بحران شیوع خطا

بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم
زهرا ذوالمجد حقیقی ،عطیه قاسمی ،عاطفه پورسلیمان ،ارسالن آقایی و
*
علی اکبر صبوری

چکیده
عواملــی چــون طراحــی ضعیــف آزمایــش هــا ،تجزیــه وتحلیــل اشــتباه نتایــج و بحــث هــای ضعیــف
باعــث رواج انتشــار داده هــای تکرارناپذیــر و یافتــه هــای پرخطــا ،در ســال هــای اخیــر شــدهاند.
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
هــای مطلــوب و کنارگذاشــتن داده هایــی اســت کــه بــه راحتــی قابــل توجیــه نیســتند .از طــرف
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
دیگــر از مــواردی کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد تغییــر اســت ،شــیوه ارزشــیابی پیشــرفت و توســعه
یافتــه گــی علمــی مبتــی بــر کمیتگرایــی ،بــدون توجــه بــه ارزیابــی کیفیــت و علیرغــم 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.
واژگان کلیدی :فرهنگ علم ،تکرارپذیری ،خطای آزمایش ،مقاله تحقیقی.
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مقدمه
در مــاه آگوســت ســال  ٢٠٠۵میــادی پایــگاه الکترونیکی
نشــریه پزشــکی کتابخانــه عمومــی علــم 1مقالــه ای
تحــت عنــوان «چــرا اغلــب یافتــه هــای پژوهشــیِ منتشــر
شــده نادرســت هســتند؟» [ ]۱منتشــر کــرد کــه فــورا ً
مــورد اقبــال و توجــه بســیاری از پژوهشــگران در رشــته
هــای مختلــف قــرار گرفــت .در ایــن گــزارش عوامــل
گوناگــون ،از انــدازه جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه تــا
میــزان پشــتوانه مالــی گــروه پژوهشــی کــه باعــث شــیوع
و انتشــار «یافتــه هــای نادرســت» مــی شــوند ،مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه بودنــد.
پرداختــن بــه ایــن موضــوع از ایــن لحــاظ ضــروری
اســت کــه متاسـ ّفانه تعــداد مقــاالت حــاوی یافتــه هــای
علمــی تکــرار ناپذیــر رو بــه افزایــش اســت .تکــرار
ِ
ـوآوری یــک یافتــه پژوهشــی موجــب پذیرش
پذیــری و نـ
آن در جامعــه علمــی مــی شــود ،امــا ازآنجایــی کــه در
مرحلــه داوری و بازبینــی دســت آورد هــای پژوهشــی،
بیشــتر نــوآوری مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد ،بســیاری
از دســت آوردهایــی کــه در قالــب مقــاالت انتشــار
می-یابنــد ،در مرحلــه عملیاتــی شــدن بــا شکســت
مواجــه شــده و یــا بــه عبــارت ســاده تــر در عمــل
تکــرار ناپذیرنــد.
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
مراتــب از فهرســت یــاد شــده در گــزارش مذکــور []۱
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
شــده انــد .منظــور از خطــای عمــدی کلیــه رفتارهــای
ارادی اســت کــه منجــر بــه انتشــار نتایــج ناقــص و
یــا نادرســت مــی گردنــد ،بــرای مثــال ممکــن اســت
پژوهشــگران بــه هنــگام ارائــه گــزارش یــک ســنجش
تنهــا بــه ذکــر نتایجــی کــه بــه اثبــات نظریــه شــان
ـج بــه
کمــک مــی کننــد ،بســنده کننــد و از گــزارش نتایـ ِ
اصطــاح «ناجــور» خــودداری نماینــد .اینموضــوع یکــی
از مهمتریــن عواملــی اســت کــه باعــث تکرارناپذیــری
نتایــج مــی شــود .دســته دومِ خطاهــا عمــدی نیســتند

ولــی بدلیــل بــی دقتــی و یــا ناآگاهــی ایجــاد مــی
شــوند .ماننــد وقتــی کــه نتایــج یــک ســنجش بدلیــل
خطــای سیســتمی دســتگاهی نادرســت اســت ولــی
پژوهشــگر بدلیــل عــدم تســلط بــه دانــش مــورد نظــر،
نتایــج نادرســت را
متوجــه ایــن نکتــه نمــی شــود و
ِ
تفســیر نمــوده و منتشــر مــی کنــد .خطاهایــی از ایــن
دســت هرچنــد عمــدی و غیرصادقانــه نیســتند ،ولــی
لطمــه زیــادی بــه گــزارش هــای علمــی وارد مــی کننــد
و باعــث ایجــاد نتایــج تکرارناپذیــر مــی شــوند .دســته
ســومِ خطاهــا ناخــودآگاه هســتند و ریشــه در ســوگیری
هــای ذهنــی و خطاهــای شــناختی دارنــد ،ماننــد زمانــی
کــه پژوهشــگر بدلیــل داشــتن یــک زمینــه ذهنــی قبلــی
پاســخ هــا را پیــش بینــی مــی نمایــد و لــذا قــادر بــه
مشــاهده و تفسیردرســت نتایــج آزمایــش نبــوده و نــکات
تــازه و گاه بســیار مه ّمــی را نادیــده مــی گیــرد .نقــش
ایــن خطــا نیــز در شــیوع نتایــج تکرارناپذیــر کــم نیســت
و اگرچــه تشــخیص آن ،بدلیــل ناآگاهانــه بــودن ،دشــوار
اســت ولــی بایــد شناســایی شــده و برطــرف گــردد.
