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  یعلم يها مقالهسندگان ین نام نوییاخالق و عدالت در تع
  ٢ي، تاج محمد آراز١* يسپيده محمد

  
 

  يمرور ي مقاله
 چكيده

و  يعلمـ  يهـا  مقالـه سندگان ين نام نوييتعن راستا يهم دارد و در مقاله انتشار ي مقوله با يتنگاتنگ ارتباط آكادميك يزندگ، امروزه
ـ ن مشـکالت موجـود  مختلف  يهاطهيح که نيابا توجه به . مواجه بوده است يمتعدد يها چالشنه با ين زمياخالق در ا تيرعا از بـه  ي

 يعلمـ  يها مقاله سندگانينو نام نييتعموجود در  يهاها و راه حلچالش يبررسبه  يخيتار يبا نگاهن مقاله يدارد، ا تر شيب ييشناسا
 يعلم يجوو جست يمرتبط با موضوع در موتورها يها مقاله يجو و است که با جست يمرور ی مقاله يحاضر نوع ی مقاله .پردازد يم
  .انجام شده است يالديم ٢٠١٤تا  ١٩٨٥ يها سال يط

ـ است که نشان از عدم رعا ياز جمله مسائلسندگان يب نام نويت ترتي، و عدم رعايي، نامري، اجباريسندگان افتخارينووجود  ت ي
ـ در ا ياخالق يارهايمع يمتعدد يهاسازمان ،فوقحل مشکالت  يبرا. دارد يعلم يها مقالهسندگان ين نام نوييدر تع اخالق  طـه ين حي

 ينيع يريگ اندازه يابزارها، مشارکتن ييا تعي يبند سهم ،يپزشك يها مجلهان سردبير يالملل نيب ي كميته اريمع :رارائه دادند که مشتمل ب
ن مصوب مطالعات همچنان نشان از ياما با وجود تمام قوان .بوده است يپزشک علوم يپژوهش آثار انتشار در اخالق يکشور يو راهنما

  .وجود مشکالت فوق دارند
چاپ شده به  يها مقالهت ياز سمت تعداد و کم ديبا يو پژوهش يعلم يهاسازماندر  يابيارزش ديتأک رفع معضالت موجود، يبرا
ـ  هـم . سندگان را دانسـته و اجـرا کننـد   ين نام نويين تعيقوان يعلم يهاتمام ارگان. دا کنديپ سوق ها مقالهت يفيکسمت  شـنهاد  يپن، يچن

ارائه دهند  همقالچاپ  ياخالق اصول ي نهيزمدر  يآموزش يها، دورهيليالت تکميدر مقاطع تحص خصوصاً ،يآموزش يهاشود نظام يم
  .شودجوان  محققانان و يدر دانشجو ن امريانه شدن يشود که منجر به نهاد ديتأکن مسائل يبر ا يا گونهو به 

  رفتار در نشرء نشر، سو اخالق ،يسندگينوحق  :يديکل واژگان
  
  

   

                                                
  ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  دانشجوي دکتراي پرستاري، دانشکده  ١
  ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي بابل  مربي، گروه سالمت بزرگساالن، دانشکده  ٢
  ، ۰۳۱۳-۷۹۲۲۹۰۱ :، تلفن ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشکده :نشاني *

 Email: sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir  
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   مقدمه

مختلف و ارتقاء  يهادر شاخهشرفت علوم يبه موازات پ
 يها مقالهقات و يدر تعداد تحق ير قابل توجهييدانش انسان، تغ

همراه  ها مقالهسندگان يش تعداد نويرخ داد که با افزا يعلم
سندگان يمتوسط تعداد نو طور بهدر گذشته ). ۱، ۲( بوده است

ست که امروزه ا ين در حالياست و ادو نفر بوده ها مقاله
 يعلم يها مقالهسندگان در اغلب ياز نام نو يبلندست يل

 ها مقالهسندگان يش نام نويهرچند که افزا). ۳( شوديمشاهده م
از افراد متخصص در يو ن يشرفت تکنولوژيپ دنبال بهتواند يم
اما ، )۴( ک مطالعه رخ دهدي يند اجرايفراگوناگون  يهانهيزم

اند که منجر داشتهن راستا نقش يدر ا يگريمتعدد د يفاکتورها
سندگان ين نوييتع ي نهيزمدر  يمهم اخالق يهابه چالش

و  يها در مجامع علمن چالشيا ).۱، ۵، ۶( شده است ها مقاله
مطرح  »١ا مولفانيسندگان يمشکالت نو«تحت عنوان  ها مقاله

