــه خطاه اگرچ
ــوان گفــت مقــاالت  ــی مــی ت ــل مقایســه نیســتند ول قاب
اندکــی کــه بــه طــور فاحــش غیرصادقانــه هســتند و بــا 
جنجــال رســانه هــا از گردونــه حــذف مــی شــوند کمتــر 
ــای نســبی  ــرت ه ــراً مغای ــه ظاه ــی ک ــاالت فراوان از مق
ــی  ــی باق ــه علم ــه جامع ــی در حافظ ــد ول ــری دارن کمت
مــی ماننــد، آســیب زننــده و تخریــب کننــده هســتند ]2[.
ــاالت  ــا مق ــر باره ــپرینگر- نیچ ــاراتی اش ــه انتش مؤسس
جعلــی و مقاالتــی کــه در آنهــا وجــود خطــا محرز شــده 
بــود را از نشــریه هایــی کــه بعضــًا جــزء تــراز اول هــای 
دنیــای نشــریات علمــی بــوده انــد، حــذف کــرده اســت. 
ایــن مؤسســه، بــه منظــور حفــظ صیانــت و اعتبــار علــم، 
ــا خطــا( در  ــه وجــود جعــل )و ی ــه دارد هــرگاه ب وظیف
مقالــه ای اطمینــان پیــدا کــرد، آن مقالــه را معرفــی نموده 
ــدف  ــن ه ــا ای ــد، ب ــر خــارج کن ــورد نظ و از نشــریه م
کــه بتوانــد رعایــت اصــول اخــالق علمــی در رابطــه بــا 
ــا اینکــه برخــورد  انتشــار مقــاالت را الزامــی نمایــد2. اّم
ــه  ــا چ ــر ت ــپرینگر- نیچ ــاراتی اش ــه انتش ــری مؤسس قه
ــه کــردن اخــالق علمــی موفــق  ــه نهادین ــدازه در زمین ان
بــوده، تنهــا بــه روایــت اســتنادهای آمــاری و در آینــده 
ــی ــه گواه ــر و ب ــال حاض ــت. در ح ــر اس ــکان پذی ام
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ــاالِت  ــده انتشــار مق ــا پدی ــه تنه ــن مؤسســه، ن خــود ای
نادرســت متوقــف نشــده بلکــه برخــی از مقاالتــی 
ــه  ــرون انداخت ــریات بی ــه از نش ــالم مؤسس ــا اع ــه ب ک
شــده بودنــد، همچنــان مــورد اســتناد پژوهشــگران قــرار 
گرفتــه و در برخــی مــوارد صدهــا بــار دیگــر بــه عنــوان 
مرجــع معرفــی شــده انــد1. ظاهــراً پژوهشــگران و 
داوران نشــریات، اطالعــات خــود را بــا وبــگاه مؤسســه 
ــد و  ــی کنن ــه روز نم ــر ب ــپرینگر- نیچ ــاراتی اش انتش
ــه طــور  ــدارد. ب ــن کار وجــود ن ــرای ای ــاری هــم ب اجب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــر، ب ــن خب ــتناد همی ــه اس ــی و ب کل
تــا زمانــی کــه ایــن مؤسســه ســاز و کار مطمئــن تــری 
ــد،  ــاد نکن ــود ایج ــای خ ــتورالعمل ه ــزام دس ــرای ال ب
ــه  ــات ب ــا و ارجاع ــا پرخط ــی و ی ــاالِت جعل انتشــار مق
ــود  ــان نم ــد اذع ــرد. بای ــد ک ــدا خواه ــه پی ــا ادام آنه
وقتــی اطالعــات نادرســت منتشــر میگردنــد، حتــی اگــر 
نادرســتی آنهــا شناســایی و اعــالم شــود، جمــع آوری و 
حــذف آنهــا ممکــن نیســت و در هــر حــال بهتریــن راه 
ــری از  ــت، جلوگی ــب نادرس ــاعه مطال ــف اش ــرای توق ب

ــت. ــار آنهاس انتش
ــا  ــروز خطاه ــوان از ب ــی ت ــه م ــتی چگون ــه راس ــا ب ام
حیــن انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی، ارائــه یافتــه هــای 
ــار  ــه انتش ــر ب ــه منج ــاالت ک ــا داوری مق ــی و ی علم
مطالــب نادرســت مــی گــردد، جلوگیــری نمــود؟ مهمتــر 
از آن، چــرا پژوهشــگران گاهــی داده هــای جعلــی ارائــه 
ــج  ــن ک ــیوع ای ــوان از ش ــی ت ــه م ــد و چگون ــی دهن م
ــد در درون  ــا بای ــن پرســش ه ــا کاســت؟ ای ــاری ه رفت
ــورد  ــًا م ــی دقیق ــای پژوهش ــه ه ــا و مؤسس ــگاه ه دانش
ــد و علــل وقــوع جعــل و  بحــث و بررســی قــرار بگیرن
ــر طــرف کــردن  خطــا شناســایی شــده و راهکارهــای ب