اگرچــه خطاهــای کوچــک و بــزرگ از نظــر اهمیّــت
قابــل مقایســه نیســتند ولــی مــی تــوان گفــت مقــاالت
اندکــی کــه بــه طــور فاحــش غیرصادقانــه هســتند و بــا
جنجــال رســانه هــا از گردونــه حــذف مــی شــوند کمتــر
از مقــاالت فراوانــی کــه ظاهــراً مغایــرت هــای نســبی
کمتــری دارنــد ولــی در حافظــه جامعــه علمــی باقــی
مــی ماننــد ،آســیب زننــده و تخریــب کننــده هســتند [.]٢
مؤسســه انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر بارهــا مقــاالت
جعلــی و مقاالتــی کــه در آنهــا وجــود خطــا محرز شــده
بــود را از نشــریه هایــی کــه بعضـ ًا جــزء تــراز اول هــای
دنیــای نشــریات علمــی بــوده انــد ،حــذف کــرده اســت.
ایــن مؤسســه ،بــه منظــور حفــظ صیانــت و اعتبــار علــم،
وظیفــه دارد هــرگاه بــه وجــود جعــل (و یــا خطــا) در
مقالــه ای اطمینــان پیــدا کــرد ،آن مقالــه را معرفــی نموده
و از نشــریه مــورد نظــر خــارج کنــد ،بــا ایــن هــدف
کــه بتوانــد رعایــت اصــول اخــاق علمــی در رابطــه بــا
انتشــار مقــاالت را الزامــی نمایــد .2ا ّمــا اینکــه برخــورد
قهــری مؤسســه انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر تــا چــه
انــدازه در زمینــه نهادینــه کــردن اخــاق علمــی موفــق
بــوده ،تنهــا بــه روایــت اســتنادهای آمــاری و در آینــده
امــکان پذیــر اســت .در حــال حاضــر و بــه گواهــی

1. PLoS Medicine
2. Publishing Ethics for Journals, A guide for Editors-in-Chief, Associate Editors, and Managing Editors, https://www.springer.com/gp/
partners/society-zone-issues/springer-s-guide-publishing-ethics-for-journals/15064
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ِ
ـاالت
خــود ایــن مؤسســه ،نــه تنهــا پدیــده انتشــار مقـ
نادرســت متوقــف نشــده بلکــه برخــی از مقاالتــی
کــه بــا اعــام مؤسســه از نشــریات بیــرون انداختــه
شــده بودنــد ،همچنــان مــورد اســتناد پژوهشــگران قــرار
گرفتــه و در برخــی مــوارد صدهــا بــار دیگــر بــه عنــوان
مرجــع معرفــی شــده انــد .1ظاهــرا ً پژوهشــگران و
داوران نشــریات ،اطالعــات خــود را بــا وبــگاه مؤسســه
انتشــاراتی اشــپرینگر -نیچــر بــه روز نمــی کننــد و
اجبــاری هــم بــرای ایــن کار وجــود نــدارد .بــه طــور
کلــی و بــه اســتناد همیــن خبــر ،بــه نظــر مــی رســد
تــا زمانــی کــه ایــن مؤسســه ســاز و کار مطمئــن تــری
بــرای الــزام دســتورالعمل هــای خــود ایجــاد نکنــد،
ِ
ـاالت جعلــی و یــا پرخطــا و ارجاعــات بــه
انتشــار مقـ
آنهــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .بایــد اذعــان نمــود
وقتــی اطالعــات نادرســت منتشــر میگردنــد ،حتــی اگــر
نادرســتی آنهــا شناســایی و اعــام شــود ،جمــع آوری و
حــذف آنهــا ممکــن نیســت و در هــر حــال بهتریــن راه
بــرای توقــف اشــاعه مطالــب نادرســت ،جلوگیــری از
انتشــار آنهاســت.