افراد  ي توان به عالقهين موارد ميا ي از جمله. )۵( شونديم
تحت ن، يچن همو  يش اعتبار فردي، افزايابه ارتقا مقام حرفه

ات جهت باال بردن مؤسس يفشار قرار دادن محققان از سو
 يو همکاران و Garcia .)۱، ۵، ۶( اشاره کرد ها مقالهتعداد 

که  يسندگانيضمن اشاره به رشد روزافزون نو يا در مطالعه
شوند حداقل ياند، متذکر مدر انجام مطالعه نداشته ينقش
ذکر شده بود،  ها مقالهکه نامشان در  يسندگانياز نوسوم  کي
در انجام مطالعه  يها نقشاست و آن ير اخالقيغ صورت به

مطالعات  يز طين) NIH( سالمت يتو مليانست. )۷( اندنداشته
ن يکه از ا يمحقق ۳۰۰۰از : کنديان ميب ۲۰۰۹خود در سال 

اند، افت کردهيرا در يمطالعات علم ياجرا ي نهيه هزمؤسس
اند و مطالعات شرکت داشته يها در اجراآن درصد ۱۰تنها 

 استدر مطالعات ذکر شده يو اخالق يقانون صورت بهنامشان 
)۸(.  

رد که يگين سوال در ذهن شکل ميبا توجه به موارد فوق ا
                                                
1 Authorship Problems 

ش شهرت، يجهت افزادر  ها مقالهو چاپ  يقات علميچرا تحق
که فرد  يشود، در حاليانجام م يت ماليو حما يمقام اجتماع

رو گرفته و باز کردن يد نياز شناخت علوم جدبايد  يممحقق 
مداومت  يبرا يد رو به علوم تازه، محرک ويجد يهاپنجره

هرچند ). ۹( باشد ها مقالهو ارائه  يقيتحق يهادر انجام پروژه
 يهاسندگان با چالشين نام نوييستم تعيقرن ب ي مهيتا قبل از ن

دوم تحول  يمواجه نبود، پس از جنگ جهانموجود  ياخالق
 ي نهيزمدر  ، خصوصاًيقات علميش تحقيدر افزا يريچشمگ

در  »٢ا نابود شويچاپ کن  ي دهيا«رخ داد و  يعلوم پزشک
ده ين ايا). ۶( ج شديها راو دانشگاه يپژوهش يعلم يهاارگان

 يها مقالهات به تعداد مؤسسش از حد يت بيمنجر به اهم
ن، يچن همها و آن ير مجموعهيافراد ز يچاپ شده از سو

چاپ شده  يها مقالهق تعداد يات از طرمؤسس يابيارزش
 يراخالقين روند، مسائل غيافتن ايت با ادامه يدر نها. ديگرد

سندگان بروز ين نام نوييو تع ها مقالهچاپ  ي نهيزمدر  يمتعدد
سوق داد که با  يها را به سمتآن محققان يطلبکرد و جاه

 يها مقالهسنده در ينو عنوان بهفراوان خود را  يترفندها
رمرتبط با يغ يها مقالهنامشان در  يدهند و حت يمختلف جا
خود  ي ز در مطالعهين Kovacs. )۹، ۱۰( ده شوديها دتخصص آن

را  يدانشگاهگروه  يابيدر ارزش »٣استناد بر يمبتن يارهايمع«
سندگان ذکر يتخلف در نام نو ياز عوامل اصل يکي عنوان به
  .)١١( کنديم

 عنوان به ينام چه كسان که نيادر مورد  يگير تصميم
ها در ترين بخش نويسندگان مقاله ذكر شود، يكي از حساس

با  يآكادميك، ارتباط تنگاتنگ يتنظيم مقاله است چرا كه زندگ
 يتحقيقات يها فعاليت يمقوله انتشار مقاله دارد و در ارزشياب

  ).۱۰( شوديچاپ شده لحاظ م يها مقالهتعداد 
ل يمحقق در ذهن خود با سواالت ذ ،ن راستايدر هم

                                                
2 Publish or Perish 
3 Citation-Based Metrics 
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 ي ارائه ي نهيزمدر  يل تداوم مشکالت اخالقيدل مواجه شد؛
ک يدر  ين افراديچن که نيابا توجه به  ها مقالهسندگان ينام نو
  ست؟يهستند، چ يو دانشگاه يط علميمح

متعدد جهت  يارهاين و معيقوان که نيابا توجه به 
جاد يسندگان اينام نو ي ارائه ي نهيزماز تخلفات در  يريجلوگ

نه وجود دارد، ين زميدر ا ير اخالقيشده و همچنان موارد غ
  ؟است يعلم يهاطيط محياست و شراير در سيياز به تغيا نيآ

