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TRƯỚC TÁC TRONG KHOA HỌC HÀNH VI
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(Trích Chương 1, Sổ tay Trước tác APA)
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ThS. Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang dịch

Sổ tay Trước tác của Hiệp hội Tâm lý học Hoa kỳ được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1929, đó
là một “thủ tục chuẩn mực” để viết một bài báo khoảng bảy trang, “mà người ta luôn thấy cần
phải tham khảo trong những trường hợp hồ nghi" (Bentley và cộng sự, 1929, tr. 57). Tám mươi
năm sau, nhóm nghiên cứu tái bản lần thứ sáu cuốn sổ tay này cũng với tinh thần đó. Trong
những năm qua, Sổ tay Trước tác này đã được phát triển do sự cần thiết, từ chỗ chỉ là một văn
bản bao gồm một tập hợp các quy tắc đơn giản về hình thức của các công trình nghiên cứu, các
vấn đề về đạo đức của việc xuất bản trùng lắp cho đến việc chọn lựa từ ngữ để làm giảm thiểu
một cách tối đa các thiên lệch trong ngôn từ.

công việc hiện tại, và trở lại đóng góp một
cái gì đó mới mẻ.

Nghiên cứu hoàn thành chỉ khi kết quả
được chia sẻ với cộng đồng khoa học. Mặc
dù việc chia sẻ được thực hiện theo nhiều
cách khác nhau, cả chính thức và không
chính thức, phương tiện truyền thống để
chuyển giao kết quả nghiên cứu là các tạp
chí khoa học.
Tạp chí khoa học là nơi lưu giữ những
kiếnthức tích lũy của một lĩnh vực.

Cũng như mỗi điều tra viên được
hưởng lợi từ quá trình xuất bản, sức sống
của kho tàng tài liệu khoa học phụ thuộc vào
sự tham gia tích cực của cá nhân các nhà
điều tra khảo sát. Các tác giả của các bài báo
khoa học đóng góp nhiều nhất vào thư khố
khi họ thông tin một cách rõ ràng và súc tích.

Các phát hiện và phân tích, những
thành công và thất bại, và quan điểm của
nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều năm qua
được ghi nhận trong thư khố. Làm việc
nhiều với thư khố cho phép một nhà điều tra
cá nhân tránh lặp lại không cần thiết công
việc đã được thực hiện trước đó, để thiết kế

Trong chương này, chúng tôi thảo luận
một vài điều mà các tác giả nên cân nhắc
trước khi viết báo - cân nhắc cả về nghiên
cứu của mình và về truyền thống xuất bản
khoa học. Chúng tôi tập trung vào sự bao
quát về các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý
trong việc xuất bản phải được giải quyết như
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là một bước đầu tiên trong kế hoạch điều tra
khảo sát.

này có thể được sửa đổi và cập nhật theo
thời gian. Cập nhật xuất hiện trên các trang
web khi có thể.

Các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý
trong việc xuất bản

Đảm bảo chính xác của kiến thức
khoa học

Phần lớn các Sổ tay Trước tác nhắm
vào văn phong khoa học. Phong cách bao
gồm các vấn đề không phải là đúng hay sai
một cách cố hữu. Nó chỉ đơn thuần là một
cách thức thông thường của việc trình bày
thông tin được thiết kế để dễ dàng giao tiếp.
Các ngành học khác nhau có phong cách ấn
phẩm khác nhau.

1.07 Đạo đức trong việc báo cáo kết
quả nghiên cứu
Bản chất của phương pháp khoa học
liên quan đến các quan sát có thể được lặp
lại và được xác nhận bởi người khác. Như
vậy, nhà tâm lý học không chế tạo hoặc làm
sai lệch dữ liệu (Tiêu chuẩn Quy tắc đạo đức
APA 8.10a, Báo cáo kết quả nghiên cứu).
Sửa đổi kết quả, bao gồm các hình ảnh trực
quan (để thảo luận thêm về hình ảnh trực
quan, hãy xem Chương 5, phần 5.29), để
củng cố một giả thuyết hoặc bỏ sót các quan
sát gây phiền phức từ các báo cáo để trình
bày một câu chuyện thuyết phục hơn cũng bị
cấm (Tiêu chuẩn quy tắc đạo đức APA
5.01a, Tránh tuyên bố sai lệch hoặc lừa dối).

