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Abstract 

Finding a solution to the problem of the 

prevalence of scientific misconduct, if we 

recognize it as a problem, requires 

comparative studies and observation of 

successful (or unsuccessful) experiences of 

other countries. Therefore, in this article 

based on a comparative research on legal 

experiences in selected countries (some of 

which are successful in dealing with scientific 

misconducts and others less successful) it will 

be argued that legal rules and processes do 

not provide sufficient conditions for 

supporting scientific integrity. 

For this Purpose, firstly, by searching for 

evidence of scientific misconducts in less 

successful countries, found evidence that 

indicate the existence of the phenomenon of 

“epidemic misconduct”, as well as differences 

in the type of cases and the extent of people 

who commit misconducts. secondly, the 

policies of more successful countries, and the 

established policies related to scientific 

misconduct, examined, and argued (and 

predicted) that, given the differences noted 

between the two countries, the application of 

the legal policies of successful countries will 

not work in less successful countries. Finally, 

with reference to examples of the failure of 

the experiences of less successful countries to 

apply the legal experiences of successful 

countries, the prediction confirmed. Finally, 

an analysis of why the failure occurs is 

provided. 
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 مقاله پژوهشی

 یدر سالمت علم یعلم یمقابله با سوءرفتارها یها مطالعه نقش دستورالعمل

 *  يوان الستیک

 .مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهراناستادیار  

 

 دهيچك

 ،يقیاز جمله انجام مطالعات تطب یيها پژوهش ازمندین م،یبشناس تیله به رسمئمس کیاگر آن را به عنوان  ،يعلم یسوءرفتارها وعیله شئمس یحل برا راه افتنی

در  يحقوق اتِیربتج يبر بررس ياست( مبتن يپژوهش نیرابطه است. لذا در مقاله حاضر )که حاصل چن نیدر ا گرید یکشورها اتیتجرب سهیمشاهده و مقا

 يحقوق یها که قواعد و دستورالعمل شود يکمتر خوشنام هستند، استدالل م گرید يها در مهار سوءرفتارها خوشنام و برخ از آن ياز کشورها، که برخ یا مجموعه

کمتر  یسوءرفتار در کشورها دهیناظر به پد ،یا جهینت نیبه چن دنیرس ی. براکند ينم ایمه يتحقق سالمت علم یرا برا ي)هرچند شرط الزم است امّا( شرط کاف

کشورها  نیکه در ا یه افرادو دامن قیدر نوع مصاد یيها وجودِ تفاوت نیو همچن ک،یدمیاپ یسوءرفتارها دهیکه به وجودِ پد شود يگزارش م یا موفق، مشاهده

 ،يعلم یشده مرتبط با سوءرفتارها وضع یها تر، و دستورالعمل موفق یکشورها يحقوق یها استیاشاره دارد. در ادامه، س ،شوند يم يمرتکب سوءرفتار علم

دو نوع کشور، به کار بستن  نیمورد نظر در ا دهیموجود در پد یها که با توجه به تفاوت شود ي( مينیبشیقرار خواهند گرفت، و استدالل )و پ يمورد بررس

کمتر موفق در  یکشورها اتِیاز تجرب یيها با اشاره به نمونه تیکمتر موفق راهگشا نخواهند بود. در نها یموفق، در کشورها یکشورها يحقوق یها استیس

که  شود يارائه م تیموفق عدم یياز چرا يلیمقاله، تحل یقرار خواهد گرفت. در انتها دییمورد نظر مورد تأ ينیب شیموفق، پ یکشورها يبستن قواعد حقوق کار به

  .ردیقرار گ یبعد یها ينقد و بررس یبرا يمحل تواند يم

 .يسوءرفتار علم یادعاها یریگیپ یخوب، روالها ياخالق پژوهش، عمل علم ،يسالمت دانشگاه ،يسوءرفتار علم: ها    کليدواژه

 شود:    بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميبرای استنادات 
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Science & Technology Policy, 14(4), 17-32. {In Persian}.  
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 1مقدمه -1
 رانیمقاالت در ا يِکمّ رشدِ که با شتاب گرفتن نرخِ همانطور

 مسئله به زین ينگاهمین است الزم ،میهستشعف  درغرق 

 ممکنکه  يمهم هدیپد م؛یاندازیب يعلم یسوءرفتارها وعیش

 و کردن محدود با و ه،گرفت دهیابعاد آن را ناد يراحت به است

 کهمقاالت ) از یادسته اعتبارِ سلبِ به موضوع دادن لیتقل

 با سهیمقا دررا  آن[( 1] کرده ارائه آن از يگزارش چرین همجل

 يشکّ. میقلمداد کن تیاهميبکسب شده  «یهاتیموفق» زانیم
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* keyvan.alasti@gmail.com 
 

 هستند یامسئله يعلم یهایيرسوا و سوءرفتارهاکه  ستین

 يابیرد توانيمکشورها  نیتريمدع در يحتآن را  قیمصادکه 

 کردیرو کی حداقل ده،یپد نیا يجهان وسعت هواسط به. کرد

 ائلهغ نیو ا میانجام نده يعمل چیهکه  است نیا مقابله، یبرا

 «يعلم رشد» زانیمو نسبت آن را با  میقلمداد کن يعیرا طب

 انجامگرفتن و  یجد گرید راه اما. میمحسوب کن زیناچ

 رکشورها در مها گرید هتجرب يبررس دیاست که شا ياعمال

 یرهایمس شناخت در يقدم مشابه، موارد دادن کاهش ای کردن

 .باشدکشور  یبرا تردبخشیام
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 در شدهوضع یهادستورالعمل يبا بررس مقاله نیا در

 نیهمچن و بوده موفق نهیزم نیا در اتشانیتجرب که یيکشورها

 ما کشور هیشب يخیتار ای یيایجغراف لحاظ به که یيکشورها

 مهار در آنها متفاوت یها حل راه يبررس و هستند

 یریگ میتصم تا که بود نیا تالش يعلم یسوءرفتارها

 . شود افتی رانیا در يعلم یسوءرفتارها کنترل یبرا «یبهتر»

شرح داده خواهد  مختصر طور به مقاله نیا در که یيهابررسي

و  نیقوان وضعِکه  شوديم يمنته جهینت نیا به تیشد در نها

 هرچند ،يپژوهش ای يدانشگاه یهادر نظام يجزائ یراهکارها

 هستند يعلم یسوءرفتارها مهار یبرا الزم يشرطشک  بدون

 تو سالم يدانشگاه سالمت یبرقرار یبرا يکاف يحلراه امّا

 پژوهش نخواهند بود. 

 يقیتطب يپژوهش بر يمقاله )مبتن نیکه در ا يرو سوال نیا از

در  يعلم یهاسوءرفتار با مقابله و یریگشیپ قواعد در

 کهاست  نیا ردیگيم قرار يبررس موردمنتخب(  یکشورها

 زانیتا چه م يجزائ-يحقوق یهادستورالعمل از استفاده

سالمت  ينوع یبرقرار یرا برا يشرط کاف توانديم

 کند.   فایا ي/پژوهشيدانشگاه/يعلم

 ساختار يوقت است؛ ساده اریبس مقاله نیا استدالل

که در  یيکشورها در هم ،يحقوق یهاروال و هادستورالعمل

ناموفق  که یموارد هم و اندبودهموفق  يمهار سوءرفتار علم

 اریبس ریتعب کی کمدستباشد  کسانی بیتقر بههستند 

 1يعلم سالمت تحقق تیکفا شرطخواهد بود که  نیمحتمل ا

 قطع طور به هرچند)و  نیازمند دخالت عناصر مکملي است.

 توسط تنها آن به يدگیرس( اما دارد، يقانون يوجه

 وزارت يحقوق معاونت توسط مشخص طور)به  هادانحقوق

 . 2رسدينم نظر به يکاف( علوم

يم باال جهینت به را مقاله نیا که یشواهد بر يمبتن استدالل

 : است ریز مراحل شامل رساند

 و اتیادب و شده،انجام یهاپژوهش هنیشیپ به اشاره از پس

کمتر  یسوءرفتار در کشورها هدیپد به ناظر از،ین مورد میمفاه

 یسوءرفتارها هدیپد به که شوديم گزارش یامشاهده موفق،

                                                 
1 Scientific integrity 

وظیفه پیشگیری و مقابله با سوءرفتارهای علمی به معاونت حقوقی وزارت علوم  2

برای حل مساله ریزی آینده رسد که برنامه سپرده شده است. هرچند به نظر می

های نامهسوءرفتارهای علمی، باید فراتر از تنها بازنگری و اصالح قوانین و آیین

 اجرایی پیشین باشد. 

 مرتکب که یافراد، و همچنین تفاوت در دامنه ریگهمه

 ادامه در. داشت خواهد اشاره شوندیم يسوءرفتار علم

در  شدهوضع یهادستورالعمل و شدهاعمال یهااستیس

قرار خواهند گرفت. در  يمورد بررس تر،موفق یکشورها

 وکمتر موفق،  یکشورها اتیبا اشاره به تجرب تینها

 یکشورها يحقوق اتیتجرب تکرار در آنها مجدد تیموفقعدم

 نگارشکه  شوديم استدالل(، دهیپد مهار)در  موفق

 يعلم یسوءرفتارها مسئله حل یبرا يحقوق یهادستورالعمل

 نیا یيچرا از زین يلیتحل ان،یم نیا در. ستین يکاف يحلراه

 و نقد یبرا يمحل توانديم که شوديمتفاوت ارائه م هتجرب

 . ردیقرار گ یبعد یهايبررس

 
 پژوهش پيشينهادبيات نظري و  -2

مورد  میاز مفاه «يعلم سوءرفتار» و «يعلم سالمت» میمفاه

 با که است يمفهوم يعلم سالمت. است پژوهش نیا در ازین

 مرتبط پژوهشگران يعلم عمل یهاقاعده و اعمال نیبهتر

و  اصول جیترو و مراقبت شامل يعلم سالمت. است

 يعلم اعمالدر  یاحرفه یهاتیو مسئول ياخالق یهنجارها

 افراد آن دراست که  يطیشرا ياست. سالمت علم يو پژوهش

 ي. سالمت علمکنندیم تیتبع یاحرفه اعمال و هااز ارزش

 يعلم عمل بودن ولدوضوح و م ت،ینیع باشد برقرار اگر

 ف،یتحر ،یریسوگ جمله از تخلفات از البته و شده نیتضم

 امّا يعلم سوءرفتار. شوديم یریجلوگ يجعل و سرقت ادب

 يشده علم رفتهیپذ یهاروال از یجد اریبس یهاانحراف به

[. 2] شوديانجام شده باشد گفته م بیکه به قصد فر

 در غالباً اما است يمتفاوت قیمصاد یدارا يعلم یسوءرفتارها

، 3جعل همانند يقیمصاد شده، شناخته چارچوب کی

را به عنوان مصادیق اصلي مفهوم  5و انتحال 4تحریف

 [.2] اندسوءرفتار قلمداد کرده

 یدر موضوع سوءرفتارها يگسترده و متفاوت یهاپژوهش

 یهاپژوهش اما گرفته،( انجام رانی)در جهان و در ا يعلم

 هانامهنییآ موضوع با( مشخص صورت)به  یمعدود يقیتطب

 توانيم يو مؤسسات پژوهش هادانشگاه یهادستورالعمل و

 یيهاپژوهش که يرانیا یهاپژوهش نه زینغالب آنها  که افتی

                                                 
3 Fabrication  
4 Falsification  
5 Plagiarism  
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 ان،یم نیا از. است شده انجام گرید یکشورها در که است

 هستند:   ذکرقابل ریز موارد

 مقاله در علم، اخالق مشهور متخصص ک،یرزن دیوید

 یهااستیس «انتظارات و مسائل: نیچ در پژوهش سالمت»

 در و شده يبررس تقلب، با مقابله موضوع در نیچ يدولت

 گرفته قرار يبررس مورد آن یکمبودها و شنهادهایپ تینها

 یبرا نیچ در تقلب موضوعکه  ردیگیم جهینت کیرزناست. 