 ياپاسخ به سواالت فوق محقق برآن شد تا مطالعه يبرا
حاضر است که  يحاصل کار مقاله. طه داشته باشدين حيدر ا

ن نام ييبه موضوع اخالق و عدالت در تع يخيتار يبا نگاه
ن، يچن همن راستا و ين مصوب در ايقوان ،سندگانينو
و  دانشمندانتا  پردازديمعضالت موجود م يبرا ييها حل راه

پژوهشگران كشور با علم به اين موارد، مستندات علمي قابل 
علمي  اصول اخالقخويش را تدوين و منتشر كنند و  ي ارائه

نتايج علمي و پژوهشي  تر شيبرا براي اثربخشي هرچه 
  .کنندخويش رعايت 
  روش کار 

 يکه با هدف بررس است يمرور ي پژوهش حاضر مطالعه
، يعلم يها مقالهسندگان ينو ن ناميياخالق و عدالت در تع

جوگر  و جست يبا موتورها ها مقاله يجو و جست ي لهيوس به
تا  ۱۹۸۵ يها ن ساليب يمعتبر علم يها تيدر سا ينترنتيا

  . است شدهانجام  ۲۰۱۴
ن مطالعه يوجوگر استفاده شده در اجست يموتورها

 SID و Wiley Elsevier , PubMed, Iran Medex :شامل
:  جو شامل و در جستشده استفاده  يهادواژهيکل. بوده است

author; authorship, ethics, ethical issue, science, 
scientific misconduct, publication ethics 

publication يعلم يها مقالهسندگان يسنده، نويو اخالق، نو 
  .بوده است ها مقالهچاپ و 

بنا به  طه،يحن ياستخراج شده در ا يها مقالهدر مجموع 
مقاله  ۲۹افته شده با موضوع مورد نظر، از ي يها مقالهتناسب 

  .ه استن مطالعه استفاده شديدر ا

  نتايج 
 يها حل موجود و راه ياخالق يهان قسمت به چالشيدر ا

رفع  يبرا يمختلف علم يهاسازمان يشده از سو ارائه
  .شوديرو اشاره مشيمعضالت پ
  موجود ياخالق يها چالش

ن نام ييتع ي نهيزمدر  يمتعدد ير اخالقيمسائل غ 
  ر است؛ ياست که به شرح زشکل گرفته ها مقالهسندگان ينو

   يسندگان افتخارينو
 ز شناختهين ٢مهمان گانسندينو عنوان به ١ينويسندگان افتخار

 ي سندهينو عنوان به يقت وارد کردن نام کسيدر حق .شوند يم
 يا مشارکت ويکه در مطالعه مشارکت نداشته  استمقاله 

). ۱۲( نبوده است يسندگان کافيجهت قرار گرفتن در نام نو
که در  يمقاله نام افراد ياصل ي سندهينو ن حالت معموالًيدر ا
آن رشته مجرب و شناخته شده هستند را  يتخصص ي نهيزم
ق به ين طريدهد تا از ايقرار م يافتخار ي سندهينو عنوان به

مقاله  ياصل ي سندهين کار نويبا ا). ۱( نديفزايب ها مقالهاعتبار 
در  ها مقالهرش و چاپ يد آن را دارد که شانس پذيام

 تر شيب يافتخار ي سندهينام نو  ي واسطه معتبر به يها مجله
به جهت اعتبار نام  ها مقاله يامحتو يستگيشود و شا

. رديقرار گ يبررستر مورد شک و  کم يافتخار ي سندهينو
با وجود  ها مقالهسندگان اعتقاد دارند ياز نو يبعضن، يچن هم

 گرفتهتر  يسندگان جديست نويشده در ل نام افراد شناخته
از  يمقاله مطالبات ياصل ي سندهينو يگاه). ۸( شود يم
دست  هد بيام يدارد و با آوردن نام و يافتخار ي سندهينو

از مواقع  يدر بعضن، يچن هم. ش را دارديآوردن مطالبات خو
به اين صورت که  افتد يم ن دوستان و همکارانين اتفاق بيا
 ي سندهينو( ن تفکر که ممکن است همکارانيسندگان با اينو

ها را بدون مشارکت در خود نام آن يها مقالهز در ين) يافتخار
چه  آن). ۱۳( دهند يم ن عمل را انجاميمطالعه اضافه کنند، ا

                                                
1Honorary authorship 
2 Guest or gift authorship  
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شود با  يم هيکه نامش در مقاله به او هد يفرد، استمسلم 
 شيخود را افزا يدانشگاهت يموفق ها مقالهد يش توليافزا
گوناگون پاداش  يهاوهيز به شين ياصل ي سندهيدهد و نو يم