ــوند.  ــا رواج داده ش آن ه
ــی  ــش های ــون پژوه ــا کن ــه ت ــن زمین ــبختانه در ای خوش
ــن  ــل ای ــرای ح ــز ب ــی نی ــه و راه کارهای ــورت گرفت ص
ــن راه  ــا ای ــد ]1،2[ ام ــده ان ــنهاد گردی ــالت پیش معض
کارهــا تــا کنــون بــه طــور جــدی بــه کارگرفتــه نشــده 
و نهادینــه نشــده انــد. بــا توجــه بــه اهمیــت همــه جانبــه 
انتشــار مقــاالت علمــی و اهتمــام عمــوم پژوهشــگران بــه 
ــی آنچــه  ــه بازبین ــم ب ــا قصــد داری ــم، در اینج ــن مه ای
ــی  ــر م ــای تکرارناپذی ــه ه ــا و یافت باعــث شــیوع خطاه
ــا جــای ــم و ت ــا بپردازی ــر آنه ــر ب ــل مؤث شــوند و عوام

ممکن شیوه های مقابله با آنها را یادآوری نماییم.

خطای عمدی

ــک کار  ــام ی ــه انج ــت ب ــه دس ــانی ک ــیاری از کس بس
پژوهشــی زده انــد، بــی گمــان لحظــات بــه بــن بســت 
ــده  ــج کنن ــات گی ــد. لحظ ــرده ان ــه ک ــیدن را تجرب رس
ــود را  ــگر خ ــون2، پژوهش ــوری آل ــر ی ــه تعبی ــه ب ای ک
بیــن زمیــن و هــوا معّلــق احســاس مــی کنــد چــرا کــه 
نمــی توانــد از بیــن انبــوه داده هــای جمــع آوری شــده 
ــذار در  ــذاری برســد، تاثیرگ ــج روشــن و تاثیرگ ــه نتای ب
حــدی کــه قابلیّــت چــاپ شــدن در یــک نشــریه معتبــر 