 يمسائل هرچند شده مطرح یهااستیس و است یجد دولت

 جمله از. دارد يمکمل یهااستیس به ازین اما کرده حل را

 رفتار آموزش مسأله دارد، شدن اضافه به ازین که یموارد

 از تیحما در یيهااستیس نیهمچن و پژوهش در مسئوالنه

 .[3] است افشاگران

 یهااستیس بابِ در يالمللنیب یامطالعه» عنوان با یامقاله در

انتشار یافته، رزنیک  2015که در سال « 1پژوهش در سوءرفتار

 که یيهااستیس کنار در که کنندياشاره م و همکاران

 زین يمل یهااستیس دارند، سوءرفتار با مقابله یبرا مؤسسات

 از که شده روشن قیتحق نیا در. است یادیز تیاهم یدارا

(، درصد 55)حدود  کشورها از يمین از شیب کشور، 22 انیم

 چهار. اندداشته تقلب با مقابله هنیزم در يمل یيهااستیس

 نهیزم نیا در یيهااستیس دادنِتوسعه یبرا تالش در کشور

 وضع ياخالق یيهانامهمرام آنکه با گرید کشور چهار و هستند

 وضع تقلب با مقابله یبرا یيهااستیس هنوز اما اندکرده

 و فیتحر جعل، کشور، 22 نیا همه در نیهمچن. اندنکرده

 در هرچند شده قلمداد سوءرفتار قیمصاد از يادب سرقت

 [ 4] دارد وجود یيهاتفاوت آنها فیتعر اتیجزئ

 زین یيهايبررس شهیهممتفاوت،  يقیتطب یهاپژوهش کنار در

از  یهادستورالعملاصالح  وگذشته  عملکرد يابیارز یبرا

 به توانيجمله م نیموجود وجود داشته است از ا شیپ

توسط  2010که در سال « 2نظارت بر سالمت»به نام  يگزارش

 یهاتهیه شده اشاره کرد، که در آن سیاست 3بنیاد علم اروپایي

 قرار يبررس مورد یيعلم اروپا ادیبن عضو یياروپا یکشورها

 شده ارائه واحد گزارش نیا در آن از یاخالصه و گرفته

نظارت بر  یگزارش را برا نیعلم اروپا ا ادی[. بن5] است

خوب -يعلم-عمل»با عنوان  2000که در سال  يدستورالعمل

                                                 
1 An International Study of Research Misconduct Policies 
2 Steward of integrity  
3 European Science Foundation  

 از يکی. استداده  انجامارائه کرده  «لیدر پژوهش و تحص

 امکان جادیا ی)برا دادن وحدت دستورالعمل، نیا اهداف

 که است یيهااستیس و هاتیفعال به( مشترک یهایهمکار

 .است شده انجام اروپا در نهیزم نیا در

 یيپاسخگو ادارهتوسط  متحدهاالتیا در ریاخ گزارشِ مشابه

 ارائه، 2019سال  لی(، در آورGAO)4متحده االتیا يدولت

 يطوالن یهااستیس دنبال به ،یيشده است. اداره پاسخگو

 با و 2007از سال  يعنی) متحده، االتیمدت ارائه شده در ا

OSTP سازمان به يابالغ
 یبرا یيهابرای ارائه سیاست 5

( 9)نه در را پژوهش سالمت یهااستیس( پژوهش سالمت

قرار  یبندرتبه و يبررس مورد پژوهش يمال تیحما يندگینما

را  هااستیس شرفتِیپ تِیوضع و تیموفق زانیم وداده 

 [. 6]تاس دهیسنج

 هندیگذشته، حال و آ»تحت عنوان  یامقاله در يل نیجانگم

انجام  دیبا: چه انجام شده؟ و چه يلمدر سوءرفتار ع قیتحق

 موضوع نیا در شده انجام یهااز پژوهش یاخچهیتار «شود؟

 کتاب از پنجم فصلدر  نیهمچن[. 8] گذارديم اریاخت در را

 شرح از بعد« پژوهش ندیفرا سالمت نیتضم: مسئوالنه علم

 آنها یهاتالش از يخیتار دولت، و هادانشگاه کردیرو مسأله،

يم قرار يبررس مورد مفصل طور به را نشده حل مسائل و

 [.9]پردازديم نهیزم نیا در سهیمقا و قیتطب به و دهد

که توسط  است يزارشگ «يعلم یسوءرفتارها و سالمت»

 هیته 1995 سال درمتحده  االتیاسالمت پژوهش  هیاتحاد

ها و و نقش دانشگاه سوءرفتارمسائل مربوط به  هشده و دربار

گزارش به  نیاصادر کرده است.  یرا زیها در آن ندولت

فدرال از سوءرفتار و روال  فیکه تعر يتیرضاعدم اطرخ

 فیتعر نجایشده. در ا هیها وجود دارد تهتیشکا ابرخورد ب

ها  یریگشیاز افشاگران، سهوها و پ تیحما ،ندیسوءرفتار، فرا

 گزارش 2000[. در سال 10] ردیگ يقرار م يمورد بررس

 یهااستیس لیتحل» عنوان باسازمان  نیهم توسط یگرید

مرتبط با تخلفات  یهادادخواست به پاسخ یبرا يالملل نیب

 تقلب باانواع برخورد  يقیروش تطب باشد که  ارائه «يعلم

 سازمان نیا یهااستیاز س يبخش که کرده يبررس را يعلم

 [. 11] است داده شکل را سوءرفتارها با مقابله یبرا

                                                 
4 Government Accountability Office  
5 Office of Science and Technology Policy 
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 يابیارز جمله از يمتفاوت یها زهیانگ بهشده  مطالعات ذکر

 قواعد نیتدو در هايندگینما و مؤسسات یها تیفعال

 از يخیتار ارائه منظور به ای[ 6[،]5]خود به مخصوص

 اتیتجرب از استفاده یکشورها برا درشده  انجام یها تیفعال

 کشور چند ای کی یها استیس يمنظور بررس به ای[ 9[،]8]

 یيهااستیس یيکشورها چه نکهیو ا هاضعف لیو تحل خاص

. اندپرداخته[ 4[،]3]اندکرده وضع يعلم سالمت یبرا يمل

)در  يعلم سالمت يحام یها سازمان توسط زین یيها گزارش

 شده انجام امروز به تا تیفعال یارتقا یبرا( تر موفق یکشورها

 شده ارائه فهرست در حال نیا با[. 11[،]10]اندداشته خود

 يبررس و کمترموفق و ترموفق یکشورها انیم يفیک یاسهیمقا

 تیموفق زانیم و شدهوضع یهادستورالعمل انیم که ينسبت

)اگر  یامطالعه نیچن انجام. است نشده انجام دارد وجود

 خواهد روشن کمدست( ندهد نشان کامل طور بهکمبودها را 

 یرا برا يممکن است شرط کاف یيهااستیس نوع چه که کرد

. این موردی است که در این نکند ایمه يسالمت علم یبرقرار

 . گرفتمقاله مورد بررسي قرار خواهد 

 

 شده هاي بررسی نمونه -3

 یهايندگینما ای هادانشگاهي )یعني بررس مورد یهانمونه

 ه،یروس آلمان، کا،یآمر ا،یتانیبر کشور شش انیم از( يمال نیتام

به جز مراجعه به  ایتانیبر برای. اندشده انتخاب نیچ و هند

 آکسفورد یهادانشگاه با مرتبط یهادستورالعملو  هااستیس

 یاز شوراها يکی) MRC يپژوهش یشورا به جیکمبر و

 یهاتیفعال نیهمچن( و 1ایتانیبر یپژوهش و نوآور يپژوهش

 ازمراجعه شد.  UKRIO ایتانیسالمت پژوهش بر سازمان

و  DFGاز پژوهش  تیبزرگ حما همؤسس دو آلمان کشور

 االتیاز ا بن؛ و نیبرل یهادانشگاه نیماکس پالنک و همچن

 نیهمچن ودانشگاه استنفورد، هاروارد  کا،یمتحده آمر

 االتیا پژوهش سالمت ادارهتوسط  شدهانجام یهاتیفعال

 نیتأم مؤسسه هند کشور از. شد گرفته نظر در( ORI) متحده

 یوتکنولوژیب مؤسسه و ناتجاگان دانشگاه ،UGCگرنت 

( RAS) 2علوم يروس يآکادم ه،یروس در و ،یگاند ویراج

 یهااستیس زین نیدر مورد کشور چ گرفت قرار توجه مورد

                                                 
1 UK Research and Innovation (UKRI)   
2 The Russian Academy of Sciences (RAS) 

علم و  ينیچ انجمن ، (MOST) یعلوم و فناوروزارت  يدولت
CAST  یتکنولوژ

 يِعیطبعلوم ادیبن ،NSFCو در نهایت  3

است،  يالمللنیب يوابستگ با و ترمستقل موسسه که نیچ يِمل

 قرار گرفتند.  لیمورد تحل

 ها ليتحل هیمشاهدات و تجز -4

 دو گونه کشور و دو نوع سوءرفتار 4-1

کشورها  ههم يپژوهش-يعلم نظام در يعلم یسوءرفتارها

 یکشورها تیموفق زانیم که است روشن و دهنديرخ م

)از  مسائل یبرا حلراه افتنی در یيتوانا لحاظِ به مختلف،

 با. هستند متفاوت( يعلم یسوءرفتارها وعیش مسأله جمله

 خواهد قرار دیتأک مورد یشواهد بخش نیا در حال نیا

 يمورد بررس هدیپد انیم زیتما ينوع از تیحکا که گرفت

 یکردهایو رو نی( و قوانيعلم یسوءرفتارها يعنی)

 يانیبکنترل آن خواهد داشت. به  یاختصاص داده شده برا

 بتوان دیشا آن بر يمبتن که دارد وجود یشواهد و لیدال گر،ید

 معضل» مشترک عبارت با که یادهیپد بودن کسانی در

شک  ردیگيم قرار اشاره مورد «يدانشگاه-يعلم سوءرفتار

 کرد. 

 وعیش زانیم از که یيهاگزارش در یحد تا تفاوت نیا

 يبررسقابل دارد وجود يبررس مورد یکشورها در سوءرفتار

 هند و هیروس ن،یچ یکشورها مورد در که یيهاگزارشاست. 

کشورها در مهار  نیکمتر ا تیاز موفق تیداردحکا وجود

 آلمان، یکشورها گرید یسو ازسوءرفتارها دارد. 

