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Sự ThẨM TrA nghiêM ngặT

hãy tưởng tượng rằng khi bạn bước 
vào một căn phòng, ở đó có một cử 
tọa đang nói chuyện với đám đông. các 
thính giả đang đặt câu hỏi cho người 
diễn giảng rất mạnh mẽ: “ông đã quan 
niệm thế nào…?, nhưng thế nào là…? 
tại sao ông lại nghĩ rằng…?” Trong 
nhiều cộng đồng sự thẩm tra kỹ lưỡng 

như thế có thể là dấu hiệu không tin 
tưởng vào diễn giả, nhưng trong khoa 
học việc đặt câu hỏi như thế chỉ là việc 
“thường ngày”. Thật vậy, nó thường có 
nghĩa là người thuyết trình đã đưa ra 
một vấn đề quan trọng làm người nghe 
bị thu hút và muốn tìm hiểu sâu hơn. 
Trong khoa học, mọi ý tưởng (đặc biệt là 
những ý tưởng quan trọng!) phải đứng 

vững trước những sự thẩm tra kỹ lưỡng. 
văn hóa của khoa học không coi trọng 
tín điều. Sự thẩm tra, đặt câu hỏi, điều 
nghiên những ý tưởng quan trọng sẽ 
giúp cho sự bảo đảm rằng chỉ có những 
ý tưởng dựa trên những chứng cứ và có 
nền tảng trên những lập luận chặt chẽ 
mới được cộng đồng chấp nhận.

có Phải TấT cả chỉ Là TƯơng Đối?

những bài viết của Albert einstein về lý 
thuyết tương đối hẹp và tổng quát đã 
trình bày một hình ảnh mới về vũ trụ: 
thời gian có thể giãn, nở. không gian 
nhập chung với thời gian trở thành một 
thực thể mới không-thời gian và vật 
chất, một cách lý thuyết, có thể được tái 
tạo dưới dạng năng lượng. khi lý thuyết 
tương đối tổng quát được đề nghị vào 

văn hóA Trong khoA học: 

những kỳ vọng Lớn LAo
Dù nằM Trong MộT nền văn hóA rộng rãi hơn BAo QUAnh, những 
nền văn hóA con (SUB-cULTUre) cũng có những Bộ QUy LUẬT BấT 
Thành văn cho Sự TƯơng TÁc giữA cÁc Thành viên. cÁc nhà khoA 
học không rA khỏi ngoại Lệ này. Trong khoA học, những LUẬT Lệ 
cho những ứng Xử TốT Đó khÁ TỔng QUÁT nhƯng Lại ThiếT yếU Để DUy 
Trì chấT LƯợng cỦA những chứng cứ và ý TƯởng khoA học, cộng 
ĐỒng khoA học kỳ vọng vào.
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năm 1916, thì ý tưởng này rất lạ lùng và 
gây bối rối cho nhiều người, nhưng lại 
hoàn toàn tạo nên sự thích thú, đặc biệt 
là khi lý thuyết này làm cho những “dị 
thường” không giải thích được trước 
đây trở nên có ý nghĩa: sự sai biệt trong 
quỹ đạo của sao Thủy (Mercury). ngay 
lập tức sau đó và cho đến tận ngày nay 
các nhà khoa học vẫn tiếp tục thẩm 
tra và thử nghiệm những ý tưởng của 
einstein, không phải vì họ nghĩ rằng lý 
thuyết của einstein sai mà vì có rất nhiều 
khía cạnh khác của ý tưởng này có vẻ 
đúng!

TrUng Thực, chính Trực và khÁch 
QUAn

Mục đích của khoa học là tìm ra sự 
vận hành thực sự của thế giới tự nhiên 
và điều đó đòi hỏi sự trung thực. Bạn 
không thể đến gần sự thật bằng việc 
phóng đại những kết quả, gian lận 
những con số, báo cáo với chủ ý có lọc 
lựa số liệu và diễn giải các chứng cứ theo 
cách thức không khách quan. chính vì 
thế, các nhà khoa học kỳ vọng vào sự 

trung thực, chính trực và họ cũng xem 
bất kỳ những vi phạm nào của những kỳ 
vọng này là nghiêm trọng.