ــته باشــد. علمــی را داش
ــن  ــی از ای ــش های ــاره چال ــدی درب ــث ج ــفانه بح متاس
ــی  ــاق م ــدرت اتف ــی بن ــای پژوهش ــروه ه ــت در گ دس
ــم  ــک تی ــاء ی ــن اعض ــب در بی ــوی غال ــد و گفتگ افت
ــار  ــی انتش ــور چگونگ ــول مح ــواًل ح ــی معم تحقیقات
مقــاالت اســت. بــه همین دلیــل بســیاری از پژوهشــگران، 
بویــژه دانشــجویان، درلحظــات ســردرگمی خــودرا تنهــا 
مــی یابنــد و احیانــًا خــود را مقّصــر قلمــداد مــی کننــد. 
ــاهده  ــا و مش ــت داده ه ــن اس ــرایطی ممک ــن ش در چنی
هــای خــود را اشــتباه تلّقــی کــرده و کنــار بگذارنــد و یا 
بــه »اصــالح« آنهــا بپردازنــد. لــذا بــه نظــر مــی رســد که 
فرهنــگ رایــج در جامعــه علمــی مــا در این زمینــه نیازمند 
ــه و شــفاف  تغییــر اســت و بایــد گفتگوهــای واقــع بینان
ــج آوری کــه شــخص  ــراز و فرودهــای گاه رن ــاره ف درب
حیــن تکامــل ذهــن بــا آنهــا روبروســت، انجــام پذیــرد. 
مفاهیــم پیــروزی و یــا شکســت در بدســت آوردن نتایــج 
ــه  ــتند ک ــواردی هس ــش م ــک آزمای ــار در ی ــورد انتظ م
نیــاز بــه تعریــف دوبــاره دارنــد. تبییــن ایــن مهــم کــه 
شکســت خــوردن و اعتــراف بــه جهــل مقدمــه گســترش 
مرزهــای دانــش هســتند و در غیــاب آنهــا علــم بــه تکرار 
بدیهیــات دچــار مــی شــود جــزء حیاتــی تریــن بحــث 
هاســت. بــه عبــارت بهتــر و بــه گواهــی تاریــخ علــم و 
آنچــه همــواره در ســایه شکســت روی داده، افــراد بایــد 
ــا پیــروزی. ایــن  ــرای شکســت آمــاده باشــند ت بیشــتر ب
ــختی  ــا س ــی ب ــرای رویاروی ــگران را ب ــا پژوهش گفتگوه
هــای مســیر و نامــرادی هــای آن آمــاده مــی ســازد و بــه 
دنبــال آن فرهنــگ جامعــه علمــی را ارتقــاء مــی دهــد. 
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ــه  ــه هــای نوآوران از طــرف دیگــر، اگرچــه انتشــار مقال
ــرفت  ــرای پیش ــانه ب ــن نش ــوان بارزتری ــه عن ــروزه  ب ام
ــه  ــم ب ــن مه ــر ای ــی اگ ــود، ول ــی ش ــته م ــی دانس علم
انگیــزه اصلــی از انجــام یــک کار پژوهشــی تبدیل شــود، 
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــد داش ــال خواه ــدی بدنب ــات ب تبع
فرهنــگ جامعــه علمــی را بــه نحــو بهتــری تکامــل دهیم، 
نــه تنهــا بایــد اخــالق علمــی فــردی را بهبــود بخشــیم، 
ــاد  ــث ایج ــه باع ــی را ک ــارهای اجتماع ــد فش ــه بای بلک
ــم.  ــر دهی ــی شــود تغیی ــا م ــا و رفتاره ــزش ه ــن انگی ای
ــازه ای  ــای ت ــه معیاره ــیده ک ــان آن رس ــت زم در حقیق
بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در جوامــع علمــی تعریــف 
ــر  ــد تغیی ــی توان ــنهادی م ــکار پیش ــک راه ــوند. ی ش
ــای  ــالش ه ــا و ت ــی و تشــویق روش ه نظــام ارزش یاب
ــد  ــا باش ــج آنه ــه نتای ــا دادن ب ــای به ــه ج ــی ب تحقیقات
]2[. نیــز ارزشــیابی مــی توانــد مبتنــی بــر قابلیــت یــک 
ــکالت  ــائل و مش ــل مس ــه ح ــی در زمین ــروه تحقیقات گ
بومــِی شــناخته شــده باشــد. ایــن عمــل اگرچــه ممکــن 
ــای  ــه ه ــام آوری در عرص ــه ن ــر در زمین ــت در ظاه اس
ــد نباشــد،  ــدازه انتشــار مقــاالت مفی ــه ان ــن المللــی ب بی
امــا در طوالنــی مــدت بــه ارزش و اعتبــار مّلــی و بیــن 
ــد. ــی افزای ــی م ــز تحقیقات ــی پژوهشــگران و مراک الملل

خطای عمدِی برنامه ریزی شده

درمــاه نوامبــر ســال 2016 میــالدی، مؤسســه انتشــاراتی 
ــده از  ــر ش ــاالت منتش ــدادی از مق ــر تع ــپرینگر- نیچ اش
طــرف دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی ایرانــی را جعلی 
ــر  ــن خب ــود1. ای ــاقط نم ــار س ــه اعتب ــد و از درج خوان
ــرای ســایر  ــرای پژوهشــگران بســیار تــکان دهنــده و ب ب
مــردم عجیــب و تــوام بــا تاســف و بــی اعتمــادی بــود. 
ایــن ماجــرا، صــرف نظــر از اینکــه اهــداف و سیاســت 
ــه روی  ــز ب ــا تمرک ــود و چــرا ب ــای انجــام آن چــه ب ه
نــام کشــور ایــران انجــام گرفــت، بــا بازتــاب رســانه ای 
گســترده ای روبــرو شــد و بــه برکنــاری و تعلیــق چنــد 
تــن از اعضــای هیئــت علمــی در ایــران منجــر گردیــد2. 