 در یيهایيرسوا و هاپرونده با هرچند ایتانیو بر متحدهاالتیا

اما )حداقل تا به  اندبوده مواجه يعلم یسوءرفتارها مورد

 کشور سه مشابه و) عیوس وعیاز ش يحاک یيهاگزارشامروز( 

 .است شده( در مورد آنها منتشر ناول شده ذکر

 اندهشد یبندطبقه دسته دو نیاکدام از  هرکشورهایي که در 

 هامشابهت یدارا زین يعلم یاز لحاظ برخورد با سوءرفتارها

. بود خواهند واحد يمقوالت در یبندطبقهقابل جهینت در و

 از یاریبس)همانند  بعد به یادوره از انگلستان و آلمان

 یهااستیس اروپا، علمِ ادِیبن تِیهدا با( یياروپا یکشورها

 دستورالعملمورد به  نی)در ا اندگرفته يپ را يمشترک باًیتقر

 برگزارش نظارت  و[ 12] 2000خوب  سال -يعلم-عمل

                                                 
3 Chinese Association of Science and Technology 
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 زین متحده االتیا. (دی[ مراجعه کن5علم اروپا ] ادیبن 1سالمت

 اما کرده، تجربه مورد نیا در را يمتفاوت یدادهایرو هرچند

 دهه، چند طول در شده انجام یدادهایرو و تعامالت

 جادیا يعلم سالمت حفظ یبرا را يمشابه یهادستورالعمل

سه کشور را  نیا ص،ی[، )به جهت تلخ12کرده است ]

 یهاکشور مقابل، یسو در(. میناميم «2البرا» یکشورها

سه کشور  نیفاصله( هند قرار دارند. ا يو )با کم نیچ ه،یروس

 «3نیروچ» نوع یکشورها را آنها ص،یتلخ جهت به که)

 از يمتفاوت تیوضع شوديکه ذکر م يلی( به دالمیدینام

 از نیروچ یکشورها یهايژگیودارا هستند.  آلبرا یکشورها

( وسعت نوع و 2بودن سوءرفتارها و ) ریگهمه( 1دو منظر )

دامنه ارتکاب مصادیق، )که هر دو مورد تفاوت در ادامه شرح 

متفاوت خواهند  آلبراشوند( از کشورهای داده و تحلیل مي

 شد:

قلمداد شدن  ريگ تفاوت اوّل: همه ليتحلمشاهده و الف: 

 سوءرفتارها

 یسوءرفتارها هدیکه در مورد پد یيهامتن و هادر گزارش

( منتشر شده، از هند و) نیچ ه،یدر سه کشورِ روس يعلم

 در. شوديم صحبت ادیوسعت ز یو دارا 4يعموم یادهیپد

منتشرشده  زارشگ از گرفتن وام بارا  دهیپد نیا حاضرمقاله 

سوءرفتار » ه،یدر روس يسوءرفتار علم وعیدر ارتباط با ش

هرچند تعریف روشني برای پدیده [ 14] نامیممي« 5ریگهمه

 داده شرح آنچه به توجه باارائه نشده اما  ریگهمهسوءرفتار 

 انیم در ادیز اریبس وعیش یمعنا بهرا  آن توانيم شد خواهد

دارای قابلیت سرایت به «( ریگهمه»واژه  هواسط)به  و افراد

.کرد قلمداددیگران و درنتیجه وسعت یافتن بیشتر 
6  

 يروس ياز آکادم توانيم هیروس از مثال کی تنها عنوان به

 يبا عنوان رسم يونیسیکم 2018م نام برد که در سال وعل

 یاندازراه 7آموزش و پژوهش درمقابله با انحراف  ونیسیکم

                                                 
1 Stewards of integrity 

 آمریکا بریتانیا، آلمان، 2
 چین هند، روسیه، 3

4 Common Phenomenon  
5 Epidemic Misconduct 

وسیعتر از صرفاً سوءرفتار )که  ایمقولهدر گیر همهنوع مصادیقِ تخلف در شیوع  6

از این جهت که بسیاری از آنچه که  دهند.قصدی از فریب در پس آن است( رخ می

خوب  یا به عبارت دیگر زیرسؤال رفتن -علمی-عملانجام میشود به واسطۀ نبود 

 برخی هنجارهای علمی است.
7 The Commission for Counteracting the Falsification of Scientific 

Research 

را منتشر کرد  يگزارش يفاصله کوتاه در ونیسیکم نیاد و کر

از مجموع  يمقاله علم 869تعداد  2018در سال  نکهیبر ا يمبن

به جز  نیچ در[. 15] استشده  اعتبارسلب يروس یهنشر 541

شده،  اعتبارسلب مقاالت ازموجود   یو آمارها هاگزارش

 نیفارلمک و چن «دومِ مرتبه» مشاهداتِ به توانيم[ 7] ،[16]

 گزارش ازبلکه(  م،یمستق یامشاهده ازآنها )نه  کرد؛ مراجعه

 هدیپد که کننديم صحبت نیدر چ انیغالب دانشگاه «باورِ و»

 قلمداد يعمومو  جیرا اریبس یادهیرا پد نیسوءرفتار در چ

و  يعلم فردِ هر نیچ در که دهنديم شرح آنها کنند،يم

کند  دایرا پ یهمکاران خود افراد انیدر م توانديم يدانشگاه

 جعل، يعنی) ياصل يعلم تخلفاتِنوع از  چهارکه مرتکب 

 [ 17] اندشدهمقاله(  کیچاپ چندباره  ای يسینوهیسا ف،یتحر

 نی( مشابه چهادانشگاه مورد در)خصوصاً  هند در هاگزارش

 همه از شتریب را وعیش نیا هند انیدانشگاهاست.  هیو روس

 ها  دانشگاه هرتب بردن باال یبرا دولت استیس ای API از يناش

 در که شد باعث تخلفات از عیوس یها[. گزارش18]داننديم

 سالمتِ یِبرقرار یبرا یيهااستیس و اقدامات ریاخ یهاسال

 یریگیپ یبرا یيها)از جمله نوشتن دستورالعمل يعلم

 هادستورالعمل نی. ادی( به نگارش درآيعلم یسوءرفتارها

 آن از تیتبع به و گرفت لشک UGCابتدا در سازمان 

 [.18ارائه کردند ] يمرتبط یهادستورالعمل مرور به هادانشگاه

 ار دو نتیجه به همراه خواهد داشت:بودن سوءرفت ریگهمه

به  ياجتماع علم کی درتعریف و تعیین مفهوم سوءرفتار  (1)

 .شوديم ناممکن يگاه و مشکل اریبس يصورت درون

 دایپ وعیش شتریبه نسل بعد منتقل شده و ب سوءرفتارها، (2)

 شد:  خواهدمدلل  ودر ادامه شرح داده  جهیدو نت نی. اکننديم

تعریف و تعيين سوءرفتار  ريگهمهسوءرفتار  طیشرا در (1)

: ستين ریپذدر زمينه اجتماعی مشخص امكان

 یجد انحرافِ عنوان به( مفهوم نیتريکل)در  سوءرفتار

 شوديانجام م بیکه به قصد فر شده رفتهیپذ یهاروال از

 نکهیا صیتشخ ف،یتعر نیا با منطبق[ 2] شوديم قلمداد

تا  شود محسوب شدهرفتهیپذانحراف از روال  زیچه چ

در  «شده رفتهیپذ یهاروال» يستیچوابسته به  یادیحد ز

 که آنجا از وخواهد بود.  ي/دانشگاهياجتماع علم کی

 ترعام یيمعنا بهتخلفات علمي )« یریگهمه» طِیشرا در
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 دهید جیرا یيرفتارها صورت به ،1از صرفا سوءرفتار(

 و يسازماندرون صورت به توان،يم يسخت به شود،يم

)به  شدهرفتهیپذ یاز رفتارها انحرافاز  ،يعلمدرون

 اجتماعهمان افراد توسط دییتأ و صیتشخکه قابل ینحو

 نییو تع فیتعر یبراراه  تنها لذاکرد،  صحبت( باشد

و  يدانشگاهبرون یهامالک به مراجعهسوءرفتارها، 

 یهامالک به صرفحال مراجعه  نی. با ااست يالمللنیب

 در ينیتضم امّااست(  قبولقابل يراه)هرچند  يالمللنیب

 ياصل یهانمونه شدنشناخته تیرسم به و شدنرفتهیپذ

 . 2اجتماع وجود ندارد کیتوسط افراد درون  آن

به نسل  یاز نسل رفتارهاي، سوءريگهمه طیشرا در (2)

 در سوءرفتارها که يطیشرا در: شوندیممنتقل  گرید

)به  افراد یریپذجامعه هستند گسترش و وعیش حال

 و رفتار کردن،يجوان[ در درون نسلِ] استعدادِ یمعنا

غالب( نه به  ینهاد-ياجتماع یساختارها و هنجارها،

تخلفات  شتریب وعیبلکه به حفظ و ش يرفتار اخالق وعیش

به نظر  که ینحو به[. 20] کنديو سوءرفتارها کمک م

 با مطابق آنها از يبخش که رفتار از يقیمصاد که رسديم

 قلمداد «سوءرفتار» عنوان به يالمللنیب یهافیتعر

 قیطر از و شده،تیتثب یيهاروال صورت به شونديم

 [.21] شوديمنتقل م زیبه نسل بعد ن 3پنهان یهاآموزش

 ودر نوع  وسعت: دوم تفاوت مشاهده و تحليلب: 

 قیمصاد

به لحاظ نوع و دامنه ارتکاب  ن،یروچ همقول یکشورها

که از آنچه  هستند یيهانمونهشامل  ،يسوءرفتار علم قِیمصاد

 مصداق( آلبرا یکشورها یارهایبا مع غالباًاستاندارد )و  به نحوِ

 . 4ندمتفاوت شده دهینام «سوءرفتار»

                                                 
 یتلق جرم امکان که است یزیبرانگسوال اعمال شامل سوءرفتار جز به تخلفات 1

 انیپا مقاالت، یداور تهیکم یاعضا انیم هایتبان انواع همانند. ندارد وجود آنها کردن

 . رهیوغ هانامه
 یهامالک با( متفاوت لیدال به)هرچند  سوءرفتارها که یموارد در زین رانیا در 2

( دانشگاه سمت)از  یرسم یهاالعملعکس هرچند شود،یم داده صیتشخ یالمللنیب

 با را خود یهمکار همچنان یدانشگاهجامعه اما است داشته وجود آن به نسبت

 .  اندکرده حفظ انیخاط
3 Hidden Curriculum   

ای است که هرچند پیش از این به صراحت ذکر نشده امّا به واسطۀ شواهد مشاهده  4

های سوءرفتار در ایران خواهد داشت( در مقاله موجود )و اهمیتی که برای سیاست

 شود.حاضر در نظر گرفته می

مرتبط با  یهادستورالعمل در شده ارائه یهااز تعریف

 يِاصل قیمصاد آلبرا،نوع  یِدر کشورها يعلم یسوءرفتارها

 6جعل ،5انتحال هگانسه در قالبِ تخلفاتِ يعلم یسوءرفتارها

 يعلم، مهندس تهی)که استاندارد مطرح شده در کم 7فیو تحر

 شناختهمتحده است(  االتیا يعموم یگذاراستیو س

 قیمصاد ،وابسته به هر نهاد تخلف، سه نیا کنار در. شوديم

دارند(  یيهاقرابت مذکور گانهسه قیمصاد با که) یگرید

 گرید هو موارد مشاب یو سوءداور 8هاداده ریسوءتعب همانند

 یهادستورالعمل به دیکن نگاه مثالگنجانده شده است. )

