Tuyên bố của Singapore về tính trung thực trong nghiên cứu khoa học

Lời tựa
Giá trị và lợi ích của nghiên cứu phụ thuộc rất chặt chẽ vào tính trung thực của nghiên cứu
khoa học. Mặc dù vẫn còn quy định khác nhau về cách thức tổ chức và thực hiện nghiên cứu,
song cũng cần có những nguyên tắc và trách nhiệm nghề nghiệp để làm nền tảng cho tính trung
thực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nguyên tắc
•
•
•
•

Trung thực trong mọi khía cạnh của nghiên cứu
Trách nhiệm trong việc tiến hành nghiên cứu
Chuyên nghiệp và công bằng khi làm việc với người khác
Quản lý tốt nghiên cứu thay mặt cho người khác

Trách nhiệm
1. Tính trung thực: Nhà khoa học có trách nhiệm về tính tin cậy trong nghiên cứu.
2. Tuân thủ các quy định: Nhà khoa học phải nhận thức và tuân thủ các quy định và chính sách
liên quan đến nghiên cứu.
3. Phương pháp nghiên cứu: Nhà khoa học phải sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, dựa
trên các kết luận có chứng cứ khoa học, và báo cáo về những phát hiện và giải thích một cách
đầy đủ, khách quan.
4. Hồ sơ nghiên cứu: Nhà khoa học có nghĩa vụ lưu đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, và chính xác các
kết quả mà họ đạt được trong quá trình nghiên cứu để những người khác có thể thẩm định hay
lặp lại công việc đã thực hiện.
5. Phát hiện của nghiên cứu: Nhà khoa học phải chia sẻ công khai và kịp thời dữ liệu và phát
hiện ngay sau khi họ có cơ hội để thiết lập quyền ưu tiên và quyền sở hữu.
6. Quyền tác giả: Nhà khoa học có trách nhiệm về đóng góp trong mọi công bố, tài trợ, ứng
dụng, báo cáo và kết quả nghiên cứu liên quan khác. Danh sách tác giả là những người đáp ứng
được các tiêu chí về quyền tác giả phải được bao gồm đầy đủ.
7. Lời cảm ơn của các công bố: Nhà khoa học có trách nhiệm ghi nhận đóng góp của các cá
nhân hay tổ chức (bao gồm người chấp bút, nguồn tài trợ, nhà tài trợ, và những người liên quan
khác) trong các công bố của họ nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí làm tác giả.
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8. Chuyên gia đánh giá: Nhà khoa học cần cung cấp các đánh giá một cách công bằng, kịp thời
và nghiêm ngặt, và đảm bảo tính bí mật khi bình duyệt công việc của người khác.
9. Xung đột lợi ích: Nhà khoa học nên công khai các xung đột về tài chính hay các vấn đề liên
quan có thể ảnh hưởng độ tin cậy trong các đề xuất nghiên cứu, công trình khoa học, và trên
các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trong tất cả các hoạt động bình duyệt.
10. Truyền thông công cộng: Nhà khoa học nên hạn chế bình luận về chuyên môn trong lĩnh
vực của mình khi tham gia vào các cuộc thảo luận công khai về các ứng dụng và tầm quan
trọng trong các phát hiện nghiên cứu, ý kiến chuyên môn và nhận định dựa trên cảm nhận cá
nhân.
11. Báo cáo về nghiên cứu thiếu trách nhiệm: Các nhà khoa học phải báo cáo cho cơ quan
thẩm quyền khi có nghi ngờ về hành vi sai trái trong nghiên cứu bao gồm giả mạo, đạo văn và
thực hiện nghiên cứu thiếu tinh thần trách nhiệm khác làm giảm sự tin cậy trong nghiên cứu,
chẳng hạn như bất cẩn, liệt kê sai danh sách tác giả, không báo cáo dữ liệu mâu thuẫn, hoặc
việc sử dụng các phương pháp phân tích sai lệch.
12. Đối phó với việc thực hiện nghiên cứu thiếu trách nhiệm: Các viện nghiên cứu, cũng như
các tạp chí, các tổ chức và các cơ quan thực hiện nghiên cứu, cần phải có các thủ tục để đối
phó với những cáo buộc về hành vi sai trái và thiếu trách nhiệm trong công tác nghiên cứu,
đồng thời bảo vệ những người đứng ra tố cáo các hành vi như vậy. Một khi hành vi sai trái
hoặc việc thực hiện nghiên cứu thiếu trách nhiệm được xác nhận, các biện pháp thích hợp phải
được thực thi kịp thời, kể cả việc sửa chữa các hồ sơ nghiên cứu.
13. Môi trường nghiên cứu: Tổ chức nghiên cứu phải tạo ra và duy trì môi trường đề cao tính
trung thực thông qua giáo dục, chính sách cụ thể, và các chuẩn mực khách quan nhằm xây
dựng môi trường làm việc đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu.
14. Trách nhiệm với xã hội: Các nhà khoa học và tổ chức nghiên cứu cần có đạo đức trách
nhiệm để đem lại lợi ích nhiều nhất cho xã hội trước những rủi ro vốn có trong công việc của
họ.
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