ــل  ــده جع ــد، پدی ــه ش ــتر گفت ــه پیش ــور ک ــان ط هم
مطالــب علمــی پدیــده نوظهــوری نبــوده و بــه مقــاالت 
مطالــب علمــی پدیــده نوظهــوری نبــوده و بــه مقــاالت

ایرانــی و نشــریات کــم ارجــاع نیــز محــدود نمــی گردد، 
امــا آنچــه در ایــن مقــاالت اتفــاق افتــاده فراتــر از داده 
ــه روی  ــفانه آنچ ــت. متاس ــی3 اس ــرقت ادب ــازی و س س
ــب  ــرای فری ــترده ب ــی و گس ــزی گروه ــه ری داد، برنام
ــه داوری  ــریات در مرحل ــی نش ــی علم ــتم ارزیاب سیس
بــود.  ایــن گونــه رفتارهــای غیراخالقــی کــه بــه هتــک 
آبــرو از جامعــه پژوهشــگران منجــر مــی گردنــد، تقریبــًا 
هیــچ توجیهــی بــه جــز ســودجویی ندارنــد و در بحــث 
ــود  ــا وج ــی آنه ــل و بررس ــرای تحلی ــی ب ــر جای حاض
ــن  ــوع چنی ــه وق ــت ک ــر اس ــه تذک ــا الزم ب ــدارد. ام ن
ــه  ــته ب ــی وابس ــام ارزش ــر نظ ــار دیگ ــی ب ــده های پدی
ــرا  ــرد، چ ــؤال بب ــر س ــد زی ــاالت را می توان ــت مق کّمیی
ــر  کــه هــرگاه تصمیــم گیــری هــای اجتماعــی صرفــآ ب
ــال  ــد، احتم ــورت گیرن ــی ص ــای کّم ــالک ه ــای م مبن
ــت  ــد ]3[. در وضعی ــی یاب ــش م ــف افزای ــب و تخل تقل
فعلــی کــه بودجــه هــای تحقیقاتــی بســیار انــدک هســتند 
و بــه دلیــل تحریــم هــا، تجهیــزات و مــواد مناســب بــه 
ســختی قابــل تهیــه مــی باشــند و  انجــام تحقیقــات بــا 
ــه  ــه راحتــی میســر نیســت، اصــرار ب کیفیــت مناســب ب
چــاپ روز افــزون مقــاالت، بــدون تامیــن منابــع کافــی 
و ایجــاد بســترهای الزم بــرای پژوهــش، یــک خودکشــی 
ــای  ــیوه ه ــور ش ــه ای اســت و نتیجــه ای جــز ظه حرف

ــار نمــی آورد. ــه ب ــب ب ــه تقّل مبتکران
ــه  ــت ک ــوده اس ــان نب ــاالت ایرانی ــط مق ــن فق ــه، ای البت
ــریات  ــده و از نش ــاد ش ــلب اعتم ــر س ــالهای اخی در س
ــالدی، 3832  ــال 2016 می ــر س ــا آخ ــده اند. ت ــذف ش ح
ــان ســلب اعتمــاد و از انتشــار حــذف  ــه از کل جه مقال
ــلب  ــاالت س ــد مق ــورد )2/8 درص ــه 106 م ــده اند ک ش
اعتمــاد شــده( آن متعلــق بــه نویســندگان ایرانــی اســت. 
ــا  ــن ب ــد(، چی ــا 1111 )29 درص ــکا ب ــورهای آمری کش
823 )21/5 درصــد(، ژاپــن بــا 339 )19 درصــد(، آلمــان 
ــد( و  ــا 240 )6/3 درص ــد ب ــد(، هن ــا 244 )6/4 درص ب
ــی  ــا 178 )4/7 درصــد( شــش کشــوری اول انگلســتان ب
ــده از  ــاد ش ــلب اعتم ــاالت س ــترین مق ــه بیش ــتند ک هس
آنهاســت و ایــران در جایــگاه دهــم قــرار دارد. مقــاالت 
ــگ- ــروف جین ــگاههای مع ــده دانش ــاد ش ــلب اعتم س
جنگ-شــان در چیــن بــا 89 مقالــه، هــاروارد در امریــکا 
ــه، در راُس  ــا 53 مقال ــن ب ــو در ژاپ ــه و توکی ــا 61 مقال ب
دانشــگاههای بــا بیشــترین مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده
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ــده  ــاد ش ــلب اعتم ــاالت س ــه مق ــی ک ــت. در حال اس
ــه نشــریات درجــه ســه و یــا درجــه  ایرانیــان مربــوط ب
چهــار از نظــر اعتبــار جهانــی اســت، بیشــترین مقــاالت 
ســلب اعتمــاد شــده جهــان مربــوط بــه نشــریات درجــه 
اول جهانــی اســت. بــه عنــوان مثــال، ســه نشــریه برتــر 
ــر  ــب ه ــه ترتی ــی PNAS ،Nature و Science ب ــان، یعن جه
کــدام 63، 52 و 45 مقالــه از درجــه اعتبــار ســاقط شــده 
ــه چــاپ رســیده،  ــه ب ــران از 268187 مقال ــد. در ای دارن
ــار  ــد اعتب ــک در 2500( فاق ــی ی ــورد )یعن ــا 106 م تنه
ــث  ــم باع ــم ه ــدار ک ــن مق ــه ای ــت. اگرچ ــده اس ش
ناخشــنودی اســت و بایــد بــرای ممانعت  از رشــد بیشــتر 
آن اقــدام عاجــل نمــود، امــا نبایــد اســباب بــه چالــش 
کشــاندن همــه انتشــارات علمــی کشــور را فراهــم آورد، 
چــرا کــه محققــان مــا بــا کمبــود امکانــات پژوهشــی و 
ــه  ــه همــه تــالش خــود را ایثارگرایان تحریم هــای ظالمان
انجــام داده انــد و در مرزشــکنی دانــش جهــان افتخــارات 
بزرگــی بــرای ایــران اســالمی بــه ارمغــان آورده انــد. در 
حــال حاضــر بســیاری از مراکــز علمــی دنیــا بــه دنبــال  
ــاالت را از  ــش مق ــا نق ــتند ت ــیابی هس ــی در ارزش انقالب
ــای  ــت آورده ــش و دس ــت پژوه ــا کیفی ــی ب ــر کٌم نظ
ملمــوس تــری جایگزیــن کننــد و بــه نظــر میرســد ایــن 
ــا،  ــت ه ــه محدودی ــا توجــه ب ــز ب ــران نی موضــوع در ای