 یموارد هادستورالعمل نیا در امّا[(. 35] ،[23[، ]22] متفاوت

 قیمصاد عنوان بهغالباً  مدرکجعل و 9يسینوهیساهمانند 

 یامقوله شدن،مطرح صورت در ای اند،نشده مطرح ياصل

 عنوان به اند؛نداده اختصاص خود به را یيمجزا و ياساس

 شده ذکر یموارد جیکمبر و آکسفورد یهادانشگاه در مثال،

 درکرد:  قلمداد يسینوهیسابه  یااشارهرا  آنها توانيم که

در  ،يسینوهیسا عمل که رسديم نظر بهدانشگاه آکسفورد 

 به)که  «10يتبان» يعنی ترعیوس قیمصاد یدارا يعنوان لِیذ

 اشاره مورد( شده دهیداز انتحال  يفرع اریبس یاشاخه عنوان

 جیدر دانشگاه کمبر درمقابل[. 25[، ]24] است گرفته قرار

 به یتر)که اشاره صریح 11متقلبانه یاز قراردادها يعمل تبان

 [. 26شده است ] مجزااست(  يسینوهیسا

نوع از  نیا ،این در حالي است که در کشورهای روچین

چاپ  و ،يسینوهیسا و مدرک جعلِ جمله از) قیمصاد

 نیا. شونديم محسوب یجد یهاچالش ازچندباره مقاالت( 

 و ندهایفرا و هاتورالعملدر دس الزاماً)نه  را ژهیو دیتأکو  اشاره

و مقاالت  هاگزارش در( بلکه شده، اعمال یهااستیس

 مورد در را خود یهاينگران انیدانشگاه که یاروزنامه

 انیم از. کرد يابیرد توانيم اند،مطرح کرده يعلم سالمتِ

 مطرح یهاگزارش به توانيم( مثال عنوان به) موجود شواهد

                                                 
5 Plagiarism  
6 Fabrication  
7 Falsification 
8 Misrepresentation  
9 Ghost-Writing  

نویسی )به عنوان تخلفی پژوهشی( به معنای به کار گرفتن افراد به صورت توافقی سایه

و بهدون ذکهر نهام نویسهنده اصهلی میتهوایی       « کارفرمها »است برای اینکه بهه نهام یه     

خرید و فروش مقاالت و پایان نامه هها را بهه   را آماده کنند. در ایران پدیدۀ « پژوهشی»

 کنند. عنوان نمونه روشنی از سایه نویسی قلمداد می

10 Collusion  
11 Contract cheating  



 1400 زمستان، 4، شماره چهاردهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، کیوان الستی

23 

 جعلِ لهمسأ از که کرد اشاره هیروس کشور مورد در شده

به توجه  ازمندین و ياساس مسائل از يکی عنوان بهمدرک 

 به توانيم گرید يمثال ارائه یبرا[. 27]شده صحبت یجد

 در رشورمقابله با انحراف آموزش و پ ونیسیگزارش کم

 انیمآن از  مطابقد که کر راجعهم 2018در سال  هیروس

نفر از آنها  61مدارک  ،يآموزش عال هموسس 676 یروسا

 هیروس در يسینوهی[. در مورد سا28شامل تقلب بوده است]

نفر به  کی هیروس دردانشجو  25از هر  که شده گزارش

پول داده  خود يمقاله دانشگاه نگارش یبرا یگریشخص د

 از نیهمچن هیمرتبط با کشور روس یهازارشگ در[. 29] است

 سرشناس ياسیس مقاماتِ انیم در يجعل مدارکِ وجود

مهم  يو دانشگاه يعلم یهایيرسوا از که شوديم صحبت

 و يسینوهیسا ن،یچ در نیهمچن[. 14محسوب شده است]

 يِاصل از چهار موردِ يکیبه عنوان  مقاالت چندباره چاپ

 شده ذکر موارد جز به هند در[. 17]اندشده قلمداد وءرفتارس

يم صحبت آنها در انتشار و يجعل اتینشر وجود از نیهمچن

 [. 18]شود

 يسینوهیسا و مدرک جعلِ همانندِ يتخلفات کهامر  نیا لیدل

مشابه  یدر کشورها غالباًاستانداردِ سوءرفتار )که  فِیدر تعر

 گرفته، قرار یکمتر تیاهم و دیتأک مورد( اندشده فیتعر آلبرا

 دیشااست،  نداده اختصاص خود به را یاجداگانه همقول ای

 يتخلفات از اصوالً يسینوهیسا و مدرک جعلِ که باشد نیا

بلکه( « دانشمندان»)که نه الزاماً تنها توسط  شونديم محسوب

و لذا  شود انجام جامعه در یعتریوس اقشار توسط است ممکن

دانشگاه  و علم نهاد درونِافراد  به مختصموارد الزاماً  نیا

ممکن است مرتکب  يتنها کسان گر،ید يانی. به بستین

 سوءرفتار، از ترجیرا فِیتخلفِ منظور شده در تعر قیمصاد

 شوند( يعلم یِمحتوا انتحالِ ای داده فِیتحر داده، جعلِ يعنی)

 نگارش ای يشگاهی)آزما يعلم یهاتیفعال با ینحو به که

 داد نخواهد رخ داده فیتحر و جعل. هستند ریدرگ( مقاله

 يعلم یهاتیفعال ریدرگ ماًیمتخلف مستق فردِ نکهیا مگر

 «يمؤلفان»نحو، انتحال رخ نخواهد داد مگر  نیباشد، و به هم

 باشند.  يعلم یاثر میمشغول نگارش مستق ماًیمستق

 يشگاهیدر آزما چگاهیکه ه ياگر کس ستین بیعج مقابل، در

 است، ناآشنا و بهیغر يدانشگاه یهاتینسبت به فعال اینبوده 

ساخته شده توسط  یاز محتوا ایجعلِ مدرک شود  مرتکبِ

 ،يعلم یهاتیفعال انتشار از بعد نهاکه نام و نشان آ یافراد

 به یبرا ابتداًموارد )نه  نیکند. چرا که ا استفاده مانديم پنهان

بلکه( مستقالً به  ،يعلم تیفعال کی دنیرس سرانجام

 ياجتماع اعتبارِ ای قدرت کسبِ جمله از یگرید یهازهیانگ

 که ستین يمعن نیا به ادعا نیاخواهد داشت.  تیاهم

 در( يسینوهیجعلِ مدرک و سا همانندِ) مدوّ نوعِ تخلفاتِ

است که  يمعن نیا به. بلکه نداردوجود  آلبرا یهاکشور

 یموارد با آنچه در کشورها نیمرتکبان ا هدامن و يگستردگ

. ارتکاب به 1ستین اسیققابل شودیم گزارش نیروچ

 آنقدر توانديم( فیتحر و جعل انتحال، خالف)بر يسینوهیسا

 کند دای( پيردانشگاهیو غ يدانشگاه افراد انی)م يعیوس هدامن

دانست و به  انتحال تِاز انواعِ متفاو را آن بتوان يسختکه به 

 فِیتحر داده، جعلِ همانند یگرید موارد ازرا  آن دیناچار با

 .دکر مجزا انتحال، و داده

اگر این دو تفاوت را پذیرفته باشیم آنگاه پدیده موجود در 

 نوع)و  آن خاص یهايژگیو هواسط به ،کشورهای روچین

 توانديم( شود گرفته نظر در دیبا آن کنترل یبرا که يمالحظات

 يعلم اجتماع کی در جیرا یسوءرفتارها از متفاوت یادهیپد

. در مواردی که این پدیده، از سوءرفتارهای 2شود قلمداد

 و هايشناسها و آسیبعادی متفاوت قلمداد شده، تبیین

 به. است شده مطرح آن یبرا زین خود به مختص یيهاحلراه

 تیاهم جمله از ،يمتفاوت موارد محققان از یاریبس مثال عنوان

 یبرا يدانشگاه یباال مدارک)نامربوط(  کردن دایپ

 دولت فشار نیهمچن[ و 14] بزرگ تجّار و مداران استیس

 نییپا یدرآمدها تینها در و[ 18] مقاله چاپ یبرا

 شده ذکر یریگهمه از ينییتب عنوان به را[ 17] پژوهشگران

 . اندکرده قلمداد

 

 مقابله با سوءرفتار يها و روالها  دستورالعمل -5

خواهد شد  پرداخته یيهادستورالعمل يمقاله به بررس هادام در

برای مهار سوءرفتارهای علمي  آلبرا یکشورها درابتدا  درکه 

 بحث مقالهطور خالصه، آنچه در ادامه  به. اندشده وضع

                                                 
به طور مشخص  یعلم یو مقابله با سوءرفتارها یریشگیدر قانون پ امشخص رانیدر ا  1

 [ 13] ، [19مورد اشاره قرار گرفته است ] یامه و مدارک علمنانیو فروش پا دیخر
نسبت داده شده  یهایژگیو و نیدو مقوله آلبرا و روچ نکهیا یشواهد برا اگر یحت  2

اگر »فرض که  نیبا ا توانیم همچنان ،به نظر نرسد یکاف میقلمداد کن لیبه آن را اص

 کرد.  الرا دنب هحاصل جهینت و قالهم« شودیها برقرار شوند چه میژگیو نیا یطیدر شرا



 یدر سالمت علم یعلم یمقابله با سوءرفتارها یها مطالعه نقش دستورالعمل
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 موجود یهادستورالعمل يبررس درقرار است:  نیاز ا شوديم

