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سالی 43 هزار دختر 
زیـر 15 سـال 

ازدواج می کننـد

 صفحه  3

رئیس کل سازمان نظام پزشکی هشدار داد

خطر لغو  قرارداد بیمارستان های خصوصی با بیمه های تکمیلی
 

60 تا 70 هـزارنفـر 
بیـمارمبتـال به ایـدز 
هنوز ناشناختـه هستند!

 صفحه 6

 صفحه 5

معاون تحقیقات وزیر بهداشت

نگـران کـردن  مـردم 
در مورد آسپـرین 
غیـرمنطقی اسـت 

روی خط سپید

 صفحه  8

 صفحه 13

10 عارضه رایج ناشی از 
مصرف قرص های ضدبارداری

خطراتی در کمین خانم ها

 امیرحسین مدبرنیا 
دپارتمان روانپزشکی، بیمارستان ماونت ساینای نیویورک

پژوهش )و بویژه پژوهش درعلوم پزشکی( در ایران با بحرانی 
جدی روبرو است که شاهد فجایعی چون خرید و فروش پایان نامه 
و شیوع داده سازی و سرقت ادبی در میان جامعه دانشگاهی است. 
مورد بسیار اخیر این بی اخالقی ها که در نتیجه تقلب در روند 
نگارش، داوری و انتشار رخ داد، منجر به استرداد ۵۸ مقاله ایرانی 
از مجالت انتشاراتی های اسپرینگر )Springer( و BMC شد و 
واکنش های متفاوتی را در میان فعاالن عرصه پژوهش برانگیخت. 
هرچند این رسوایی خود بررسی ای موشکافانه می طلبد، اما 
باید یادآور شد که پدیده بی اخالقی در پژوهش همچون سایر 
پدیده های اجتماعی  به کوه یخی در آب می ماند؛ رخدادهایی 
که رسانه ای می شوند در حقیقت قله کوه یخ اند و بخش عمده 

کوه یخ در زیر آب پنهان است.
در تضاد طنزآمیزی با بی اخالقی های فوق، گزارش های 
مسئوالن، ایران را همواره در رده های باالی »تولید علم« در 
جهان قرار می دهد. اگر هم مسئوالن نقصی در برنامه تولیدات 
علمی کشور می بینند، نقص در مواردی همچون تعداد ارجاعات 
به مقاالت تولید شده یا کمبود امکانات است. متاسفانه چنین 
رویکردی به پژوهش نشان می دهد که بیماری پژوهش در 
ایران تا حد زیادی به عالئم بیماری و آن هم سطحی ترین 

آنها فروکاسته شده و به همین سبب، درمان این بیماری هم 
غالبا درمان عالمتی بوده است. گرچه اخیرا بحث بهبود کیفی 
پژوهش در کشور باالگرفته، اما به نظر نمی رسد راهکارهای 
ارائه شده پاسخی ریشه ای برای بیرون رفتن از بحران کنونی 
باشد. در زیر پیشنهادهایی را ارائه می کنم که ابدا ادعای جامع 
بودن آنها را ندارم، اما معتقدم تامل در آنها به بهبود وضع 

پژوهش در ایران کمک خواهد کرد.
1( پژوهش برای نزدیک شدن به حقیقت: انگیزه پژوهش 
باید تشنگی برای نزدیک شدن به حقیقتی علمی و )درصورت 
محدودیت منابع( ترجیحا کاربردی باشد و هرچه غیر آن به 
پژوهش آسیب جدی می رساند. پژوهشی که ابزار بازی های 
رسانه ای باشد یا هدف اصلی آن ارتقا یا پیوستن به بنیاد 
باید جلوی هدر  نخبگان باشد، پژوهش حقیقی نیست و 
رفتن منابع  برای آن را گرفت. جمالت پیشین ممکن است 
»تند« به نظر بیاید اما شیب سقوط علمی و اخالق پژوهش 
از مسئوالن  بسیاری  که  انگیزه هایی  است.  تندتر  آن  از  ما 
پژوهشی کشور برای »تولید علم« درنظر گرفته اند، نه تنها 
به بهبود اوضاع کمکی نمی کند بلکه با فراهم کردن بستر 
مناسب برای فرصت طلبان، ناخواسته تیشه به ریشه پژوهش 

بیمار کشور می زند. 

2( جستجوی ردپای بحران پژوهش در اعماق جامعه 
ایران: آنچه امروز در جامعه پژوهش می بینیم، بازتابی از 
بی اخالقی،  آن  امروز ماست که در  بیمار جامعه  ساختار 
دروغگویی و الپوشانی به کرات دیده می شود. به عالوه، 
ساختار جامعه در شکل گیری ذهن پرسشگر )که کلیدی 
ایفا می کند.  ترین ویژگی پژوهشگر است( نقشی حیاتی 
جامعه ای که پرسشگری و سنجشگرانه اندیشی را ارج نمی نهد 
و کودکانش به تفکر خالق ترغیب نمی شوند، بستر مساعدی 
برای پرورش ذهن های پژوهشگر نخواهد بود. واردات پژوهش 
از کشورهایی که روحیه پرسشگری را به مراتب بیشتر از 
ایران تقویت می کنند، تنها پوسته آن را وارد خواهد کرد و 
هسته آن را در همان مبدا باقی خواهد گذاشت؛ بنابراین بدون 
تغییر زیرساخت ها به سختی می توان پژوهش و پژوهشگری 
داشت که به علم برای علم و نه به عنوان ابزاری برای ارتقای 
شخصی بپردازد. در نهایت این بیماری پژوهشی عالیمش را 
به اشکال مختلف بی اخالقی و بی کیفیتی در پژوهش بروز 
می دهد. راه حل هایی که مسئوالن پژوهش کشور بر آن تکیه 
می کنند، همچون اعطای گرنت های تحقیقاتی، فراهم آوردن 
فناوری های جدیدتر یا کالس های »تربیت پژوهشگر« البته همه 
ضروری اند اما هیچ یک روح پژوهش و اخالق پژوهشی را در 