ــا جدیّــت بیشــتری صــورت گیــرد. بایــد ب

ــا انتشــارِ  ــا ب ــاط آنه ــای غیرعمــدی و ارتب ــواع خطاه ان
ــر ــای تکرارناپذی ــه ه یافت

منظــور از خطاهــای غیرعمــدی، خطاهایــی هســتند کــه 
ــش  ــام آزمای ــای انج ــودن روش ه ــت ب ــر نادرس ــر اث ب
ــا در  ــن خطاه ــد. ای ــی افتن ــاق م ــا اتف ــل داده ه و تحلی
ــش و  ــت آزمای ــرایط درس ــدی از ش ــره من ــورت به ص
داشــتن دانــش کافــی در کلیــه مراحــل طراحــی، انجــام 
ــه  ــوده و ب ــاب ب ــل اجتن ــش، قاب ــج آزمای ــل نتای و تحلی
ــی از  ــره جوی ــت و به ــه، دق ــا مطالع ــر ب ــارت دیگ عب
دســتگاه هــای مناســب، قابــل برطــرف نمــودن هســتند. 
ــای الزم  ــی ه ــرایط و ویژگ ــی ش ــی برخ ــور کل ــه ط ب
بــرای انجــام درســت یــک آزمایــش و بــر حــذر مانــدن 
ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــاب را م ــل اجتن ــای قاب از خطاه

ــود: ــه نم ــورت خالص ص
الــف( داشــتن برنامــهِ صحیــح، کامــل، جامــع و تــا حــد 

امــکان  روزآمــد 
ب( داشــتن مــواد خالــص و اســتاندارد و محلــول هــاِی

ــای  ــلول ه ــات و س ــا حیوان ــازه )و ی ــی و ت اختصاص
ــکل  ــق پروت ــش مطاب ــرای آزمای ــده ب ــازی ش ــاده س آم

ــتاندارد( ــای اس ه
ــق  ــرِی دقی ــدازه گی ــدی از دســتگاه هــای ان ج( بهــره من

ــره شــده  و کالیب
ــز و  ــاًل تمی ــه آالت کام ــروف و شیش ــتفاده از ظ د( اس

ــده  ــترلیزه ش ــزوم اس ــورت ل ــک و در ص خش
ه( کار در شرایط استاندارد و آرام 
و( وجود پژوهشگر دقیق و متمرکز