cÁch Thức giải QUyếT TốT nhấT

Trong khoa học, sự trung thực là cách 
giải quyết tốt nhất - ngay cả khi phải 
công bố sự lầm lỡ. geoffrey chang, 
giáo sư ở viện nghiên cứu Scripps, rất 
thành công trong sự nghiệp với công 
trình nghiên cứu về cấu trúc vật lý của 
protein trong màng tế bào. công trình 
của ông ta được công bố trong các 
tạp chí hàng đầu và được trích dẫn rất 
nhiều. Thế rồi, vào năm 2006 ông ta 
tìm thấy một sai lầm. Bị thúc đẩy bởi các 
kết quả trái ngược từ những nhà nghiên 
cứu khác, chang khám phá ra, trong 
vòng 5 năm ông ta đã phân tích dữ liệu 
bằng một chương trình có sai hỏng trên 
máy vi tính nên dẫn ra những kết quả 
sai lạc. ông ta đã làm gì sau đó? chính 
xác với những gì mà văn hóa của khoa 
học kỳ vọng nơi ông: công bố một bức 
thư rút lại những công trình trước đó với 
lời tạ lỗi và rồi lại khởi sự phân tích lại 

số liệu đã có để sửa sai những kết quả 
trước.

Tạo Lòng Tin Thích ĐÁng

Trong khoa học, lòng tin là một vấn đề 
quan trọng. Một bài viết trong tạp chí 
hay tờ báo bình thường hiếm khi lưu ý 
đến nguồn gốc những lập luận, những 
cuốn sách mà tác giả đã tham khảo hay 
những cuộc phỏng vấn đã tiến hành. 
khoa học, ngược lại, rất thận trọng về 
sự tin cậy thích đáng. những bài báo 
khoa học luôn luôn cung cấp danh 
sách những trích dẫn, tham khảo để 
thừa nhận, tán thành những ý tưởng, 
kỹ thuật và nghiên cứu của các tác giả 
khác được sử dụng trong sự hình thành 
nghiên cứu hiện hành. hệ thống tham 
khảo này sẽ tạo sự tín nhiệm nơi những 
người xứng đáng nhưng nó cũng tạo 
nên một loại “dấu vết trên giấy” giúp 
cho các nhà khoa học khác đánh giá 
tốt hơn về nghiên cứu mới cũng như 
tìm thấy sự ăn khớp với các nghiên cứu 
trước. Bằng việc cung cấp một danh 
sách tham khảo, tác giả cũng đã mời 
gọi các nhà khoa học khác xét lại xem 
những ý tưởng của chính họ đã được 
tác giả trích dẫn có được kiểm chứng, 
những giả định mà họ đã đưa ra được 
biện minh và những kỹ thuật được 
những người khác mô tả có được tiến 
hành một cách thích hợp hay không.

Bố Trí những Trích DẪn cỦA Bạn

Số lượng trích dẫn mà một bài báo nhận 
được có thể chỉ ra tầm ảnh hưởng của 
nó, bởi vì những nghiên cứu quan trọng 
có ảnh hưởng lên cách suy nghĩ của 
những nhà khoa học khác về một chủ 
đề và sẽ được trích dẫn nhiều lần trong 
những bài báo khác. chẳng hạn như bài 
báo năm 1974 khởi đầu giả thiết rằng 
chất clorofluorocarbon phá hủy tầng 
ôzôn, đã được trích dẫn hơn 1700 lần! 
So sánh với các bài báo khác được công 
bố trong cùng năm thì đó là một con số 
thống kê đầy ấn tượng.