 کشورها نیاگرفته در  شکل يپژوهش-يدانشگاه ینهادها در

از وجود  هادستورالعمل( 1: )شد مشاهده دهیپد دو

 یبرامهار سوءرفتارها بلکه(  یصرفاً برا نه) یيهااستیس

( 2) کنديم تیحکا يعلم سالمتحفظ(  ای) یبرقرار

شده در  هیکه از اقدامات توص دهديم نشان هادستورالعمل

 و ینهادمهار سوءرفتار در سطح درون یبرا آلبرا یکشورها

 . شونديم انجام يدانشگاهدرون

 طیشرا يعنی) نیروچ یکشورها اول يژگیو( با 1) مورد

 ریگهمه طیدر شرا که چراسوءرفتار( در تضاد است  ریگهمه

از  تی)و حما خوب -علمي-تعریفِ دقیقِ سوءرفتار و عمل

. بود خواهد ریپذامکان يسخت به ینهاد درون سطح درآن( 

 وسعت يعنی) نیروچ یکشورها دوم يژگیو با( 2) مورد

 که،چرا  استتضاد  درو مرتکبان(  قیمصاد نوع داشتن

 یکشورها در که يکساناز  يمهم بخش شد، گفته که همانطور

 یمعنااصوالً افراد )به  شونديم سوءرفتار مرتکب نیروچ

 يِدرون یسازوکارها لذا و ستند،ین يدانشگاه( يعرف

. از این موارد 1ستین يمهار تخلفات آنها کاف یبرا يدانشگاه

( کردن ترجمه)و  بردن کار به که کرد ينیبشیپ توانمي

 يمناسب حلراه نیروچ یکشورها یبرا آلبرا یهادستورالعمل

و  شواهد به ادعا، لیتکم یبرا و انتها دربود.  نخواهد

 ینحو به را حاضر ينیبشیپ کهخواهد شد  استناد هاگزارش

 هادستورالعمل نیا که دهنديو نشان م کرد خواهند دییتأ

 اما کرده حل را مشکالت يبرخ يموضع صورت به هرچند

 محسوب يجزئ يحلراه ای نبوده راهگشا چندان يبه طور کل

 لیتفص بهادامه  درمقدمه،  نیشده در ا ذکر موارد. شونديم

 :شونديم داده شرح

 يدر کشورها شده هاي اعمالسياستدر مشاهدات  5-1

 آلبرا

 تِيجنبه مثبتِ فعال يِاول: تقدم در برقرارشاهده الف: م

 (یمنف يها )و نه حذف جنبه یعلم

 يپژوهش مؤسساتِ در شدهاعمال یهااستیس در یيجستجو

 هااستیس نیا گرفتن شکل خیتار و يعال آموزش یهانظام و

 يعلم یسوءرفتارها وعِیش و زانیم لحاظِ به که یيکشورها در

                                                 
 با مقابله تیقابل یدانشگاهدرون یسازوکارها که است روشن ران،یا با سهیمقا در 1

 را نخواهد داشت.  یسینوهیسا یبرا شده جادیا یتجار میعظ شبکه

اقدامات  که دهديم نشان هستند، ترخوشنام!( اشتباه به دی)شا

بردن آنچه که  نیاز ب ایمهار  هزیو به انگ ماًیانجام شده، مستق

. اندشکل نگرفته شود يشناخته م «يسوءرفتار علم»به عنوان 

 را یيهاتیفعال از يبخش تنها يعلم یسوءرفتارها مهار بلکه

شناخته « 2يعلم سالمتِ» حفظ عنوان به که دهديم لیتشک

 یکشورها در[،...(. 33]،[32[،]31)نگاه کنید به ] 3شوند مي

 یو قواعد شده استفاده «سالمت» مفهوم از هرچند زین نیروچ

[ اما 34] دیآیخوب به نگارش در م-يعلم-عملمشابه 

 ینه برا اقدامات غالب( شد خواهد داده شرح که)همانطور 

 سوءرفتار مهار یبرا بلکه يسالمت علم یبرقرار ایحفظ 

 . است شده انجام

 با سهیمقا در ،يعلم سالمتِ یبرا استیس اِعمال تِیاهم

 به دیتأک در توانيم را سوءرفتار، مهارِ یبرا استیس اِعمالِ

دانست. همانطور  4يعلم تِیفعال مثبتِ ياخالق لحاظِ به هجنب

 جادِیا یبرا موجود یهاکه شرح داده خواهد شد دستورالعمل

 یيهاروال نییتع و سوءرفتار فِیتعر تنها)نه  يعلم سالمتِ

 هنجارها،( بلکهسوءرفتار و مجازات متخلفان،  یریگیپ یبرا

 که شونديم شامل را يخاص «ياخالق یکدها» و اصول

 يجزائ یسازوکارها با که را نیا تیقابل آنها از یاریبس

 یسوءرفتارها همحدود که آنجا از و ستند،ین دارا شوند نیتضم

 تِیقابل که شوديم شامل را اَعمال از یموارد تنها يعلم

شرط  یيجزا یها، پس الزاماً قوانین و رویه5دارند یانگارجرم

به  است، نشده قلمداد يعلمسالمتِ  یبرقرار یبرا يکاف

است که  يطیاز شرا شیب یزیچ يسالمتِ علم گر،یعبارت د

. دهدي( کمتر رخ ميلی)به هر دل يعلم یدر آن سوءرفتارها

)از صرفاً  يمتفاوت طیفرض درست باشد پس شرا نیاگر ا

وجود داشته باشد که ضامنِ  دی( بايحقوق نیاعمال قوان

  .شود يسالمتِ علم

بودن ( یدانشگاه درون ای) ينهاد دوم: درونمشاهده  ب:

 شده نييتع يها هیاقدامات و رو

                                                 
2 Scientific integrity  

 یدانشگاه سالمت و( research integrity) پژوهش سالمت از مفهوم نیا با راههم 3

(Academic integrity) شودیم صیبت . 
-عمل یآن از جمله راهنما یمرتبط با سالمت علم یها و راهنماهادستورالعمل از  4

 خوب  است-یعلم
به قصد »از شروط آن  یکیدارند که  یموارد امکان جرم انگار نیتنها ا لیدل نیا به 5

 [. 2] است« انجام شدن بیفر
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 میتنظ يعلم یکنترلِ سوءرفتارها یکه برا یيهادستورالعمل

شکل گرفته و  يعلم/درونيسازماندرون صورت بهشده، 

. 1شوندياجرا م يسازماندرون که دهنديم شرح را یيهاروال

در درون هر سازمان  2هاروال و هابه این معني که دستورالعمل

بر  ينهاد/سازمان مبتن درون که یيهاتهیکم و افراد با وتهیه 

 تینها در و شده دنبال ردیگيم شکل ها،همان روال

نوعِ  فراخورِ به ودر صورت اثبات سوءرفتار  زین یيهامجازات

 محدود جمله از) يدانشگاهدرون امکانات با وسوءرفتار 

و ...( در نظر گرفته  يدائم قیتعل ،يموقت قیتعل پژوهانه، کردن

 . 3شونديم

 متمرکز یهااستیس وجوداز  یانشانه است ممکن کهای نکته

 یسندها ساختارِ ومحتوا  در که است ياشتراک شود تصور

 وجود متحدهاالتیا نیمتفاوت در نقاط متفاوت اروپا و همچن

 حال نیا با[(. 23[، ]22] به دیکن نگاهعنوان مثال  به. )دارد

متمرکز )و  کنترلِ وجود یمعنا به الزاماً، اشتراک نقاط وجود

 یيچرا شرح یبرا. ستی( نيدرون کنترلِسازوکار  فقدانِ لذا

 نیکه به ا یيدادهایرو خیبه تار دیدر محتوا با اشتراک نیا

 یهادستورالعمل از یاریبسمراجعه کرد.  دهیانجام يهماهنگ

 نهیزم در اروپا علم ادیبن تیفعال شروع زمان از یياروپا

. اندشده کسانی هم با( 2000 سال از يعنی) يدانشگاه سالمت

                                                 
 دانمارک از تیتبع به یناویاسکاند یکشورها دارد؛ وجود زین ییاستثنا مورد نیا در 1

 اعمال مورد نیا در را یمتمرکزتر یهااستیس( ییاروپا یکشورها گرید)برخالف 

 [. 5] اندکرده
 نیتأم یهااز جمله سازمان گرید یهاآن با سازمان یهرچند میتوا و ساختار کل 2

 دارند. یاشتراکات ،یمال
 ینی. قواناست نشده وضع یعلمسالمت به ناظر میدر کشور آلمان به طور مستق انونیق 3

 موارد مشابهو  تیرایکپ حق افشاگران، از تیحما ،یفکر تیمالک یبرا یباالدست

 مورد که)آنطور  یعلم سوءرفتار یهاهمه نمونه ییموارد به تنها نیاما ا ،وجود دارد

 به مایمستق که ییهایریگیپ غالب. دهندینم پوشش را( است یعلم اجتماع نظر

آن با  یمراحل بررس یعنیدارند ] یشبه حقوق یهرچند روال پردازندیم سوءرفتار

 قانون بهمستقیم  یوابستگ امامشابه است[  یقانون-یموارد حقوق یمراحل بررس

 توسط یعنی) شودیم نیتضم البته و انجام ینهادو به صورت درون ندارند باالدست

 نییتع آن یبرا یدانشگاه جنس از زین ییهامجازات و شودیم یریگیپ یدانشگاه افراد

 «مقررات» فیتعر در یسخت به آلمان مورد در هادستورالعمل لذا( شودیم

در مورد آنها وضع شده  یکه قانون یموارد شاملی  تخلف علمی  گاهی.گنجندیم

 شاملنیز را  گریدر سطح د ییهایریگیپ که شودیم زین)مثل نقض مالکیت فکری( 

 به یعلم سالمت قانون نام بهقانونی  2009در سال  یمتیده قانون االتی. در اشودیم

و  هااستیس نیتدو به ملزم را یپژوهش یهایندگینما و هاسازمان که دهیرس بیتصو

 یهاروال وجود و هایندگینما با تنها قانون اماملزم کرده است.  یدرون یسازوکارها

  ی.علم متخلف افراد با نه و است مواجه یدرون
 

 و هاشده در دانشگاه نیاصولِ تدو 2000از سال  سازمان نیا

 یآورجمع رادر سطح اروپا  متفاوت يمال نیتأم یهاسازمان

به عنوان الگو و  یشنهادیپ يو اصول داده قرار يبررس مورد و

 هجیها ارائه داد. هشت سال بعد نت دانشگاه گریاستفاده د یبرا

 نیاعضو  یياروپا یانجام شده در کشورها یها تیفعال

 زیپژوهش ن هنیشی)همانطور که در پ و شده، يبررس سازمان

 مورد« نظارت بر سالمت»به نام  يگزارشاشاره شد( در 

علوم  ادیبن هاتیفعال نیهم بر يمبتناستفاده قرار گرفته است. 

 و علوم یهايآکادم یياروپا ونیفدراس یاروپا با همکار

 2011( در  سال 5اروپا یها)یا همه آکادمي 4يانسانعلوم

 ارائه ALLEAبا عنوان خالصه مجموعه اصول جدیدی 

خوب در -يعلم-عمل یبرا يکه راهنما و چارچوب دهنديم

)اروپا  گزارش هیته. در شود يم گرید یياروپا یکشورها

 خیتار نیا از شیپ گرید یکشورها اتیتجرب از(، 2000

 هیاصول ته از توان يمورد آن را م نیشده است. مهمتر استفاده

 یشوراها MRCشده در  هیاصول ته ،DFGشده در سازمان 

 Insermو  CNRSشده در  هیاصول ته نیپژوهش، و همچن

 فرانسه نام برد. 