جامعه دانشگاهی نمی پرورند. درمان بیماری پژوهش، درمان 
بیماری بزرگتر جامعه را می طلبد که برای آن باید جامعه را به 
زیر تیغ نقد برنده اما در نهایت موثر جامعه شناسان، روان شناسان، 
اقتصاددانان، سیاست دانان و روشنفکران خبره و متعهد فرستاد. 
3( نقد از خود و مقابله با فرافکنی: واکنش ایرانیان به 
رسوایی اخیر علمی در نوع خود جالب توجه است. برخی 
مسئوالن با پذیرش خطای نویسندگان ایرانی بر پیگیری جدی آن 
تاکید کردند اما مشکل را محدود به شمار اندکی از پژوهشگران 
دانستند و به بررسی ریشه ای بحران نپرداختند.  برخی دیگر 
چون انصار امینی، در روزنامه شرق، خواستار آسیب شناسی 
جدی در این راستا شدند. او شخصیت پژوهشگر ایرانی را 
»شخصیتی بازاری« دانست که در نتیجه »نگاه ویترینی« به 
علم پدید آمده است. نتیجه طبیعی به عقیده او این خواهد 
بود که تالش پژوهشگر ایرانی نه بر »ارائه پژوهشی برای حل 
بحران های جامعه است« که »می کوشد تا در زمان کوتاه و 
زحمِت کمتر، مقاله یا کتابی را نشر دهد تا تحسین و تشویق 

مالی را از طرف نهادهای مختلف برانگیزد.« 
عده ای دیگر اما موضعی دفاعی اتخاذ کردند. نشریه ساینیوز 
در مقاله ای با عنوان »افشاگر ۵۸ مقاله ایرانی کیست؟« »صرف نظر 
از صحت و درستی طی مراحل قانونی« به »سوال مهمی که 

ذهن دانشگاهیان را مشغول کرده« می پردازد که »این افشاگر 
کیست؟« و چه سودی از بدنامی اعتبار علمی کشور و هتک 
حیثیت جامعه دانشگاهی می برد؟ نویسنده با عبارت »صرف 
نظر« در حقیقت اهمیت صحت موضوع را در جایگاه بعد 
از نام و انگیزه افشاگر می داند؛ واکنشی که نه تنها مشوق بی 
اخالقی در جامعه است بلکه پارانویایی را در سطح دایی 
با  دیگر  مقاله ای  در  می کند.  تداعی  ذهن  در  ناپلئون  جان 
عنوان »چرا کسی به خطای مجالت نیچر در پذیرش چند 
روزه مقاالت توجهی نمی کند؟« دکتر آرمین زارعیان، به گفته 
خودش به »واکاوی دقیق و بدون سوگیری های احتمالی« 
این اقدام می پردازد و در نهایت مجالت مذکور را به داشتن 
استانداردی دوگانه با انگیزه های سیاسی متهم می کند. موارد 
اخیر نمونه های بارز فرافکنی هستند که ما را روزبه روز به 
اشتباهات خود بی تفاوت تر می کنند و به تبع آن وضع موجود 
را وخیم تر. اینکه ما در پاسخ به اینگونه بی اخالقی ها به جای 
نگاه نقادانه به خود در پی یافتن انگیزه های سیاسی افشاگران 
هستیم یا به دنبال دست های پنهانی که از تخریب دانشگاهیان 
ایرانی سود می برند می گردیم، نمایانگر ساختار روان شناختی 
پارانویید جامعه ماست که زشتی های خود را پیوسته در دیگران 
جستجو می کند. حتی اگر مجالت مذکور در روند داوری و 
انتشار کوتاهی کرده باشند یا انگیزه ای سیاسی داشته باشند، باز 
هم تغییری در این واقعیت ایجاد نمی شود که این نویسندگان 

ایرانی بودند که مقاالت را نوشته اند. 
ادامه در صفحه 3  

تاملی در بحـران پـژوهـش در ایـران

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستیـاران، شـاغـل 
محسـوب  نمی شـونـد
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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 22887354 – 22887355            تلگرام

یادداشت اول

بعد از چند سال اجازه انتقاد از وزارت  
بهداشت و طرح  تحول سالمت داده شد!  

هـزینـه سنگیـن
 پاسخ عصبی به انتقادات!
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کامپیوترها  جـای 
حافظـه پزشکان را 

خواهنـد گرفت

وزیر بهداشت در اظهارنظر درباره 
مناظره تلویزیونی

خدا به آنها عقل بدهد

 »دو سال و نیم پیش که به طرح تحول سالمت انتقاد 
کردیم، اگر دولت به جای واکن��ش عصبی به ثریا، این 
انتقادات را می پذیرفت، این همه هزینه به دولت تحمیل 
نمی ش��د و این طرح ک��ه باع��ث منفعت طلبی بخش 
خصوصی در حوزه س��المت ش��ده، می توانست بهتر 

اجرا شود و بیشتر به نفع مردم و دولت باشد!...«

سبقـت
 بوئینگ از ایرباس

پس از ماه ها مذاکرات سیاسی و فنی، ایران ایر قرارداد خرید80  هواپیما را با بوئینگ امضا کرد
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