Ngược lại, nguyên tắc đạo đức và pháp
lý cơ bản làm cơ sở cho tất cả các nghiên
cứu và trước tác hàn lâm. Những nguyên tắc
cổ xưa được thiết kế để đạt được ba mục
tiêu:
⚫ Để đảm bảo tính chính xác của kiến
thức khoa học,
⚫ Để bảo vệ các quyền và lợi ích của
người tham gia nghiên cứu, và

Chuẩn bị cẩn thận các bản thảo để xuất
bản là điều cần thiết, nhưng lỗi vẫn có thể
xảy ra. Tác giả chịu trách nhiệm về toàn bộ
về những sai sót như thế nếu các lỗi được
phát hiện sau khi công bố. Đầu tiên, hãy
thông báo cho các biên tập viên và các nhà
xuất bản để thông báo điều chỉnh có thể
được công bố. Mục tiêu của một thông báo
như vậy là để sửa chữa cơ sở tri thức để các
lỗi được chú ý bởi người dùng thông tin
trong tương lai. Mỗi thông báo sửa lỗi được
nối thêm vào bài viết gốc tại một cơ sở dữ
liệu trực tuyến để nó sẽ được lấy ra bất cứ
khi nào bài viết gốc được lấy ra (để biết
thêm chi tiết về thông báo điều chỉnh, hãy

⚫ Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Những người viết trong các ngành
khoa học xã hội và hành vi hoạt động để
duy trì các mục tiêu này và theo đuổi các
nguyên tắc đã được thiết lập bởi các hiệp hội
chuyên nghiệp của họ. Các hướng dẫn sau
đây được rút ra từ những “Những nguyên
tắc đạo đức của các nhà tâm lý học và quy
tắc ứng xử" (sau đây gọi tắt là Quy tắc đạo
đức APA; APA, 2002; hãy xem thêm http:
//ww.w apa.org/ethics), trong đó có các tiêu
chuẩn cho các báo cáo và xuất bản dữ liệu
khoa học. Lưu ý rằng các Quy tắc đạo đức
APA không phải là một tài liệu tĩnh, tài liệu
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xem phần 8.06; Tiêu chuẩn quy tắc đạo đức
APA, 8.10b, Báo cáo kết quả nghiên cứu).

tính của cá nhân một người tham gia. Ngoài
việc bảo vệ tính bảo mật của dân số những
người tham gia trong nghiên cứu, những sở
hữu đặc biệt hoặc các mối quan tâm của các
điều tra viên hay nhà tài trợ các nghiên cứu
phải được giải quyết tốt. Nói chung, việc
tuân thủ các yêu cầu cần được bảo lưu cho
người yêu cầu.

1.08 Lưu trữ dữ liệu và chia sẻ
Các nhà nghiên cứu phải làm cho dữ
liệu của họ có sẵn cho biên tập viên bất cứ
lúc nào trong quá trình xem xét và công bố
nếu các câu hỏi nảy sinh liên quan đến tính
chính xác của báo cáo. Từ chối làm như vậy
có thể dẫn đến sự từ chối bản thảo được gửi
mà không có thêm xem xét. Cũng tương tự
vậy, một khi một bài báo được công bố, các
nhà nghiên cứu phải làm cho dữ liệu của họ
có sẵn để cho phép các chuyên gia có trình
độ khác xác nhận các phân tích và kết quả
(Tiêu chuẩn quy tắc đạo đức APA 8.14a,
Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu để xác minh).
Các tác giả được kỳ vọng sẽ giữ lại dữ liệu
thô cho một kỳ hạn tối thiểu năm năm sau
khi công bố các nghiên cứu. Các thông tin
khác liên quan đến việc nghiên cứu (ví dụ,
các hướng dẫn, sổ tay trị liệu, phần mềm,
các chi tiết về thủ tục, mật mã cho các mô
hình toán học được báo cáo trong bài báo)
nên được lưu giữ trong cùng kỳ hạn; các
thông tin này rất cần thiết cho những người
khác đang cố gắng để triển khai rộng rãi và
nên được cung cấp cho các nhà nghiên cứu
có trình độ theo yêu cầu (Tiêu chuẩn quy tắc
đạo đức APA 6.01, Tài liệu về các công bố
khoa học và lưu trữ các báo cáo).