منتشر شده )که در بخش  یگفته شد را در سندها آنچه شواهد

 : افتی توان ي( مشوديآن شرح داده م اتیبعد جزئ

 یاصل یسازمان-درون سندِ نوعدو  5-2

 به شتریب هیاول توجه( 1) يعنی) شده گفته هنکت دو با منطبق

 بودن يسازماندرون( 2) سوءرفتار حذف نه و سالمت

 را موجود یهادستورالعمل توانيم( هادستورالعمل و سازوکار

 :  کرد میتقس بزرگ همقول دو در

 . 6خوب -يعلم-عمل یبرا یيهادستورالعمل (1)

 کردنِیریگیپ یبرا شده نیتدو هیرو و اصول (2)

   ؛7يسوءرفتار علم یِهایدعو[ يِسازماندرون]

 يسوءرفتارها يادعاها يريگيپ يها دستورالعملالف: 

 یعلم

 یهادستورالعمل در توانيرا به وضوح م ها،روالبودن  يدرون

 از: کرد مشاهده يسوءرفتار علم یادعاها یریگیپ یهاهیرو

                                                 
4 The European Federation of Academies of Sciences and 
Humanities 
5 All European Academies  
6 Good Scientific Practice 
7 Principles and Procedures for Dealing with Allegations of Research 

Misconduct  
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 یسو)از  سوءرفتار بر يمبتن یيادعاها هموارهآنجا که 

 ای و نندیبيم خطر در را يعلم اجتماع کی که يافشاگران

 مطرح( رفته رسؤالیز آنها یفکر تِیمالک حق که يانیشاک

 ای هایدعو نیااست  الزم مرتبط دانشگاه و سازمان شود،يم

 یریگیپ را( نهاد آن به وابسته یسوءرفتارها يعنی) هاتیشکا

 گرفته نظر در موارد نیا یریگیپ یکه برا يدرون یهرو. 1کنند

 انجام یسوءرفتار ایآ که کند نیمع تینها در است قرار شده

در برخورد  يکه پاسخ مثبت باشد چه اقدام يدر صورت و شده

 سوءرفتار، یهایدعو یِریگیپ یهاروال. داد انجام دیبا آن با

 نبودنِ برقرار با)نه  که انددرآمده نگارش به جهت نیا از

 يعلم یسوءرفتارها با مشخص طور به( بلکه ،يعلم سالمتِ

 (.کنند یریگشیپ دیجد موارد بروزِ از)و  کنند مقابله

 یبرا يمراحل سوءرفتار، فیتعر بر عالوهسندها  نیا در

که همه آنها به صورت  شونديم داده شرح ادعاها یریگیپ

 افتِیدر يِچگونگ(1از جمله ) شوند،يم انجام يسازماندرون

 یریگمیتصم روال)که در آن  2يمقدمات يِبررس( 2) ادعاها

 هاتیشکا شدنیریگیپ یبرا او منتصبِ فرد ای سازمان سیرئ

 یيابتدا قاتیتحق آن در که) 3یغربالگر( 3( )شده داده شرح

 به ازین ایآ نکهیبه ا میتصم یبرا یغربالگر تهیکم توسط

شرح  ریخ ای دارد وجود اریعتمام و يرسم قاتیتحق و يبررس

 يبررس يچگونگ آن در)که  6يرسم يبررس( 4) 5(4داده شده

 توسط ر،یدرگ افرادِ همه با مصاحبه يچگونگ وشواهد  همه

 نییتعو  یينها نظر به دنیرس تا يرسم قاتیتحق تهیکم

 7نظر دیتجد( 5آن شرح داده شده است( ) ياحتمال مجازات

( 6خواهد شد( ) یریگيپ)که در صورت درخواست متهم 

 جرم نوع فراخور به)که  هامهیجر نییتع وهیانواع و ش

                                                 
های بین سازمانی وجود دارد، سازوکار دنبال کردن ادعا در شرایطی که همکاری 1

ممکن است در سطوح متفاوتی انجام شود. به عنوان مثال در سازمان تامین مالی، یا هر 

سازمان مستقل دیگری که به نیوی در این پژوهش سهم و دخالتی دارد. در 

اند، شرایطی که در صورت داده های پیگیری را شرحهایی که رویهدستورالعمل

دهد و اینکه کدام سازمان در پیگیری اولویت ها رخ میهای میان این سازمانهمکاری

ها پذیر است و اینکه اگر یکی از سازماندارد و اینکه آیا پیگیریِ همزمان امکان

 . ها چطور باید مطلع شوند شرح داده شده استدهد دیگر سازمانپیگیری را انجام می
2 Primary action 
3 Screening  

های ایاالت متیده( با عنوان اقدامات این بخش گاهی )مثال در برخی دانشگاه 4

 اند. ( نامیده شدهinquiryاستعالم )
   اقدامات این بخش در بعضی کشورها )مثال در آلمان( در مرحله مقدماتی ادغام شده 5

6 Formal Investigation  
7 Appeal 

 تیحما ي( چگونگ7آن مطرح شده( ) نییتع یبرا یيهاهیتوص

 از افشاگران حفظ یبرااز افشاگران و حفظ حقوق متهم )که 

شده است(  نییحاصل از عمل آنها تع ياجتماع یهابیآس

 هادستورالعمل نیا در[ 35[، ]23[، ]22. ]شونديم افتی

 هردنبال کردن مراحل در  یبرا 8از افراد منتخب معموالً

 . شوديم صحبت موسسه

   9خوب-یعلم-عملدستورالعملِ ب: 

 را ارتباط نیکترینزد «خوب -يعلم-عمل» یهادستورالعمل

وجوهِ مثبتِ عملِ  یو حاو دارند يعلم سالمتِ مفهومِ با

سوءرفتارها  قیمصاد فیتعر شاملِ يگاه هرچنداست.  يعلم

. هستند زین هاروال یِریگیپ يِدر مورد چگونگ يتیّکل يو حت

 ،يکل یهاشباهت وجود با ها،دستورالعمل نیامفاد 

 دارا( يکلّ نگرش در نه البته)و  اتیجزئ در یيهاتفاوت

و  ،ياجتماع هنیزم به وابسته( بلکه شمول،جهان)نه  لذا. هستند

 آن مفاد( اندشده هیته يسازمان)از آنجا که به صورت درون

 هنیاست که در آن زم يمورد انتظار و توافق افراد و دانشمندان

 . کننديم تیفعال ياجتماع

 يسندها به طور کل یِمحتوا ات،یجزئتفاوت در  از گذشته

 -2 يکل یو هنجارها اصول-1: شونديرا شامل م ریموارد ز

 شدننقض طیشرا -3خوب  -يعلم-عمل یبرا يملزومات

 خوب.-يعلم-عمل

 با قیدق طور به شهیهم هنجارها و اصول اول، موردبخش در

هستند و  يکل اریبس اصول نیا. 10ستندیمطابق ن يمرتون اصول

آنها منجر نخواهد شد  یبرقرار به سوءرفتارها، مهار صرفاًلذا 

 شامل را یموارد تنها سوءرفتارها ف،یتعر طبق که چرا

بخش دوم حاوی . شده انجام بیفر قصد به که شونديم

 زمان مدت و يچگونگ یبرا یيهاهیتوصمواردی همانند 

انتشارِ  يِچگونگ ،یفکر تِیحفظ مالک ها،داده از محافظت

محرمانه  سندگان،ینو حقوق تیرعا يپژوهش، چگونگ جِینتا

و نهادها،  افراد یهایهمکار يو چگونگ ،یداور ندیبودن فرا

 یهاگروه رانیمد و سازمان یرؤسا تیمسئول ،منافع یهاتضاد

 میتعل ددر مور ياصولو  پژوهش، يطراح يچگونگ ،يپژوهش

تضاد منافع با جامعه و  از نیهمچن و است جوان دانشمندان

                                                 
8 Named person  
9 Good-scientific-practice 

 ییاعتماد بودن، صهداقت، احتهرام و پاسهخگو    از قابل ALLEAمثال در دستورالعمل 10

 صیبت شده است.
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در بخش سوم،  تی. و در نها1است شده صحبت زینصنعت 

 نیا در. شوديخوب  ذکر م-يعلم-عمل شدننقض طیشرا

 یکه برا رندیگيم قرار توجه مورد یموارد نیهمچن اصول

 ياصولمثال  عنواناست. به  یآن نهاد ضرور يمیخودتنظ

 ياجتماع یيهابیآس معرض در)که  افشاگران از تیحما یبرا

 [.32[، ]31] است گرفته قرار توجه مورد( هستند

 بينی اوليه  نتيجه و پيش 5-3

 یيجزا ينیخوب )که تضم-يعلم-عملدستورالعمل  وجود

 وجودِ هدهندنشان هرچند( نداردشدن آن وجود  یياجرا یبرا

به سالمت  دنیرس ی)برا سوءرفتار مهار از فراتر یيهااستیس

 يکه سالمت علم ستیمعنا ن نیقطعاً به ا اما ست( ايعلم

خوب  -يعلم-عملدستورالعملِ  بیبا نگارش و تصو صرفاً

 احتمال به که است يموضوع همان نیامحقق خواهد شد. 

 ازاست.  شده نیروچ یدر کشورها یيهاسوءتفاهم باعث

مصداق  نییخوب و تع-يعلم-عمل فیتعر هارائ گرید یسو

 یهاانحراف از روال»به عنوان  ياز سوءرفتار که به طور کل

 یوجود سوءرفتارها طیشد در شرا يمعرف« شده رفتهیپذ

پذیر نخواهد )که سالمت علمي برقرار نیست( امکان ریگهمه

 يطیشرا در ها،روال بودن يسازماندرون نکهیا تینها دربود. 

 افراد از فراتر شونديم سوءرفتار مرتکب که یافراد هدامن که

 یدوم در کشورها شدهمشاهده طیشرا يعنی) است يدانشگاه

 از گرید ی. از سورسدينم نظر به موثر چندان( نیروچ

 که شوديم حاصل ينیبشیپ نیا شد گفته تاکنون که يمقدمات

 یکشورها در شدهگرفته کار به یهادستورالعمل بردن کار به

. برسند نظر به موثر چندان نیروچ یکشورها در دینبا آلبرا،

 نیا یحد تا شد خواهد ارائه بعد بخش در که یشواهد

 خواهند کرد:  دییرا تأ ينیبشیپ

 

موفق  يکشورها يهادستورالعملاقتباس نتيجه  -6

 اکشورهسایر توسط 
نوع  یدر کشورها ياسیس و ياجتماع نهیزمکه  ستین يشک

امکان  مثال عنوان بهمتفاوت است.  یادیز حد تا نیروچ

از  يبرخ در سازوکارهاو  هادستورالعملبودن  يسازماندرون

                                                 
 دی. هرچند بعشوندیموارد در قالبِ اخالقِ پژوهش، آموزش داده م نیاز ا یاریبس 1

سالمت  یدر برقرار ییبه تنها یعموم «یبخش یآگاه»است آموزش و به اصطالح 

 موثر باشد.  یعلم

 ن،یچ در. ندارد وجود( نیچ درمورد مطالعه )مثال  یکشورها

 ینهادها ياصل هکنندتیریمد نیهمچن و دهندهسازمان ،دولت

 سالمت کردن نهینهاد يمتولرو  نیا از و است يعال آموزش

 یسوءرفتارها ه[ مسال36]بود خواهد دولت ناچار به زین يعلم

 دولت توسط و شده یریگیپ سمیکمون حزب توسط زین يعلم

 یهااستیس نیهم هو به واسط شوديم دنبال ستیکمون

 و هادستورالعمل وضع یبرا( اروپا نسبت)به  یمتمرکزتر

 [.3]شوديم نییتع هااستیس اعمالِ

 هاهیرو از نیروچ نوع یکشورها ریاخ یهاسال درحال  نیا با

 یادیز شباهت يجزئ صورت به که اندکرده استفاده ينیقوان و

دارد. در موضوع وضع  آلبرا یهاکشور یهادستورالعمل به

 یمبارزه با سوءرفتارها نکهیلو با اشاره به ا نگیپ انیج ن،یقوان

 کشور» که کنديم ذکر دارد يطوالن یاسابقه نیدر چ يعلم

 اختراع، ثبت قانون همانند یمتعدد يقانون یهامتن ن،یچ

 شرفتیپ قانون ها،روش کردن استاندارد قانون ت،یرا يکپ قانون

 و آموزش قانونِ ،يدانشگاه مدارک مقررات ،يعلم و يفن

 وضع مدت نیا در را رهیغ و انتشارات یبرا مقررات پرورش،

 نسبت يقانون تیمرتبط با مسئول یمواد آنها همه در که کرده

 یبازنگر مورد بارها نیقوان نیاو  دارد وجودبه سوءرفتار 

 ي)آکادم CASموارد سازمان  نی[ به جز ا37] «اندگرفته قرار

 با مقابله یبرا یقواعد 2007 سال ازعلوم(  ينیچ

را در سطوح  یيهاتهیکرده و کم میتنظ يعلم یسوءرفتارها

 استکرده  يسوءرفتار طراح یدنبال کردن ادعاها یباال برا

 دولت هرچند که دهديم نشان هالیحال، تحل نی[. با ا3]