TUÂn ThỦ những hƯớng DẪn về 
ngUyên Tắc Đạo Đức

khoa học rất uyển chuyển và mở rộng 
đối với mọi ý tưởng mới, nhưng nó 
không phải là vô chính phủ và miễn phí 
cho tất cả. nhiều luật lệ được áp dụng 
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vào khoa học và trong nhiều trường 
hợp các nhà khoa học đã xây dựng cho 
chính họ những nguyên tắc nghiêm 
ngặt hơn nữa để bảo đảm rằng công 
trình khoa học có chất lượng cao, được 
tiến hành theo những cách thức đạo 
đức và có ích cho xã hội. chẳng hạn như 
các tạp chí khoa học đã duy trì một số 
những điều cần làm rất tỉ mỉ, công phu 
bao gồm mọi thứ từ chuyện quyền lợi 
về tài chính của các nhà khoa học trong 
nghiên cứu của họ cho đến những mối 
đe dọa về an toàn sinh học từ việc công 
bố một bài báo, hoặc là việc chăm sóc 
và sử dụng những con vật trong nghiên 
cứu, cách đối xử với những đối tượng 
nghiên cứu là con người. Trung thành 
với những nguyên tắc này không có 
nghĩa là người ta sẽ khó (không thể) có 
một nghiên cứu được công bố. nhiều cơ 
quan tài trợ cũng duy trì những nguyên 
tắc tương tự bắt buộc phải tuân theo 
nếu các nhà khoa học muốn tìm được 
sự tài trợ của cơ quan đó. Dĩ nhiên, các 
tổ chức khoa học cũng hành động như 
thế. chẳng hạn như những viện hàn 
Lâm quốc gia (một nhóm các tổ chức 
dành cho các nhà khoa học hàng đầu ở 
Mỹ) đã tập hợp hơn 40 nhà khoa học để 

soạn thảo một bộ những nguyên tắc có 
cân nhắc rất kỹ những mối quan tâm về 
đạo đức đối với việc nghiên cứu tế bào 
phôi với những giải thưởng rất lớn của 
nó. những thành viên của cộng đồng 
khoa học được trông đợi trung thành 
với những nguyên tắc như thế.

Theo Dõi việc Thử nghiệM

Một nhà nghiên cứu về ung thư tìm ra 
một hóa chất mà bà nghĩ rằng có thể 
điều trị bệnh ung thư máu (leukemia). 
Bước tiếp theo bà nên làm là gì? Bạn 
có thể tưởng tượng rằng việc tiếp đến 
sẽ là tuyển dụng những bệnh nhân 
ung thư máu để bắt đầu thử nghiệm. 
nhưng, thật ra, nhảy ngay vào việc thử 
nghiệm trên con người vào lúc đó sẽ vi 
phạm nhiều qui định của liên bang cũng 
như điều lệ quốc tế. Để bảo vệ những 
người tham gia thử nghiệm, các nhà 
khoa học phải soạn thảo những nguyên 
tắc chính yếu cho cách thức con người 
có thể tham gia vào thí nghiệm và cách 
đối xử với họ. những nguyên tắc này 
có tên gọi là những qui thức dành cho 
việc thử nghiệm trên người (human 
subjects protocols) hoặc là những việc 
cần làm để bảo vệ người bị thử nghiệm, 

bao gồm đủ mọi khía cạnh từ việc thử 
nghiệm liều lượng thuốc trước khi áp 
dụng cho người bệnh, những thông 
tin nào cần phải cho người thử nghiệm 
biết trước, những giấy tờ về nghiên 
cứu nào người tham gia phải ký. các 
nguyên tắc này được áp dụng cho mọi 
loại nghiên cứu khoa học có liên quan 
đến việc thử nghiệm trên người, cho dù 
là chỉ thử một loại thuốc mới, kiểm tra 
hiệu quả của việc tập thể dục đối với 
mức cholesteron trong người, hay là 
việc nghiên cứu những yếu tố có ảnh 
hưởng đến khả năng đọc của trẻ lớp 
bốn. những qui tắc như thế (có thể khác 
chút ít tùy theo quốc gia) được thiết 
kế để bảo đảm rằng những quan tâm 
khoa học trong kết quả của thử nghiệm 
không được làm tăng nguy cơ cho sức 
khỏe của người tham gia thử nghiệm. 
Do đó, trước khi thuốc điều trị ung thư 
máu được thử trên bệnh nhân thì nó 
phải được thử trên đĩa Petri (đĩa nuôi vi 
khuẩn thử nghiệm) cũng như trên động 
vật để chứng tỏ rằng thuốc an toàn và 
có nhiều hứa hẹn hơn những cách điều 
trị đang có.

Bình ngUyễn (dịch)
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