امــا بــه راســتی چگونــه مــی تــوان از بــروز خطاهــا
حیــن انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی ،ارائــه یافتــه هــای
علمــی و یــا داوری مقــاالت کــه منجــر بــه انتشــار
مطالــب نادرســت مــی گــردد ،جلوگیــری نمــود؟ مهمتــر
از آن ،چــرا پژوهشــگران گاهــی داده هــای جعلــی ارائــه
مــی دهنــد و چگونــه مــی تــوان از شــیوع ایــن کــج
رفتــاری هــا کاســت؟ ایــن پرســش هــا بایــد در درون
دانشــگاه هــا و مؤسســه هــای پژوهشــی دقیقــ ًا مــورد
بحــث و بررســی قــرار بگیرنــد و علــل وقــوع جعــل و
خطــا شناســایی شــده و راهکارهــای بــر طــرف کــردن
آن هــا رواج داده شــوند.
خوشــبختانه در ایــن زمینــه تــا کنــون پژوهــش هایــی
صــورت گرفتــه و راه کارهایــی نیــز بــرای حــل ایــن
معضــات پیشــنهاد گردیــده انــد [ ]۱،٢امــا ایــن راه
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
ایــن مهــم ،در اینجــا قصــد داریــم بــه بازبینــی آنچــه
باعــث شــیوع خطاهــا و یافتــه هــای تکرارناپذیــر مــی
شــوند و عوامــل مؤثــر بــر آنهــا بپردازیــم و تــا جــای

ممکن شیوه های مقابله با آنها را یادآوری نماییم.
خطای عمدی
بســیاری از کســانی کــه دســت بــه انجــام یــک کار
پژوهشــی زده انــد ،بــی گمــان لحظــات بــه بــن بســت
رســیدن را تجربــه کــرده انــد .لحظــات گیــج کننــده
ای کــه بــه تعبیــر یــوری آلــون ،2پژوهشــگر خــود را
بیــن زمیــن و هــوا مع ّلــق احســاس مــی کنــد چــرا کــه
نمــی توانــد از بیــن انبــوه داده هــای جمــع آوری شــده
بــه نتایــج روشــن و تاثیرگــذاری برســد ،تاثیرگــذار در
حــدی کــه قابلیّــت چــاپ شــدن در یــک نشــریه معتبــر
علمــی را داشــته باشــد.
متاســفانه بحــث جــدی دربــاره چالــش هایــی از ایــن
دســت در گــروه هــای پژوهشــی بنــدرت اتفــاق مــی
افتــد و گفتگــوی غالــب در بیــن اعضــاء یــک تیــم
تحقیقاتــی معمــو ً
ال حــول محــور چگونگــی انتشــار
مقــاالت اســت .بــه همین دلیــل بســیاری از پژوهشــگران،
بویــژه دانشــجویان ،درلحظــات ســردرگمی خــودرا تنهــا
مقصــر قلمــداد مــی کننــد.
مــی یابنــد و احیانـ ًا خــود را ّ
در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت داده هــا و مشــاهده
هــای خــود را اشــتباه تل ّقــی کــرده و کنــار بگذارنــد و یا
بــه «اصــاح» آنهــا بپردازنــد .لــذا بــه نظــر مــی رســد که
فرهنــگ رایــج در جامعــه علمــی مــا در این زمینــه نیازمند
تغییــر اســت و بایــد گفتگوهــای واقــع بینانــه و شــفاف
دربــاره فــراز و فرودهــای گاه رنــج آوری کــه شــخص
حیــن تکامــل ذهــن بــا آنهــا روبروســت ،انجــام پذیــرد.
مفاهیــم پیــروزی و یــا شکســت در بدســت آوردن نتایــج
مــورد انتظــار در یــک آزمایــش مــواردی هســتند کــه
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
بیشــتر بــرای شکســت آمــاده باشــند تــا پیــروزی .ایــن
گفتگوهــا پژوهشــگران را بــرای رویارویــی بــا ســختی
هــای مســیر و نامــرادی هــای آن آمــاده مــی ســازد و بــه
دنبــال آن فرهنــگ جامعــه علمــی را ارتقــاء مــی دهــد.