Để tránh sự hiểu lầm, điều quan trọng
đối với các nhà nghiên cứu yêu cầu dữ liệu
và các nhà nghiên cứu cung cấp dữ liệu là đi
đến một thỏa thuận bằng văn bản về các
điều kiện theo đó các dữ liệu được chia sẻ.
Thỏa thuận đó phải xác định các giới hạn về
những dữ liệu được chia sẻ có thể được sử
dụng (ví dụ, để xác minh các kết quả đã
được công bố, để đưa vào trong các nghiên
cứu phân tích sâu, phân tích thứ cấp). Thoả
thuận được soạn thảo cũng nên bao gồm một
tuyên bố chính thức về các giới hạn của
hành động chia sẻ dữ liệu (ví dụ, dữ liệu
được chia sẻ chỉ được sử dụng bởi người
yêu cầu dữ liệu; dữ liệu có thể được sử dụng
bởi người yêu cầu dữ liệu và các cá nhân mà
người yêu cầu dữ liệu trực tiếp hướng dẫn,
hay là không có giới hạn nào cho việc chia
sẻ rộng rãi dữ liệu đó). Hơn nữa, bản thoả
thuận nên giới hạn cụ thể về sự phổ biến
(các bài tham luận hội thảo, các báo cáo nội
bộ, các bài báo đăng tạp chí, các chương
sách, vv) các kết quả phân tích được hình
thành từ dữ liệu và các mong đợi của tác giả.
Thoả thuận chia sẻ dữ liệu phải được lồng
vào với việc xem xét các giới hạn về bản
quyền, sự đồng ý cung cấp của các đối
tượng, yêu cầu của cơ quan tài trợ, và các
quy tắc của người sử dụng lao động của chủ
sở hữu của các dữ liệu này (Tiêu chuẩn quy

APA khuyến khích sự chia sẻ cởi mở
dữ liệu giữa các nhà nghiên cứu có trình độ.
Các tác giả được kỳ vọng sẽ thực hiện kịp
thời và trong một tinh thần hợp tác với các
yêu cầu chia sẻ dữ liệu từ các nhà nghiên
cứu khác. Trước khi chia sẻ dữ liệu, hãy xóa
bất kỳ thông tin cá nhân hoặc mật mã nào có
thể giúp tái thiết lập một liên kết đến danh
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tắc đạo đức APA 8.14b, Chia sẻ dữ liệu
nghiên cứu để xác minh).

thể nhượng lại bản quyền đối với cùng một
tài liệu cho nhiều hơn một nhà xuất bản.

1.09 Công bố trùng lắp và công bố
từng phần dữ liệu

Với các nghiên cứu đã công bố trước
đây. Các tác giả không phải nộp cho các tạp
chí của APA một bản thảo mô tả tác phẩm
đã được công bố ở bất cứ nơi đâu trước đây,
dù là toàn bộ hoặc một phần trọng yếu ở nơi
khác, cho dù bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ
khác. Điều quan trọng hơn, các tác giả
không phải nộp bản thảo đã được xuất bản ở
nơi khác trong hình thức tương tự đáng kể
hoặc có nội dung tương tự đáng kể. Tác giả
nghi ngờ về những công bố trước đây, một
phần hay toàn bộ, nên tham khảo ý kiến các
biên tập viên của tạp chí.

Thư khố khoa học là bộ nhớ có tính
thể chế của chúng ta. Do đó, các báo cáo
trong các thư khố phải phản ánh một cách
chính xác sự độc lập của các nỗ lực nghiên
cứu riêng biệt. Cả hai vấn đề công bố trùng
lắp và công bố từng phần dữ liệu tạo thành
mối đe dọa đến mục tiêu này. Công bố trùng
lắp là sự xuất bản của cùng một dữ liệu hoặc
các ý tưởng trong hai nguồn riêng biệt.
Công bố từng phần là sự chia tách không
cần thiết của những phát hiện từ một nỗ lực
nghiên cứu thành nhiều bài báo.