 رعایــت مــواردی از قبیــل آنچــه کــه در بــاال ذکــر شــد 
مــی توانــد پژوهشــگران را از انجــام خطاهــای غیرعمدی 
مصــون بــدارد، ولــی طبیعتــًا آنچــه در صدر این فهرســت 
قــرار مــی گیــرد لــزوم داشــتن دانــش کافــی بــرای انجام 
یــک بحــث صحیــح و موشــکافانه در مقــاالت اســت. در 
ــت، حّساســیّت و  حالــت ایــده آل، شــناخت کامــل ماّهیّ
محدودیــت هــای انــواع روش هــای انــدازه گیــری، که در 
یــک طــرح تحقیقاتــی معیّــن مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیرنــد، بــه پژوهشــگر کمــک مــی کنــد تــا عــالوه بــر 
طراحــی صحیــح طرحنامــه، در تجزیــه و تحلیــل درســت 
داده هــا و ارائــه یــک بحــث مســتدل موفــق باشــد. اگــر 
ــدازه  ــداول ان ــای مت ــگران از روش ه ــناخت پژوهش ش
ــای خــود  ــی نباشــد و داده ه ــری در آزمایشــگاه کاف گی
ــار  ــج انتش ــایر نتای ــا س ــا ب ــیه آنه ــا از راه مقاس را تنه
یافتــه تحلیــل نماینــد، شــیوه ای کــه متاّســفانه هــم اکنون 
بســیار متــداول اســت، احتمــال عــدم دســتیابی بــه نتایــج 
درســت و یــا تحلیــل نادرســت داده هــا بســیار زیــاد مــی 
ــا  ــش م ــه دان ــرایطی ک ــن، در ش ــر ای ــالوه ب ــود. ع ش
ناکافــی اســت و برداشــت مــا از نتایــج آزمایــش هــا بــه 
بررســی شــباهت هــای آنهــا بــا ســایر نتایــج انتشــار یافته 
محــدود مــی شــود، بیشــتر امــکان دارد کــه بــرای قبــول 
ــه  ــرا ک ــویم چ ــب ش ــار تعص ــاص دچ ــاهداتی خ مش
ــه  ــرش متعّصبان ــه پذی ــن انســان ب ــی ذه ــه طــور طبیع ب
ــا  ــدن ی ــق خوان ــا را از طری ــا آنه ــه تنه ــی ک موضوعات
شــنیدن آموختــه و دربــاره آنهــا تفّکــر ننمــوده و تجربــه 
ــر  ــل ت ــته اســت، متمای ــا نداش ــا آنه ــی ب ــی و عمل واقع
اســت. بازبینــی مــداوم و فراگیــر نتایــج و اســتدالل ها در 
درون یــک گــروه تحقیقاتــی و یــا فراتــر از آن و در بیــن 
گــروه هــای تحقیقاتــی مشــابه و مشــورت بــا متخصصــان 
ویــژه در هــر روش ســنجش، قبــل از اقــدام بــرای انتشــار 
ــدن  ــده ش ــرای دی ــب ب ــیار مناس ــی بس ــاالت، فرصت مق

خطاهــا و کاســتی هــا و برطــرف نمــودن آنهاســت.
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امــا آخریــن نکتــه در ایــن زمینــه، رویکــرد پژوهشــگران 
در تفســیر داده هــا مــی باشــد. اگــر تمامــی عوامــل نــرم 
افــزاری و ســخت افــزاری یــک پروژه پژوهشــی درســت 
و دقیــق باشــند اّمــا در هنــگام بیــان نظریــه شــیوه هــای 
درســتی اتخــاذ نگردنــد، کار پژوهشــی ســامان نخواهــد 
ــاد  ــا در ایج ــتی ه ــروز کاس ــت ب ــن عّل ــت. مهمتری یاف
یــک بحــث درســت شــاید ایــن اســت کــه دانشــمندان 
بــه طــور معمــول بــه دنبــال اثبــات درســتی نظریــه هــای 
ــا  ــتی ه ــف نادرس ــراغ کش ــه س ــر ب ــوده و کمت ــود ب خ
)مــوارد خــارج از مصــداق(  و کاســتی هــای آن هــا مــی 
ــه در  ــات گرایان باشــند. در حقیقــت وجــود رویکــرد اثب
تحلیــل یافتــه هــای علمــی بارزتریــن دلیــل عــدم دســت 
یابــی بــه نتایــج تکرارپذیــر اســت، زیــرا ایــن رویکــرد 
ــدودی از  ــداد مح ــار تع ــه و انتش ــه ارائ ــمندان را ب دانش
ــد،  ــی نماین ــد م ــان را تایی ــه هایش ــه نظری ــا ک ــه ه یافت
محــدود مــی کنــد. وقتــی اثبــات و فقــط اثبــات نظریــه 
ایــی خــاص مــورد نظــر دانشــمندان باشــد، کمتــر شــاهد 
ــم  ــر خواهی ــرار پذی ــه و تک ــع گرایان ــج واق ــار نتای انتش