1. Retraction Watch “Top 10 most highly cited retracted papers” http://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/top-10-mosthighly-cited-retracted-papers/
_2. Uri Alon, Alon U. (2013, June). Title [Why science demands a leap into the unknown]. Retrieved from https://www.tedtt-alks/uri_alon
why_truly_innovative_science_demands_a_leap_ into_the_unknown
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از طــرف دیگــر ،اگرچــه انتشــار مقالــه هــای نوآورانــه
امــروزه بــه عنــوان بارزتریــن نشــانه بــرای پیشــرفت
علمــی دانســته مــی شــود ،ولــی اگــر ایــن مهــم بــه
انگیــزه اصلــی از انجــام یــک کار پژوهشــی تبدیل شــود،
تبعــات بــدی بدنبــال خواهــد داشــت .اگــر بخواهیــم
فرهنــگ جامعــه علمــی را بــه نحــو بهتــری تکامــل دهیم،
نــه تنهــا بایــد اخــاق علمــی فــردی را بهبــود بخشــیم،
بلکــه بایــد فشــارهای اجتماعــی را کــه باعــث ایجــاد
ایــن انگیــزش هــا و رفتارهــا مــی شــود تغییــر دهیــم.
در حقیقــت زمــان آن رســیده کــه معیارهــای تــازه ای
بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در جوامــع علمــی تعریــف
شــوند .یــک راهــکار پیشــنهادی مــی توانــد تغییــر
نظــام ارزش یابــی و تشــویق روش هــا و تــاش هــای
تحقیقاتــی بــه جــای بهــا دادن بــه نتایــج آنهــا باشــد
[ .]٢نیــز ارزشــیابی مــی توانــد مبتنــی بــر قابلیــت یــک
گــروه تحقیقاتــی در زمینــه حــل مســائل و مشــکالت
بومــیِ شــناخته شــده باشــد .ایــن عمــل اگرچــه ممکــن
اســت در ظاهــر در زمینــه نــام آوری در عرصــه هــای
بیــن المللــی بــه انــدازه انتشــار مقــاالت مفیــد نباشــد،
امــا در طوالنــی مــدت بــه ارزش و اعتبــار م ّلــی و بیــن
المللــی پژوهشــگران و مراکــز تحقیقاتــی مــی افزایــد.
ِ
عمدی برنامه ریزی شده
خطای
درمــاه نوامبــر ســال  ٢٠۱۶میــادی ،مؤسســه انتشــاراتی
اشــپرینگر -نیچــر تعــدادی از مقــاالت منتشــر شــده از
طــرف دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی ایرانــی را جعلی
خوانــد و از درجــه اعتبــار ســاقط نمــود .1ایــن خبــر
بــرای پژوهشــگران بســیار تــکان دهنــده و بــرای ســایر
مــردم عجیــب و تــوام بــا تاســف و بــی اعتمــادی بــود.
ایــن ماجــرا ،صــرف نظــر از اینکــه اهــداف و سیاســت
هــای انجــام آن چــه بــود و چــرا بــا تمرکــز بــه روی
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 گردیــد.2
همــان طــور کــه پیشــتر گفتــه شــد ،پدیــده جعــل
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
ســازی و ســرقت ادبــی 3اســت .متاســفانه آنچــه روی
داد ،برنامــه ریــزی گروهــی و گســترده بــرای فریــب
سیســتم ارزیابــی علمــی نشــریات در مرحلــه داوری
بــود .ایــن گونــه رفتارهــای غیراخالقــی کــه بــه هتــک
آبــرو از جامعــه پژوهشــگران منجــر مــی گردنــد ،تقریبـ ًا
هیــچ توجیهــی بــه جــز ســودجویی ندارنــد و در بحــث
حاضــر جایــی بــرای تحلیــل و بررســی آنهــا وجــود
نــدارد .امــا الزم بــه تذکــر اســت کــه وقــوع چنیــن
پدیــده هایــی بــار دیگــر نظــام ارزشــی وابســته بــه
ک ّمییــت مقــاالت را میتوانــد زیــر ســؤال ببــرد ،چــرا
کــه هــرگاه تصمیــم گیــری هــای اجتماعــی صرفــآ بــر
مبنــای مــاک هــای ک ّمــی صــورت گیرنــد ،احتمــال
تقلــب و تخلــف افزایــش مــی یابــد [ .]٣در وضعیــت
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
کیفیــت مناســب بــه راحتــی میســر نیســت ،اصــرار بــه
چــاپ روز افــزون مقــاالت ،بــدون تامیــن منابــع کافــی
و ایجــاد بســترهای الزم بــرای پژوهــش ،یــک خودکشــی
حرفــه ای اســت و نتیجــه ای جــز ظهــور شــیوه هــای
مبتکرانــه تق ّلــب بــه بــار نمــی آورد.