  ).۷، ۱۴( رديگيمآن فرد  ياز سوخود را  ت اخالقيعدم رعا
  يسندگان اجبارينو
هستند که  يافراد ،تحت فشارا ي ١يسندگان اجبارينو

 يا ترس از ويتحت فشار بودن  علت بهمقاله  ياصل ي سندهينو
ن يا. دهديمقاله قرار م يسندگان اصليست نوينام او را در ل

توها، يو انست يقيات تحقمؤسسس ييافراد معموال ر
ها با توجه به آن. پروژه هستند يان ماليزرها و حاميسوپروا

ر يمقاله که ز يسندگان اصليکه دارند نو ينفوذ و قدرت
شوند را مجبور به اضافه کردن نامشان يدستشان محسوب م

ر مجموعه از يط معموال افراد زين شرايدر ا. کننديدر مقاله م
خودکار نام  صورت بهدارند و  يه آگاهمؤسسسنت حاکم بر 

 دهند يقرار م ها مقالهسندگان يست نويه را در لمؤسس مسؤول
)۱۴.(  

   ييسندگان نامرينو
 يفرد ٢يينامر ي سندهينو يافتخار ي سندهيبر خالف نو

  يقاتيتحق ي در انجام پروژه ياست که هرچند مشارکت کاف
ده گرفته يمقاله ناد ياصل ي سندهينو يداشته اما نامش از سو

ن يا). ۱۵( شوديسندگان مقاله ذکر نميست نويشده و در ل
کم  ي دهد که افراد با سابقهيرخ م يت معموال زمانيوضع

ر ينظ يافراد معتبر از نظر علم ي ان در مطالعهيمانند دانشجو
د که با کم ين اميکنند و افراد باسابقه به ايد مشارکت مياسات

- شود نام آنيم تر شيبسندگان اعتبارشان يشدن تعداد افراد نو
   ).۱۶( کننديها را ذکر نم
  سندگانيح نام نويب صحيعدم ترت

ب يد در مورد ترتيه شد بايسندگان تهيست نويکه ل يزمان
اول  ي نويسنده .شود يريگميسندگان در مقاله تصمينام نو

                                                
1Coercion authorship 
2 Ghost authorship 

مقاله را البته با  ي اوليه ي است كه نسخه يمعموالً همان كس
اول  ي نويسنده. نويسديمشورت با ساير نويسندگان م

بر آن است يا نظارت ها  مسؤول تجزيه و تحليل داده ،نيچن هم
. ها و تفسير نتايج اطمينان حاصل كندداده يو بايد از درست

چرا که  ،برخوردار است ييت باالياول از اهم ي سندهين نوييتع
. شوند يم اولشان شناخته ي سندهيبا نام نو ها مقالهاکثر 

برخالف ( آخر معموالً محقق ارشد گروه است ي نويسنده
است كه  يغالباً همان كسو ) چه در كشور ما معمول است آن
بين نام  ي در فاصله. مطالعه را مطرح كرده است ي اوليه ي ايده

ترتيب كاهش  اول و آخر، نام ساير نويسندگان به ي نويسنده
ت ترتيب نام نويسندگان بايد يدر نها. شوديسهمشان ذكر م

  .)۱،  ۹( باشد هاآن يحاصل تصميم جمع
   موجود يهاحل راه

ت عدالت و اخالق يگسترش و تداوم عدم رعابا توجه به 
 يعلم يهاات و ارگانمؤسسسندگان، ين نام نوييدر تع
ن مشکل گرفتند که يا يبرا يراه حل ي م به ارائهيتصم يمتعدد
  : شود يمها اشاره ل به آنيدر ذ

   يپزشك يها مجلهسردبيران  يالملل بين ي كميته يارهايمع
راستاران در ونکوور کانادا يک گروه از وي ۱۹۷۸در سال 

 يالملل بين ي با نام كميته يا تهيکم يده م به شکليتصم
ها آن .)۱۷( گرفتند (ICMJE) ٣يپزشك يها مجلهسردبيران 
كه در يك  يكس«: كننديمقاله را چنين تعريف م ي نويسنده

» .استداشته  ياز لحاظ فكر ياساس يشده سهم مقاله منتشر
ذكر  ينويسندگ يمعيارها عنوان بهاين كميته موارد زير را 

در ايده و طرح مطالعه يا  ياساس يداشتن سهم -۱ :کردند
 ی تهيه -۲ها  داده) آناليز( تحليل ها يا تجزيه وداده يآور جمع
منتقدانه مقاله از لحاظ  يمقاله يا بازنگر ي نوشته دست