 یبرا یادیز تیفعال يدانشگاه یهاانجمن و نیچ یمرکز

 از مانع اندنتوانسته هااستیس نیا اما اندداده انجام کنترل

 [. 37] شوند هایيرسوا

(، هی)خصوصا موارد مرتبط با روس يمورد بررس یهامتن در

به تکرار تجربه کشور هند )که به نظر با مشکل مشابه  یاریبس

مواجه بوده است( توصیه کرده ریگهمهسوءرفتار  ينوع يعنی

 از بعد)خصوصا  کشور نیا یهااستیس ظاهراً نکهیا و اند

 تا توانسته(( UGC) يدانشگاه گرنت ونیسیکم قواعد انتشار

 ياصل واهدِش حال نیا با. دهد کاهش را مشکل یادیز حد

-يعلم-عملاز  يالمللنیب فیتعاراز  استفاده بودن ناکارا

 قرار دیتأک مورد قبل بخش در)که  يعلم سوءرفتار از وخوب 

 درطور مشخص  بهکه  يراتییتغ درحالت  نیبهتر به(، گرفت
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 به آلبرا یکشورها یهادستورالعمل از اقتباسش در و هند

 که است قرار نیا از موضوعداد قابل مشاهده است.  رخ ناچار

انتقادات  ،UGCقواعد  بیاز تصو يبا گذشت مدت زمان کم

 يانتقادات نیمهمتر از يکیمطرح شد.  هااستیس نیاز ا یادیز

 از استفاده به مربوط شدهمطرح قانون نیا به تاکنون که

 یهاانتحال ياصل يِابیهمانندجو به عنوان ابزار رد افزارنرم

است  یبر درصد يمبتن مه،یجر نییتع نیهمچنو  يدانشگاه

 صیتشخ متن در انتحالِ زانیم از همانندجو افزارکه نرم

 ستین مشخص مثالً که است جنس نیا از انتقادات. دهديم

 هاانتحال و انتحال بر گرداللت بتوانند اندازه چه تا هایهمانند

  شوند داده صیتشخ هایهمانند با است ممکن اندازه چه تا

 زانیبر درصدِ م يمجازات مبتن نییدر مورد تع اً،ی[ ثان38]

 شوديم مطرح انتقاد نیا همانندجو، افزارانتحال حاصل از نرم

 و متن از يکم اریبس درصدکه ممکن است تنها دو جمله )که 

 مقاله کی در آنقدر( مجازات به ازین دونب یمطابق قانون هند

 دید از آن رفتن سرقت به که باشد داشته یدیکل ينقش

 محسوبگذشت  رقابلیغ یسوءرفتار پژوهشگر، انیهمتا

 [. 39] شود

هرچند ابزارِ همانندجو به صورت رسمي در آموزش عالي 

 رودي( به کار ميکمک ی)به عنوان ابزار زین آلبراکشورهای 

کشورها  نیا در يمیخودتنظ تِیتقو ياصل تیمحور [ اما40]

 بااحوال  نیا با. 1است گرفته شکل افشاگران به دادن بها با

 چرا که زد حدس توانيم شد گفته مقاله نیا در آنچه به توجه

 سوءرفتار يابیرد عامل( افشاگر یجاهمانندجو )به  هند در

بست.  دیبه افشاگران ام توانينم ستمیس نیا در چرا و است

 فیتعر ،ينبود سالمت علم خاطربه نکهیا لیدل کی کمدست

 رشیپذ مورد که ینحو به ،خوب-يعلم-عمل يسازماندرون

 یبرا یازهیانگ جهینتباشد )و در ياجتماع علم کی یاعضا

 تیمحور لذا. ندارد وجود( کند جادیا انیدانشگاه تیحما

هم  چندان نیروچ یکشورها در همانندجو افزارِنرم داشتن

 خواهد شد.  لیمورد در بخش بعد تکم نیا. ستین يتصادف

                                                 
 یداور ندیفرا)در  را یعلم یهاتیفعال توانند یم یعلم انیهمتا تنها که همانطور 1

 حیصی یعمل علم توانندیم که هستند زین یعلم انیهمتا تنها کنند، یابیارز( انیهمتا

 یافشاگران برا تیرو تقو نیدهند. از ا صیرا تشخ حیصی یانیراف از عمل علم ای

 دارد.   یادیز تیاهم یمیحفظ خودتنظ

 نبودن يکاف از يحاک شد ارائه تاکنون که یریتصو

 ای) يعلم سالمتِ همسأل حل یبرا يحقوق یسازوکارها

آنچه  یبرا یيهاحدس و هالی( است. در ادامه تحليدانشگاه

 کند ارائه خواهد شد.  ایرا مه يممکن است شرط کاف
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 کند؟ یم ايرا مه یشرط کاف زيچه چ ،ستين یعلم
 ای يحقوق یاستدالل شد که سازوکارها نجایبه ا تا

 دیهرچند مف ن،یقواعد و قوان نِیدر قالب تدو ،يحقوقشبه

 را يکاف شرط( دهديهستند اما )مطابق آنچه شواهد نشان م

 روشن نیهمچن. کندينم جادیا يعلم سالمتِ یبرقرار یبرا

 نکهیخوب )بدون ا-يعلم-عمل یهادستورالعمل که ستین

 تواننديکند( چطور م نیآن را تضم يجزائ-يحقوق يروال

مستقل از  یزیکه چ رسدیرو به نظر م نیا از.  3باشند 2موثر

ضامن  که باشد داشته وجود دیبا یيجزا-يحقوقسازوکار 

 است.  يسالمت علم

 یبرا يکاف شرطِ آنچه که است نیا یيابتدا اریبس فرض

 ،یيجزا-يحقوقاز جنس )نه  کنديم جادیا را يعلم سالمت

افتهی عاجالنه لیتکم یبرا لذا. است ینهاد و ياجتماع( بلکه

که آنچه به صورت  شوديم ادعا بخش نیا در نیشیپ یها

( با ناچار به دیشا) ندارد، شدنحفظ تیقابل يحقوق

( ياخالق یهاتیبر مسئول دی)و با تاک ياجتماع یسازوکارها

 . شود تیحما

 يِژگیو از [12] يبررس مورد یهادستورالعمل يبرخ در

شده به  جادیا يحقوق یسازوکارها نکهی)و ا 4يمیخودتنظ

. است شده بتشده( صح جادیا يژگیو نیا تیتقو هواسط

 يمیخودتنظ خصلت که است نیمقاله ا نیا حدسِ نیبنابرا

 سالمت یبرقرار در ينقش( است يعلم نهاد به متعلق)که 

 يمیخودتنظ یدارا مستقل يِعلم یِنهادها. کنديم فایا يعلم

 است ممکن آنچه مقابل در را خود که معنا نیا به هستند

 نیا تا يمیخودتنظ. کننديم حفظ ببرد نیب از را ساختارشان

 نکهیا داشت، اشاره نهاد کی دیبازتول سازوکار به شتریباواخر 

جذب( افراد مشابه  ایو آموزش ) پرورشبا  ينهاد علم کی

                                                 
2 Effective 
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)و از جمله  نیشیپ یو دانش و سازوکارها اتیخود، تجرب

خود را  و منتقل بعد نسل به را( يشناخت و ياخالق یهنجارها

 مفهومرا در مقابل  يمی. اگر مفهوم خودتنظکنديم دیبازتول

 مفهوم زیمم وجه آنگاه میبه صورت متمرکز قلمداد کن میتنظ

 کیدر  یریپذتیمسئول الزم شرطکردن  ایمه در يمیخودتنظ

 . بود خواهد يعلم( اجتماع ای) نهاد

 تیمسئول)همانند  يعلم یهاتیفعال صداقت حفظ تیمسئول

 نه و است نهاد عهده به( يعلم یهاتیفعال تِیفیک نِیتضم

 هم توانيم را يعلم تیفعال صداقت و تیفیک تی. مسئول1فرد

 جمع به( و هم سدینويم را یامقاله که يکس يعنی) فرد به

 نِیتضم که همانطور اماداد.  نسبت( ياجتماع علم يعنی)

 کیفرد بلکه( در  کی لهی)نه به وس يعلم یِهاتیفعال تِیفیک

قرار  يفیک يابیمورد ارز ،ياجتماع علم کیدر  اینهاد، 

 تنها يعلم یِهاتیفعال صداقتِ زین اندازه همان به رد،یگيم

 و است، شدن انجامقابل 2يعلم اجتماع ای نهاد، توسط

ضعف  هدهندنشان ،يعلم تِیفعال تِیفیک فقدانِ که همانطور

است  ياجتماع علم کیدر  يفیک يابیارز ندیدر فرا

 یرا که دارا يبه همان اندازه، اجتماع زین يعلم یسوءرفتارها

 به کرده دییتأ را هاتیاست و سهواً آن فعال يمیخودتنظ

( آنها اعتبار شدندهیکش چالش به جهینت در)و  یيپاسخگو

 را فرض نیا توانيم شد گفته آنچه به توجه با. کنديم وادار

 و هادستورالعمل بودن ینهاددرون بر اصرار که گرفت یجد

لطمه به  نیخاطر است که کمتر نیبه ا یریگیپ یهاروال

 وارد شود.  يمیخصلت خودتنظ

 یبرا يابیبه ارز هیشب اریبس ،يعلم یها تیفعال صداقت کنترلِ

 که میدانيم شیاست. از پ يعلم یها تیفعال تیفیک

 در هرچند ،يعلم یِهاتیفعال يِابیارز متمرکزِ یها ستمیس

 يِابیارز درموفق هستند اما  يعلم یِهاتیفعال يِکمّ يابیارز

 که یيها به استفاده از مالک ازیچرا که ن هستند فیضع يفیک

 بر را یعدد یهامالک باشد، مشترک هارشته يهمگ در

 یهاستمیس منطق نیهم با. کنديم غالب يفیک یها مالک

 از استفاده یجا به زینسالمت  وصداقت  يِبررس متمرکزِ

خاص، به  يِاجتماع علم کیو مرتبط با  يدرون یهامالک

                                                 
( ندارد اراده یآزاد که یفرد)همانند  ندارد ریمس انتخاب استقالل که ینهاد به 1

 .داد نسبت( یاخالق تیمسئول جمله)از  تیمسئول توانینم
 یمیخودتنظ خصلت داشتن بر مشروط 2