البتــه ،ایــن فقــط مقــاالت ایرانیــان نبــوده اســت کــه
در ســالهای اخیــر ســلب اعتمــاد شــده و از نشــریات
حــذف شــدهاند .تــا آخــر ســال  2016میــادی3832 ،
مقالــه از کل جهــان ســلب اعتمــاد و از انتشــار حــذف
شــدهاند کــه  106مــورد ( 2/8درصــد مقــاالت ســلب
اعتمــاد شــده) آن متعلــق بــه نویســندگان ایرانــی اســت.
کشــورهای آمریــکا بــا  29( 1111درصــد) ،چیــن بــا
 21/5( 823درصــد) ،ژاپــن بــا  19( 339درصــد) ،آلمــان
بــا  6/4( 244درصــد) ،هنــد بــا  6/3( 240درصــد) و
انگلســتان بــا  4/7( 178درصــد) شــش کشــوری اولــی
هســتند کــه بیشــترین مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده از
آنهاســت و ایــران در جایــگاه دهــم قــرار دارد .مقــاالت
ســلب اعتمــاد شــده دانشــگاههای معــروف جینــگ-
جنگ-شــان در چیــن بــا  89مقالــه ،هــاروارد در امریــکا
بــا  61مقالــه و توکیــو در ژاپــن بــا  53مقالــه ،در راُس
دانشــگاههای بــا بیشــترین مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده

1. Publisher pulls 58 articles by Iranian scientists over authorship manipulation http://www.nature.com/news/publisher-pulls-58-articles-by-iranian-scientists-over-authorship-manipulation-1.20916
2. http://www.ion.ir/News/159373.html
3. Plagiarism
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اســت .در حالــی کــه مقــاالت ســلب اعتمــاد شــده
ایرانیــان مربــوط بــه نشــریات درجــه ســه و یــا درجــه
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
جهــان ،یعنــی  PNAS ،Natureو  Scienceبــه ترتیــب هــر
کــدام  52 ،63و  45مقالــه از درجــه اعتبــار ســاقط شــده
دارنــد .در ایــران از  268187مقالــه بــه چــاپ رســیده،
تنهــا  106مــورد (یعنــی یــک در  )2500فاقــد اعتبــار
شــده اســت .اگرچــه ایــن مقــدار کــم هــم باعــث
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
تحریمهــای ظالمانــه همــه تــاش خــود را ایثارگرایانــه
انجــام دادهانــد و در مرزشــکنی دانــش جهــان افتخــارات
بزرگــی بــرای ایــران اســامی بــه ارمغــان آوردهانــد .در
حــال حاضــر بســیاری از مراکــز علمــی دنیــا بــه دنبــال
انقالبــی در ارزشــیابی هســتند تــا نقــش مقــاالت را از
نظــر ک ٌمــی بــا کیفیــت پژوهــش و دســت آوردهــای
ملمــوس تــری جایگزیــن کننــد و بــه نظــر میرســد ایــن
موضــوع در ایــران نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت هــا،
بایــد بــا جدیّــت بیشــتری صــورت گیــرد.

اختصاصــی و تــازه (و یــا حیوانــات و ســلول هــای
آمــاده ســازی شــده بــرای آزمایــش مطابــق پروتــکل
هــای اســتاندارد)
ج) بهــره منــدی از دســتگاه هــای انــدازه گیـ ِ
ـری دقیــق
و کالیبــره شــده
د) اســتفاده از ظــروف و شیشــه آالت کامــ ً
ا تمیــز و
خشــک و در صــورت لــزوم اســترلیزه شــده
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 طبیعتـ ًا آنچــه در صدر این فهرســت
قــرار مــی گیــرد لــزوم داشــتن دانــش کافــی بــرای انجام
یــک بحــث صحیــح و موشــکافانه در مقــاالت اســت .در
حساســیّت و
حالــت ایــده آل ،شــناخت کامــل ما ّهیّــتّ ،
محدودیــت هــای انــواع روش هــای انــدازه گیــری ،که در
یــک طــرح تحقیقاتــی معیّــن مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیرنــد ،بــه پژوهشــگر کمــک مــی کنــد تــا عــاوه بــر
طراحــی صحیــح طرحنامــه ،در تجزیــه و تحلیــل درســت