Chính sách này liên quan đến công bố
lặp lại không nhất thiết phải loại trừ việc
xem xét các bản thảo của các ấn phẩm đã
được xuất bản trước đây dưới hình thức bản
tóm tắt (ví dụ, trong bản lưu của một cuộc
hội thảo hàng năm) hoặc trong một tạp chí
định kỳ lưu hành hạn chế hay lưu hành rộng
rãi (ví dụ, trong một báo cáo của một khoa
của trường đại học, bởi một cơ quan chính
phủ, hoặc trong một luận án tại Mỹ). Chính
sách này không loại trừ việc xem xét các tài
liệu tương tự hoặc trùng lặp mà đã xuất hiện
trong một ấn phẩm đã được chào bán công
khai, chẳng hạn như các kỷ yếu hội thảo
hoặc một chương sách; xuất bản phẩm này
không đáp ứng các tiêu chí về “lưu hành hạn
chế”. Việc công bố một báo cáo tóm tắt
trong một tạp chí của APA là thực hiện với
sự hiểu biết rằng một báo cáo mở rộng sẽ
không được xuất bản ở nơi khác. Bởi vì báo
cáo ngắn gọn APA bao gồm đầy đủ các mô
tả về phương pháp để có thể khả tín; báo
cáo tóm tắt là hồ sơ lưu trữ của tác phẩm.
Tương tự như vậy, các hạn chế đối với xuất

Công bố trùng lắp. Việc trình bày sai
lệch dữ liệu so với dữ liệu gốc như khi dữ
liệu đó đã được công bố trước đây là bị
nghiêm cấm bởi Tiêu chuẩn quy tắc đạo đức
APA 8.13, công bố trùng lắp dữ liệu. Xuất
bản lặp lại làm biến dạng cơ sở tri thức bằng
cách làm cho nó xuất hiện theo cách thức là
có nhiều thông tin có sẵn hơn so với sự tồn
tại thực sự. Việc này cũng làm lãng phí
nguồn tài nguyên khan hiếm (các trang tạp
chí, thời gian, và nỗ lực của các biên tập
viên và những người phản biện). Những
lệnh cấm chống lại việc công bố trùng lắp là
đặc biệt cấp thiết cho việc tích luỹ kiến thức
trong các lĩnh vực khoa học. Việc công bố
trùng lắp có thể tạo ra các ấn tượng sai lầm
rằng các phát hiện là đáng tin cậy bởi được
cảnh báo các bằng chứng tích luỹ hơn là
cũng trường hợp này hoặc các kết luận cụ
thể được củng cố một cách mạnh mẽ hơn.
Việc xuất bản lặp lại cũng có thể dẫn đến
các vi phạm quyền tác giả; các tác giả không
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bản trùng lắp không loại trừ tái phân tích
tiếp theo của dữ liệu được công bố dưới ánh
sáng của lý thuyết hay phương pháp mới,
nếu việc phân tích lại được gắn nhãn rõ ràng
như vậy và cung cấp hiểu biết mới về các
hiện tượng được nghiên cứu.

cung cấp cả trong văn bản và trong một chú
thích cuối trang cho bảng hoặc hình ảnh.
4. Địa chỉ công bố ban đầu phải được
làm rõ và được trích dẫn chính xác trong
danh sách tham khảo (hãy xem thêm các
thảo luận về tự đạo văn trong phần 1.10).