 يمشابهت درصد)همانند  یعدد یهامالکاز  استفادهناچار به 

 از. شونديم متوسل( دهديم نشان همانندجو افزار نرم که

 توسط)نه  نهاد کی يعلم یهاتیفعال که يزمان گرید یسو

 قدرتمندتر و يرونیب ینهاد توسط( بلکه نهاد، آن درون افراد

 و هامناسبت و مالحظات زین اجتماع نیا افراد شود يابیارز

 ناچار به لذا. دهنديم قرار مبنا را ترعیوس نهاد یهاارزش

 يِحقوق یتوسط سازوکارها ،يعلم صداقت يبررس که يزمان

تنها افراد )و نه نهاد(ها نسبت به  شود،يم انجام متمرکز

خواهند  یریپذتیمسئول ها،تیفعال تیفیک نیهمچنصداقت و 

یریپذتیمسئول شد گفته نیاز ا شیپداشت. و همانطور که 

 یهاتیفعال صداقت و تیفیک نیتضم به قادر یفرد یها

 . ستندین يعلم

 يعلم ینهادها يمیخودتنظ اگر که است نیا گرید سوال

 یهاتیفعال صداقت نیتضم یبرا را يکاف شرط دتوانيم

 و يحقوق یبه سازوکارها یازیچه ن ،دکن ایمه يعلم

 نیا پاسخداشت؟  میتخلفات خواه یریگیپ یهادستورالعمل

 ،يعلم یهاتیفعال شدن تريبه واسطه رقابت هامروز که است

 انتشار)در  هارقابت در یروزیپ یبرا یادیز زهیانگ افراد

لذا ممکن است در  اند،کرده دایپ( هاپژوهانه افتیدر و مقاالت

 اما است ياخالق یریپذتیمسئول ینهاد، دارا کیکه  يحال

 يمیخودتنظ روالِ که رندیبگ يپ را يخالف یهاروال افراد

 صورت به که اعمال نیا از يبخش. دهد صیتشخ را آن نتواند

و  فی)غالبا جعل، تحر شونديم محسوب سوءرفتار يرسم

 شده داده شرح يسازماندرون يحقوق یانتحال( با سازوکارها

 مانديم يباق ناچار به یتر عیوس بخش اما. شد خواهند کنترل

اشاره  3يچکانقطره یهاچاپ همانند یموارد جنس نیا از

 يراه مشخص زین آلبرا یدر کشورها يکه اجتماعات علم 4کرد

 [.2] مقابله با آن ندارند یبرا

چرا  که سوال نیا به پاسخ در را یگرید لیدال توانيم حال

)نه به اشتباه بلکه( به  ،يعلم یسوءرفتارها يابیرد یهند برا

و( به  دهیاجبار )خطر مواجهه با انتقادات تند را به جان خر

 دایپ است داده تیمحور( افشاگران نه)و  همانندجو افزارنرم

 یافشاگربود که  نیاذکر شد(  نیاز ا شی)که پ هیاول لیکرد. دل

از  رشیپذقابل يفیتعر ارائه امکان که داد خواهد رخ يزمان

                                                 
3 Salami Publishing  
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 بر که يفیتعر. باشد داشته وجود يعلم یسوءرفتار درنهادها

باشد.  يمبتن ياجتماع علم همان در دانشگاه افراد و اعضا دییتأ

 یافشاگر نکهیا( شودیبخش اضافه م نیدوم )که در ا لیدل

 در. است میخودتنظ نهاد کی یریپذتیوابسته به مسئول

 و نهاد اعتبار به نسبت يجمع یریپذتیمسئول که يصورت

 یاعضا يعنی) باشد نداشته وجود يعلم خاص اجتماع

-عمل رفتندست از مورد در تک به تک صورت به يدانشگاه

 یبرا یازهینداشته باشند( انگ یریپذتیخوب مسئول-يعلم

وجود  زین یبر افشاگر يمبتن مینهاد خودتنظ یریگشکل

همانندجو و استفاده  ط،یشرا نیا در جهیدرنت ونخواهد داشت. 

 مانده خواهند بود.    يباق حلراه تنها یعدد یهااز مالک

 

 گيري نتيجه -8

 یيکشورها یهااستیس يشد که با بررس بحث مقاله نیا در

 يعلم یبه تصادف( در امر مهار سوءرفتارها دیکه )شا

مرتبط  يداخل دستورالعمل نوع دو شوند،يم قلمداد «ترموفق»

دستورالعمل  کی. کرد مشاهده توانيرا م يبا سالمتِ علم

 یریگیپ» یهادستورالعمل یگریو د «خوب-يِعلم-عملِ»

 کار به که شد استدالل مقاله نیا در. «يسوءرفتار علم یادعاها

 يهیتنب یسازوکارها)و  هادستورالعمل نیا صرف بردن

 یکه کشورها یمنحصر به فرد طیشرا هواسط به( مرتبط

 يسالمت علم یدارند ممکن است به برقرار رانیبه ا کترینزد

 که است يطیشرا يبررس حاصل یاجهینت نیچنمنجر نشود. 

 اجتماعات در) يعلم یسوءرفتارها وعیش در یریگهمه ينوع

سوءرفتار،  به مرتکبان هدامن نیو همچن شده، جادیا( دانشمندان

 لیرا تشک انیدانشگاهپژوهشگران و  از صرفاً ترعیوس یافراد

 . دهديم

ابالغ صرف  و نگارشبحث شد که  نیمقاله همچن نیا در

 يعلم سالمت استقرار به خوب، يِعلم عملِ دستورالعمل

 و ضاحیا یبراخوب -يعلم-عمل دستورالعمل. انجامدينم

که مورد  درآمده نگارش به موجود شیپ از یيهاروال حیتصر

 ينهاد علم ایاجتماع  کی درپژوهشگران  وتوافق دانشمندان 

 قاًیعم دستورالعمل، نیا نگارش و هیته لذا. است بوده خاص

مستقل  يآموزش-يپژوهشنهاد  کی يدرون طِیوابسته به شرا

( کننده برقرار نه)و  حافظ دستورالعمل نیخواهد بود. ا

 که بود خواهد( ياجتماع ای) نهاد درونِ در يعلم سالمت

برقرار است.  آن در شیپ از يعلم اجتماع غالب یهنجارها

 نینهاد علم، اشاره به ا یبه هنجارها يسالمت علم يوابستگ

 ياجتماع-ینهاد يموضوع ابتدا در يدارد که سالمت علم

 است. 

است  يکه حافظ سالمت علم ياجتماع-ینهاد سازوکار به

انتقال و  قیاز طر يمیخودتنظ. شوديگفته م «يمیخودتنظ»

 یهادهه در حال نیا باهنجارها عمل خواهد کرد.  دیبازتول

 به دانشمندان که یاو عالقه علم، شدن تريرقابت لیبه دل ریاخ

نهاد  يمیدارند، خودتنظ شتریب هپژوهان جذب و شتریب انتشار

)و  تیتقو ریاخ یهاسال در لذابه خطر افتاده است.  يعلم

 ای) يحقوق قواعدِ توسط يمیخودتنظ( یبازساز نه قطعا

 یادعاها یریگیپ» يدانشگاهدرون و( يحقوقشبه

 .  ردیگیانجام م «يعلم یسوءرفتارها

 کار به و نگارش که شد گزارش مشاهده نیا مقاله طول در

 کمترموفق یکشورها در نظر مورد یهادستورالعمل انداختنِ

 امر، نیا یبرا شده ذکر لیدل کی. است نبوده کارساز

 یریگکشورها است. از همه نیا در سوءرفتار ربودنیگهمه

گرفت.  جهیرا نت ينبودن سالمت علم برقرار توانیم سوءرفتار

)که  کشورها نیا در مرتکبان عتریوس هوجود دامن نیهمچن

 شوديم باعث زین( استاجتماع دانشمندان  از فراتر

 یشتریب عالقمند ،يدانشگاهبرون و کپارچهی یهااستیس

 ياتطور ذ به کپارچهی یهااستیسداشته باشد. اما 

( شد داده شرح که ینحو)به  را يعلم اجتماعات يمیخودتنظ

 . گذارنديم يباق ناشده حل را مساله و کنندیم دیتهد

موفق و تا چه  یتا چه حد مشابه کشورها رانیا طیشرا نکهیا

 یگریکمتر موفق است موضوع مقاله د یحد مشابه کشورها

کمتر  یبه کشورها هیشب یياز جنبه ها تیاست. اما اگر وضع

 داد، شنهادیپ توانیم که یيابتدا اریبس حلراهموفق قلمداد شود، 

-یبرقرار کردن وجه نهاد یبرا مندتر نظام يتالشو  توجه

 تالش، نیا. است يدانشگاه و يپژوهش ینهادها ياجتماع

 ینهادها به دادن استقالل»مثل  ترکهنه یهابا قاعده الزاماً دیشا

 طی)در شرا «يعلم یهنجارها اشاعه» ای «يدانشگاه-يپژوهش

 نکهیا به است ازین لذا. نباشد کارسازکشور(  خاص نهیزم و

انجام شود  نهیزم نیدر ا یشتریب ياجتماع-ینهاد یهاپژوهش

و از همه مهمتر الزم است که موضوع فراتر از صرفاً 

 است ازین نیهمچن. ردیقرار گ يمورد بررس يحقوق يموضوع
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اداره سالمت  مشابه یيهاینها) مستقل ای يدولت یينهادها

 پژوهش سالمت اداره ای ORI متحدهاالتیپژوهش ا

 جانبه همه  و فرد به منحصر صورت به که(  UKRIOایتانیبر

 رانیا در يعلم سالمتموضوع  به یارشتهانیم کردیرو با و

 شوند.  سیتأس بپردازند

 لیقا حلراه نوع دو به توانيم ،ياجتماع اصالتاً مسائلِ یبرا

 کرد خواهند حل را مسأله که( ياجتماع)غالباً  یهاحلراه: بود

 همانطور. کننديم مهار را مسأله که( يفن)عموماً  یهاحلراه و

 ،يقطع درمانِ نه و است درد همهارکنند ابتداً مُسکن، یدارو که

 عنوان به امّا هستند دیمف هرچند زین يفن یهاحلراه

 دیمف ینهاد و ياجتماع اساساً همسال کی یينها کنندهدرمان

. شونديقلمداد م 1يفن اصالح ينوع هاحلراه نگونهیا. ستندین

است  ادیز دهیکه وسعت پد يطیدر شرا يحقوق یهااهرم لذا

 را خواهند داشت.  يتنها قدرت اصالح فن

از جمله  یيمقابله با سوءرفتارها مساله نکهیا تینها در

 نیمرتکب که یگرید موارد)و  مدرک جعل و يسینوهیسا

مکمل  یهاحلراه ازمندین همچنان هرچند( دارند یترعیوس

راه حل  ازمندی( خواهد بود نيحقوق حال نیع در و) ياجتماع

مجزا از توجه به  يتوجه دیاست که شا يمتفاوت یها

 را به خود اختصاص دهد.  يدانشگاهدرون یسوءرفتارها

 

 قدردانی و تشكر

است که با  يپژوهش جیاز نتا يکوچک بخش حاضر مقاله

 شنهادیکشور و به پ يعلم استیس قاتیمرکز تحق تیحما

انجام شده  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يمعاونت حقوق

 است. 
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