داده هــا و ارائــه یــک بحــث مســتدل موفــق باشــد .اگــر
شــناخت پژوهشــگران از روش هــای متــداول انــدازه
گیــری در آزمایشــگاه کافــی نباشــد و داده هــای خــود
را تنهــا از راه مقاســیه آنهــا بــا ســایر نتایــج انتشــار
متاســفانه هــم اکنون
انــواع خطاهــای غیرعمــدی و ارتبــاط آنهــا بــا انتشــارِ یافتــه تحلیــل نماینــد ،شــیوه ای کــه ّ
یافتــه هــای تکرارناپذیــر
بســیار متــداول اســت ،احتمــال عــدم دســتیابی بــه نتایــج
درســت و یــا تحلیــل نادرســت داده هــا بســیار زیــاد مــی
منظــور از خطاهــای غیرعمــدی ،خطاهایــی هســتند کــه شــود .عــاوه بــر ایــن ،در شــرایطی کــه دانــش مــا
بــر اثــر نادرســت بــودن روش هــای انجــام آزمایــش ناکافــی اســت و برداشــت مــا از نتایــج آزمایــش هــا بــه
و تحلیــل داده هــا اتفــاق مــی افتنــد .ایــن خطاهــا در بررســی شــباهت هــای آنهــا بــا ســایر نتایــج انتشــار یافته
صــورت بهــره منــدی از شــرایط درســت آزمایــش و محــدود مــی شــود ،بیشــتر امــکان دارد کــه بــرای قبــول
داشــتن دانــش کافــی در کلیــه مراحــل طراحــی ،انجــام مشــاهداتی خــاص دچــار تعصــب شــویم چــرا کــه
متعصبانــه
و تحلیــل نتایــج آزمایــش ،قابــل اجتنــاب بــوده و بــه بــه طــور طبیعــی ذهــن انســان بــه پذیــرش
ّ
عبــارت دیگــر بــا مطالعــه ،دقــت و بهــره جویــی از موضوعاتــی کــه تنهــا آنهــا را از طریــق خوانــدن یــا
دســتگاه هــای مناســب ،قابــل برطــرف نمــودن هســتند .شــنیدن آموختــه و دربــاره آنهــا ّ
تفکــر ننمــوده و تجربــه
بــه طــور کلــی برخــی شــرایط و ویژگــی هــای الزم واقعــی و عملــی بــا آنهــا نداشــته اســت ،متمایــل تــر
بــرای انجــام درســت یــک آزمایــش و بــر حــذر مانــدن اســت .بازبینــی مــداوم و فراگیــر نتایــج و اســتدالل ها در
از خطاهــای قابــل اجتنــاب را مــی تــوان بــه ایــن درون یــک گــروه تحقیقاتــی و یــا فراتــر از آن و در بیــن
صــورت خالصــه نمــود:
گــروه هــای تحقیقاتــی مشــابه و مشــورت بــا متخصصــان
الــف) داشــتن برنامــهِ صحیــح ،کامــل ،جامــع و تــا حــد ویــژه در هــر روش ســنجش ،قبــل از اقــدام بــرای انتشــار
امــکان روزآمــد
مقــاالت ،فرصتــی بســیار مناســب بــرای دیــده شــدن
ب) داشــتن مــواد خالــص و اســتاندارد و محلــول هـ ِ
ـای خطاهــا و کاســتی هــا و برطــرف نمــودن آنهاســت.
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بحران شیوع خطا
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 ا ّمــا در هنــگام بیــان نظریــه شــیوه هــای
درســتی اتخــاذ نگردنــد ،کار پژوهشــی ســامان نخواهــد
یافــت .مهمتریــن ع ّلــت بــروز کاســتی هــا در ایجــاد
یــک بحــث درســت شــاید ایــن اســت کــه دانشــمندان
بــه طــور معمــول بــه دنبــال اثبــات درســتی نظریــه هــای
خــود بــوده و کمتــر بــه ســراغ کشــف نادرســتی هــا
(مــوارد خــارج از مصــداق) و کاســتی هــای آن هــا مــی
باشــند .در حقیقــت وجــود رویکــرد اثبــات گرایانــه در
تحلیــل یافتــه هــای علمــی بارزتریــن دلیــل عــدم دســت
یابــی بــه نتایــج تکرارپذیــر اســت ،زیــرا ایــن رویکــرد
دانشــمندان را بــه ارائــه و انتشــار تعــداد محــدودی از
یافتــه هــا کــه نظریــه هایشــان را تاییــد مــی نماینــد،
محــدود مــی کنــد .وقتــی اثبــات و فقــط اثبــات نظریــه
ایــی خــاص مــورد نظــر دانشــمندان باشــد ،کمتــر شــاهد
انتشــار نتایــج واقــع گرایانــه و تکــرار پذیــر خواهیــم
بــود.