Thừa nhận và trích dẫn các tác
phẩm trước đây. Các tác giả đôi khi muốn
xuất bản một cái gì đó cơ bản là tài liệu
tương tự trong nhiều hơn một địa chỉ để tiếp
cận các độc giả khác nhau. Tuy nhiên, việc
công bố lặp lại như vậy hiếm khi có thể biện
minh được, bởi khả năng tiếp cận sẵn sàng
của hệ thống phục hồi trên máy vi tính cho
các công trình được công bố. Nếu việc công
bố lặp lại được cho là cần thiết về mặt khoa
học nên phải trình bày lại các tài liệu đã
được xuất bản trước đây - ví dụ trong các
báo cáo phân tích mới hoặc các khung
nghiên cứu mới được vận dụng cho các tác
phẩm đã xuất bản trước đây từ phòng thí
nghiệm của các tác giả, thì các điều kiện sau
đây phải được đáp ứng:

Khi công bố ban đầu có nhiều tác giả
và tác giả không phải là giống hệt nhau trên
cả hai ấn phẩm, điều quan trọng là tất cả các
tác giả nhận được thoả ước về quyền tác giả
(ví dụ, trong một ghi chú về tác giả) cho
những đóng góp của họ trong các ấn phẩm
xuất bản sau.
Công bố từng phần. Các tác giả bị bắt
buộc phải trình bày công trình của mình một
cách dè sẻn và càng hoàn chỉnh càng tốt
trong không gian bó buộc của các ấn bản tạp
chí. Dữ liệu mà có thể được kết hợp có ý
nghĩa trong một ấn phẩm duy nhất thì nên
được trình bày cùng nhau để nâng cao hiệu
quả truyền thông. Việc công bố từng phần
hay phân mảnh các kết quả nghiên cứu có
thể là sự lừa dối nếu nhiều báo cáo xuất hiện
để trình bày lại các trường hợp độc lập của
một tập hợp dữ liệu hay các phân tích, điều
này có thể dẫn đến sự biến dạng của tài liệu
khoa học, đặc biệt là trong các bài tổng quan
hay phân tích sâu. Việc công bố từng phần
bằng một vài báo cáo của các kết quả từ một
nghiên cứu duy nhất, do đó, là không được
mong đợi, trừ phi có một lợi ích rõ ràng về
truyền thông khoa học. Có thể là khá khó
khăn để xác định xem liệu có một lợi ích
như vậy tồn tại hay không khi có nhiều biến
số phụ thuộc được quan sát thấy trong các
mẫu giống nhau và cùng một lúc được báo
cáo trong bản thảo riêng biệt. Tác giả muốn
chia báo cáo của một nghiên cứu vào nhiều

1. Số lượng tài liệu trùng lặp phải là
tương đối nhỏ so với tổng chiều dài của văn
bản.
2. Văn bản phải có phần công nhận rõ
ràng ở phần chú thích của tác giả và trong
các phần khác có liên quan của bài báo (ví
dụ, phần Phương pháp và/ hoặc phần Kết
quả) là thông tin này đã được báo cáo trước
đây, và các trích dẫn công trình trước đây
phải được đưa ra.
3. Các bảng và hình ảnh được in lại bất
kỳ phải được đánh dấu rõ ràng khi in lại
hoặc điều chỉnh, và nguồn gốc phải được
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hơn một bài viết nên thông báo cho biên tập
viên và cung cấp thông tin đó khi biên tập
viên yêu cầu. Cho dù có hay không ấn phẩm
của hai hoặc nhiều báo cáo dựa trên các
nghiên cứu tương tự hoặc có liên quan chặt
chẽ tạo thành việc xuất bản phân mảnh là
một vấn đề phán quyết biên tập.

pháp của một dự án theo chiều dọc hoặc quy
mô lớn trong tính toàn vẹn của nó. Các tác
giả có thể dẫn chiếu để người đọc tham
khảo một ấn phẩm trước đó để biết thông tin
chi tiết này. Tuy nhiên, điều quan trọng là,
cung cấp đầy đủ thông tin để người đọc có
thể đánh giá báo cáo hiện hành. Cũng là
quan trọng để làm cho rõ mức độ chồng lấp
của mẫu trong nhiều báo cáo từ các nghiên
cứu lớn. Một lần nữa, các tác giả nên thông
báo và tham khảo ý kiến với các biên tập
viên trước khi nộp một bản thảo thuộc loại
này.