بــود.
ــل توســط کارل  ــا قب ــن مســئله ســال ه راه کار حــل ای
ــده،  ــرح گردی ــری2 ]4[ وی مط ــدِل ابطال پذی ــر1 و م پوپ
ــوه  ــی و نح ــرد تحلیل ــر رویک ــون ب ــفانه تاکن ــا متاّس اّم
ــته  ــی نداش ــر چندان ــگران تاثی ــردازی پژوهش ــه پ نظری
ــگر  ــر، پژوهش ــرِی پوپ ــدِل ابطال پذی ــق م ــت. برطب اس
ــه  ــود ب ــه خ ــق نظری ــق و دقی ــی عمی ــا بررس ــد ب بای
ــن ســوال اساســی پاســخ دهــد کــه چــه مشــاهدات  ای
ــات  ــه وی را اثب ــالف« نظری ــد »خ ــی توانن ــی م و نتایج
کننــد و در یــک گام فراتــر ، بتوانــد شــرایط الزم بــرای 
رد نظریــه اش را، تبییــن نمایــد. در ایــن صــورت، 
ــح  ــت صحی ــت در واقعی ــن اس ــه ممک ــه وی، ک نظری
ــوده و  ــر ب ــال پذی ــاس ابط ــد، در اس ــول باش ــل قب و قاب
راه بــرای بــه چالــش کشــیدن آن همــوار اســت. تــالش 
ــف  ــف ضع ــرای کش ــالش ب ــع ت ــال در واق ــرای ابط ب
ــی  ــرار م ــون ق ــورد آزم ــه م ــت ک ــه ای اس ــای نظری ه
گیــرد و در نهایــت نظریــه علمــی ســامان مــی یابــد ]4[. 
ــج  ــه نتای ــت ک ــیوه آن اس ــن ش ــم ای ــت مّه ــر مزیّ دیگ
ــه  ــفاف و ب ــا  ش ــش ه ــای آزمای ــا و داده ه ــنجش ه س
ــت  ــی شــوند و در نهای ــه م ــی ارائ ــده آل گرای دور از ای
احتمــال تکرارپذیــر بــودن یافتــه هــا افزایــش مــی یابــد.
چنیــن رویکــردی مســتلزم داشــتن ذهنــی آگاه و تفکــری

بحران شیوع خطا

نشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره اول، دی ماه 95
26

ــز  ــا و نی ــته ه ــه دانس ــگرانی ک ــت. پژوهش ــه اس نّقادان
ــش مــی کشــند همــواره  ــه چال ــه هــای خــود را ب نظری
بــرای کنــار گذاشــتن تلقیـّـات قدیمــی و شــنیدن  نظریــه 
هــای جدیــد و کامــل تــر و اندیشــیدن دربــاره آنهــا آماده 
انــد. بهــره منــدی از تفکر فّعــال و رویکــرد نّقادانه ســبب 
مــی شــود تــا فــرد پژوهشــگر عــالوه برگســترش زاویــه 
دیــد خــود و پیــش بینــی و خلــق افــق هــای تــازه بــرای 
ــر  ــدا کــرده و کمت ــر ذهــن خــود تســلط پی پیشــرفت، ب
ــودآگاه  ــای ناخ ــا خطاه ــناختی و ی ــای ش ــر خطاه درگی

شــود ]5،6[. 

نتیجه گیری

ــی،  ــگ علم ــود فرهن ــعه و بهب ــرای توس ــن گام ب بهتری
بازبینــی رفتارهــای رایــج و اصــالح آنهاســت، بخصــوص 
بــرای جامعــه علمــی امــروز کــه عــالوه بــر چالــش های 
ــت و  ــب  نادرس ــار مطال ــران انتش ــا بح ــگی،  ب همیش
تکــرار ناپذیــر روبروســت. از آنجایــی کــه ایــن معضــل 
مرجعیــت علــم را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد و نیــز 
ــا  ــذف ی ــرای ح ــی ب ــیوه مطمئن ــه ش ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــا،  ــار آنه ــس از انتش ــت، پ ــات نادرس ــح اطالع تصحی
ــا جــای ممکــن از عواملــی کــه  ــد ت ــدارد، بای وجــود ن
ــراز  ــوند احت ــی ش ــوم م ــده ش ــن پدی ــروز ای ــث ب باع
ــدی،  ــای عم ــود خطاه ــر، وج ــه حاض ــود. در مطالع نم
ــه نتایــج و بحــث  غیــر عمــدی در انجــام آزمایــش، ارائ
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل 