راه کار حــل ایــن مســئله ســال هــا قبــل توســط کارل
پوپــر 1و مــد ِل ابطالپذیــری ]۴[ 2وی مطــرح گردیــده،
متاســفانه تاکنــون بــر رویکــرد تحلیلــی و نحــوه
ا ّمــا ّ
نظریــه پــردازی پژوهشــگران تاثیــر چندانــی نداشــته
ِ
پذیــری پوپــر ،پژوهشــگر
اســت .برطبــق مــد ِل ابطال
بایــد بــا بررســی عمیــق و دقیــق نظریــه خــود بــه
ایــن ســوال اساســی پاســخ دهــد کــه چــه مشــاهدات
و نتایجــی مــی تواننــد «خــاف» نظریــه وی را اثبــات
کننــد و در یــک گام فراتــر  ،بتوانــد شــرایط الزم بــرای
رد نظریــه اش را ،تبییــن نمایــد .در ایــن صــورت،
نظریــه وی ،کــه ممکــن اســت در واقعیــت صحیــح
و قابــل قبــول باشــد ،در اســاس ابطــال پذیــر بــوده و
راه بــرای بــه چالــش کشــیدن آن همــوار اســت .تــاش
بــرای ابطــال در واقــع تــاش بــرای کشــف ضعــف
هــای نظریــه ای اســت کــه مــورد آزمــون قــرار مــی
گیــرد و در نهایــت نظریــه علمــی ســامان مــی یابــد [.]۴
دیگــر مزیّــت م ّهــم ایــن شــیوه آن اســت کــه نتایــج
ســنجش هــا و داده هــای آزمایــش هــا شــفاف و بــه
دور از ایــده آل گرایــی ارائــه مــی شــوند و در نهایــت
احتمــال تکرارپذیــر بــودن یافتــه هــا افزایــش مــی یابــد.
چنیــن رویکــردی مســتلزم داشــتن ذهنــی آگاه و تفکــری

ن ّقادانــه اســت .پژوهشــگرانی کــه دانســته هــا و نیــز
نظریــه هــای خــود را بــه چالــش مــی کشــند همــواره
بــرای کنــار گذاشــتن تلقیّــات قدیمــی و شــنیدن نظریــه
هــای جدیــد و کامــل تــر و اندیشــیدن دربــاره آنهــا آماده
انــد .بهــره منــدی از تفکر ف ّعــال و رویکــرد ن ّقادانه ســبب
مــی شــود تــا فــرد پژوهشــگر عــاوه برگســترش زاویــه
دیــد خــود و پیــش بینــی و خلــق افــق هــای تــازه بــرای
پیشــرفت ،بــر ذهــن خــود تســلط پیــدا کــرده و کمتــر
درگیــر خطاهــای شــناختی و یــا خطاهــای ناخــودآگاه
شــود [.]۵،۶
نتیجه گیری
بهتریــن گام بــرای توســعه و بهبــود فرهنــگ علمــی،
بازبینــی رفتارهــای رایــج و اصــاح آنهاســت ،بخصــوص
بــرای جامعــه علمــی امــروز کــه عــاوه بــر چالــش های
همیشــگی ،بــا بحــران انتشــار مطالــب نادرســت و
تکــرار ناپذیــر روبروســت .از آنجایــی کــه ایــن معضــل
مرجعیــت علــم را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد و نیــز
بــه ایــن دلیــل کــه شــیوه مطمئنــی بــرای حــذف یــا
تصحیــح اطالعــات نادرســت ،پــس از انتشــار آنهــا،
وجــود نــدارد ،بایــد تــا جــای ممکــن از عواملــی کــه
باعــث بــروز ایــن پدیــده شــوم مــی شــوند احتــراز
نمــود .در مطالعــه حاضــر ،وجــود خطاهــای عمــدی،
غیــر عمــدی در انجــام آزمایــش ،ارائــه نتایــج و بحــث
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا ،بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل
بــروز ایــن مشــکل معرفــی گردیــد.