Phân tích lại dữ liệu đã được xuất
bản. Có thể là nhiều lần, đặc biệt là trong
các trường hợp có quy mô lớn, nghiên cứu
theo chiều dọc, hoặc các dự án đa ngành, là
cần thiết và phù hợp để xuất bản nhiều báo
cáo. Các dự án đa ngành thường giải quyết
các đầu đề đa dạng, và xuất bản trên một tạp
chí duy nhất có thể không phù hợp. Công bố
lặp lại từ một nghiên cứu theo chiều dọc thì
thường thích hợp bởi vì dữ liệu ở các lứa
tuổi khác nhau có những đóng góp khoa học
độc đáo. Hơn nữa, kiến thức hữu ích nên có
thể được cung cấp cho nhiều người khác
càng sớm càng tốt, điều này được loại trừ
nếu việc công bố bị chặn lại cho đến khi tất
cả các nghiên cứu được hoàn thành.

Cảnh báo cho các biên tập viên. Cho
dù thế nào thì ấn phẩm của hai hoặc nhiều
báo cáo dựa trên các nghiên cứu tương tự
hoặc có liên quan chặt chẽ làm thành sự
công bố lặp lại là một vấn đề phán quyết
biên tập, như là việc xác định liệu bản thảo
này có đáp ứng hay không các tiêu chí xuất
bản khác. Các công bố bất kỳ trước đó cần
được chú thích (hãy xem phần trước về việc
thừa nhận và trích dẫn các công trình có
trước) và được tham khảo trong các bản thảo,
và các tác giả phải thông báo cho các biên
tập viên của tạp chí về sự tồn tại của bất kỳ
bản thảo tương tự mà đã được công bố hoặc
được chấp nhận cho công bố hoặc có thể là
được đệ trình để xem xét đồng thời ở cùng
một tạp chí hoặc ở nơi khác. Các biên tập
viên sau đó có thể công bố một phán quyết
về việc liệu bản thảo được đệ trình có bao
gồm đầy đủ thông tin mới để bảo đảm được
xem xét hay không. Nếu trong quá trình xem
xét lại hoặc trong quá trình làm các thủ tục,
một bản thảo được phát hiện là vi phạm các
chính sách về công bố lặp lại và các tác giả
đã không thông báo đầy đủ cho các biên tập
viên về các hành vi vi phạm có thể, thì sau

Khi nhiều báo cáo từ các nghiên cứu
quy mô lớn hoặc các nghiên cứu theo chiều
dọc được soạn thảo, các tác giả có nghĩa vụ
trích dẫn các báo cáo có trước về dự án đó
sẽ giúp người đọc hiểu được công việc một
cách chính xác. Ví dụ, trong những năm đầu
của một nghiên cứu theo chiều dọc, người ta
có thể trích dẫn tất cả các ấn phẩm được
xuất bản trước đó. Đối với một nghiên cứu
theo chiều dọc dài hạn hay nổi tiếng, người
ta có thể trích dẫn các bản gốc, một bản tóm
tắt gần đây hơn, và các bài báo trước đó tập
trung vào các vấn đề khoa học tương tự
hoặc có liên quan được giải quyết trong báo
cáo hiện hành. Thường thì không cần thiết
phải lặp lại các mô tả về thiết kế và phương
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đó các bản thảo có thể bị từ chối xem xét
thêm. Nếu một vi phạm như vậy được phát
hiện sau khi công bố trên một tạp chí APA,
hành động thích hợp như là rút lại bởi các
nhà xuất bản hoặc thông báo về việc công
bố lặp lại sẽ được thực hiện.
Các bài đã đăng trên tạp chí đôi khi
được sửa đổi để công bố như là các chương
sách. Các tác giả có một trách nhiệm thông
tin cho người đọc rằng các đoạn trích của
một tác phẩm mới đã được công bố trước
đây và trích dẫn và nêu rõ nguồn tham khảo.
Nếu bản quyền là thuộc sở hữu của một nhà
xuất bản hoặc của một người khác, tác giả
phải thừa nhận bản quyền đó và phải đạt
được sự cho phép để sửa đổi hay sao chép
lại.
(Còn tiếp)
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