ــد. ــی گردی ــن مشــکل معرف ــروز ای ب
ــگ  ــتلزم فرهن ــا مس ــواع خطاه ــروز ان ــگیری از ب پیش
ــردن  ــه ک ــور نهادین ــه منظ ــت و ب ــی اس ــازی علم س
ــد  ــی بای ــی طرف ــت و ب ــت، صداق ــظ امان ــزوم حف آن  ل
ــه  ــادآوری گــردد. تغییــر رویکــرد اثبــات گرایان ــًا ی مرتب
ــی  ــز از نکات ــا نی ــی در انجــام بحــث ه ــه ابطــال گرای ب
ــرش  ــود نگ ــه بهب ــرد آن ب ــری و کارب ــه فراگی ــت ک اس
ــد، چــرا کــه  و فرهنــگ جامعــه علمــی کمــک مــی کن
ــگران از  ــدی پژوهش ــره من ــانه به ــن نش ــروزه بارزتری ام
ــال  ــرای ابط ــان ب ــان ایش ــالش همزم ــی، ت ــر علم تفک
ــود  ــا وج ــه ب ــت. البت ــی اس ــای علم ــه ه ــد نظری و تایی
ــا  ــی آنه ــگ علم ــگران و فرهن ــش پژوهش ــت نق اهمی
ــالح  ــرورت اص ــد از ض ــم، نبای ــد عل ــعه و رش در توس
ــد و ــل ش ــی غاف ــی و پژوهش ــیابی علم ــن ارزش قوانی

1. Karl Popper
2. Falsification Model



ــی، از  ــیابی علم ــن ارزش ــری قوانی ــا بازنگ ــت ب الزم اس
ــن  ــروز چنی ــه ب ــر ب ــه منج ــی ک ــارهای ذهن ــدت فش ش
ــر  ــردد. اگ ــته گ ــوند کاس ــی ش ــی م ــاری های ــج رفت ک
ــار  ــده  معی ــر ش ــی منتش ــاالت تحقیقات ــداد مق ــا تع تنه
ــی  ــگاه علم ــگر و پای ــک پژوهش ــرفت ی ــیابی پیش ارزش
ــاالت  ــه اینکــه مق ــدون توجــه ب وی محســوب شــود، ب
ــگاه  ــت، آن ــوردار اس ــی برخ ــوذ و کیفیت ــه نف وی از چ
ــیوه  ــر ش ــه ه ــق ب ــه محق ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
ممکــن حتــی از راه ناصــواب دســت بــه افزایــش تعــداد 
مقــاالت خــود بزنــد. اهتمــام بــه چــاپ تعــداد مقــاالت 
ــه علمــی  ــاء رتب ــم و ارتق ــرای رشــد کمــی عل بیشــتر ب
ــت،  ــروری اس ــه ض ــی اگرچ ــطح بین الملل ــور در س کش
ــان  ــه همزم ــت ک ــن اس ــر ای ــروری ت ــوع ض ــا موض ام
بــه ارتقــاء کیفــی مقــاالت نیــز توجــه ویــژه ای وجــود 
داشــته باشــد. در پژوهشــی کــه در ســال گذشــته انجــام 
ــران  ــی ای ــه جهان ــد رتب ــف رش ــل توق ــت ]7[ عوام گرف
در انتشــار اســناد علمــی بررســی گردیــد و از مشــکالتی 
چــون ضعــف مدیریــت پژوهشــی کشــور، عــدم رشــد 
بودجــه پژوهشــی کشــور و تــوّرم هــا و تحریــم هــا یــاد 
شــد. در اینجــا بایــد گفــت کــه عوامــل  مذکــور، عــالوه 
ــی  ــعه کیف ــدم توس ــل ع ــی، عام ــد کّم ــف رش ــر توق ب
مقــاالت نیــز مــی باشــند و در چنیــن شــرایطی اصــرار به 
افزایــش تعــداد مقــاالت بــر وخامــت اوضــاع مــی افزاید. 
در ایــن رابطــه الزم اســت تــا حداّقــل در داخــل کشــور 
ســازوکارهای جدیــدی بــرای ارزشــیابی توســعه یافتگــی 
ــه  ــال، پاســخگویی ب ــرای مث علمــی اندیشــیده شــوند. ب
ــی  ــائل بوم ــل مس ــرای ح ــالش ب ــی و ت ــای مّل نیازه
ــن  ــش و همچنی ــکنی دان ــق مرزش ــه ای از طری و منطق
ــه مؤلفــه هایــی هســتند  ــردی کــردن علــم، از جمل کارب
کــه مــی تواننــد بــرای ســنجش پیشــرفت علمــی بــکار 
رونــد و تخصیــص بودجــه هــای پژوهشــی متناســب بــا 

ــرد. ــن معیارهــا صــورت گی ای
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