پیشــگیری از بــروز انــواع خطاهــا مســتلزم فرهنــگ
ســازی علمــی اســت و بــه منظــور نهادینــه کــردن
آن لــزوم حفــظ امانــت ،صداقــت و بــی طرفــی بایــد
مرتب ـ ًا یــادآوری گــردد .تغییــر رویکــرد اثبــات گرایانــه
بــه ابطــال گرایــی در انجــام بحــث هــا نیــز از نکاتــی
اســت کــه فراگیــری و کاربــرد آن بــه بهبــود نگــرش
و فرهنــگ جامعــه علمــی کمــک مــی کنــد ،چــرا کــه
امــروزه بارزتریــن نشــانه بهــره منــدی پژوهشــگران از
تفکــر علمــی ،تــاش همزمــان ایشــان بــرای ابطــال
و تاییــد نظریــه هــای علمــی اســت .البتــه بــا وجــود
اهمیــت نقــش پژوهشــگران و فرهنــگ علمــی آنهــا
در توســعه و رشــد علــم ،نبایــد از ضــرورت اصــاح
قوانیــن ارزشــیابی علمــی و پژوهشــی غافــل شــد و
1. Karl Popper
2. Falsification Model
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بحران شیوع خطا
الزم اســت بــا بازنگــری قوانیــن ارزشــیابی علمــی ،از منابع و مآخذ
شــدت فشــارهای ذهنــی کــه منجــر بــه بــروز چنیــن
کــج رفتــاری هایــی مــی شــوند کاســته گــردد .اگــر [1] Ioannidis, J.P.A. (2005), Why Most Published Research Findings
Are False. PLoS Med 2(8): e124, p 0697-06701
تنهــا تعــداد مقــاالت تحقیقاتــی منتشــر شــده معیــار
ارزشــیابی پیشــرفت یــک پژوهشــگر و پایــگاه علمــی [2] John, L.K. Loewenstein, G. Prelec, D. (2011) Measuring the
وی محســوب شــود ،بــدون توجــه بــه اینکــه مقــاالت Prevalence of Questionable Research Practices with Incentives for
Truth Telling. Psychological Science 23(5) 524–532
وی از چــه نفــوذ و کیفیتــی برخــوردار اســت ،آنــگاه
[3] Smaldino, P.E. McElreath, R. (2016) The natural selection of bad
ایــن امــکان وجــود دارد کــه محقــق بــه هــر شــیوه
science. R. Soc. open sci. 3: 160384.
ممکــن حتــی از راه ناصــواب دســت بــه افزایــش تعــداد [ ]۴کارل پوپــر  ،۱۳۹۵زندگــی رسارس حــل مســئله اســت .ترجمــه شــهریار
مقــاالت خــود بزنــد .اهتمــام بــه چــاپ تعــداد مقــاالت خواجیــان .چــاپ یازدهــم  ،ایــران.
بیشــتر بــرای رشــد کمــی علــم و ارتقــاء رتبــه علمــی [ ]5علــی اصغــر دهقــان ( )۱۳۹۵مغالطــات .چــاپ یازدهــم ،ای ـران انتشــارات
کشــور در ســطح بینالمللــی اگرچــه ضــروری اســت ،موسســه بوســتان کتــاب قــم.
امــا موضــوع ضــروری تــر ایــن اســت کــه همزمــان [ ]6رولــف دوبلــی ( ،)۱۳۹۵هــر شــفاف اندیشــیدن .ترجمــه عــادل فردوســی
بــه ارتقــاء کیفــی مقــاالت نیــز توجــه ویــژه ای وجــود پــور ،به ـزاد توکلــی ،علــی شــهروز ،چــاپ ســی و ســوم ،نــر چشــمه.
داشــته باشــد .در پژوهشــی کــه در ســال گذشــته انجــام [ ]7صبــوری ،علــی اکــر ،اســنادعلمی ایــران در ســال  ،٢٠۱۵نشــاء علــم،
گرفــت [ ]۷عوامــل توقــف رشــد رتبــه جهانــی ایــران صفحــات .۱۳۹۵ ،۹٢-۱٠٢
در انتشــار اســناد علمــی بررســی گردیــد و از مشــکالتی
چــون ضعــف مدیریــت پژوهشــی کشــور ،عــدم رشــد
بودجــه پژوهشــی کشــور و تــو ّرم هــا و تحریــم هــا یــاد
شــد .در اینجــا بایــد گفــت کــه عوامــل مذکــور ،عــاوه
بــر توقــف رشــد ک ّمــی ،عامــل عــدم توســعه کیفــی
مقــاالت نیــز مــی باشــند و در چنیــن شــرایطی اصــرار به
افزایــش تعــداد مقــاالت بــر وخامــت اوضــاع مــی افزاید.
در ایــن رابطــه الزم اســت تــا حدا ّقــل در داخــل کشــور
ســازوکارهای جدیــدی بــرای ارزشــیابی توســعه یافتگــی
علمــی اندیشــیده شــوند .بــرای مثــال ،پاســخگویی بــه
نیازهــای م ّلــی و تــاش بــرای حــل مســائل بومــی
و منطقــه ای از طریــق مرزشــکنی دانــش و همچنیــن
کاربــردی کــردن علــم ،از جملــه مؤلفــه هایــی هســتند
کــه مــی تواننــد بــرای ســنجش پیشــرفت علمــی بــکار
رونــد و تخصیــص بودجــه هــای پژوهشــی متناســب بــا
ایــن معیارهــا صــورت گیــرد.
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