كه قرار است چاپ  يا هنسخ يتأييد نهاي -۳محتويات مهم 
 يالملل نيب ي كميته يارهايطبق مع). ۱ ي جدول شماره( شود

                                                
3 ICMJE (International Committee of Medical Journal 
Editors) 
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 صورت بهمعيار  ۳وجود هر  يپزشك يها مجلهان سردبير
در . است يضرور ها مقالهسندگان ين نوييتع يزمان برا هم

مورد مذكور مشتمل بر  ۳از  يمعيار اول تنها وجود يك
 كفايتها  آناليز داده ياها  داده يآور مشاركت در ايده يا جمع

  ).۱۸( كند يم
ان سردبير يالملل نيب ي سندگان كميتهينو يراهنما - ۱جدول 

  يپزشك يها مجله
ر مشارکت داشته يار زيد در هر سه معيسندگان بايتمام نو .۱

  .سنده محسوب شونديعنوان نو باشند تا به
 يآور در ايده و طرح مطالعه يا جمع ياساس يداشتن سهم .٢

  .ها داده) آناليز(ها يا تجزيه وتحليل  داده
مقاله از  ي منتقدانه يمقاله يا بازنگر ي نوشته دست ي تهيه .٣

   .لحاظ محتويات مهم
   .كه قرار است چاپ شود يا نسخه يتأييد نهاي .٤

  

ن محقق يسندگان آن چنديکه نو يمطالعات يته براين کميا
ز يه هستند نمؤسسن يچند يا تحت سرپرستيهستند 

که نامشان در  يئه داده است؛ تمام کسانارا ار ييها هيتوص
ت يمسؤول يستگيشا بايد يم رديگ يم سندگان قراريست نويل

ست ينامشان در ل بايد يم زيسته نيآن را داشته و تمام افراد شا
 مطالعه را تقبل ي نهيکه هز يافراد. رديسندگان قرار گينو
که تنها  يکنندگان اطالعات و کسان يآور کنند، جمع يم

سندگان ينو ءجزاند  هانجام مطالعه ارائه داد يبرا يکل ييراهنما
ر و يتوان در قسمت تقد يم راها  نبوده و نام آن  مقاله ياصل

در مطالعه داشته  يکه مشارکت کاف يهر فرد. تشکر ذکر کرد
 بايد  رد،يگ يم سندگان قراريست نوياست و نامش در ل

رد و تمام گروه يمطالعه را به عهده گ يات کل محتويمسؤول
در بايد   يعلم يها مجلهمقاله به  ي سنده مقاله قبل از ارائهينو

  .)۱۷( کنند يريگ ميسندگان تصميب نويمورد ترت
  ن مشارکتييا تعي يبند سهم
 ي دهيبا ا ۱۹۹۷در سال  ١يا تعيين مشارکت يبند سهم

                                                
1 Contributorship 

Rine  يالملل نيب ي كميته دييتأو همکاران شکل گرفت و به 
ن يطبق دستورالعمل ا. ديرس يپزشك يها مجلهان سردبير

ن يبخواهد تا ح ها مقالهسندگان ياز نو بايد  ها مجلهوه، يش
سندگان يست نويل ،مقاله يمتن اصل يدر انتها ها مقالهارسال 

انجام پژوهش  ي نهيزمدر ها  آن يبه همراه مشخصات همکار
 يها نفر با نام ۴که  يا هدر مطالع ،مثال يبرا. شده را ذکر کنند

 يسندگان مقاله هستند متنيست نويج در ل و الف، ب، پ
 ي دهيا ي کننده شود؛ الف طراح و مطرح يم ن شرح نوشتهيبد
اطالعات و  يآور الف، ب و پ جمع ؛مقاله بوده است ياصل

ت داده را کنترل يفيو ج ک الف دار بودند، انجام مطالعه را عهده
ج مقاله را نوشته و الف  ؛را انجام دادندها  ز دادهيکرده و آنال

ست يل ي با ارائه). ۱۹( مقاله را انجام داده است يينها دييتأ
سندگان يک از نويکار هر  يارزش نسب ،کنندگان مشارکت

 ي وهين روش بر خالف شيا ياير مزايشود و از ساين مييتع
، يپزشك يها مجلهسردبيران  يالملل نيب ي بر كميته يمبتن

که مشارکت  يکه تمام افراد يطور بهآن است  يريپذ انعطاف
ست يم گروه وارد ليزان کم با تصميبه م يداشتند حت

  ).۱۴( شوند يم سندگانينو
   ينيع يريگ اندازه يابزارها

ن نام ييتع ي نهيزماز تخلفات در  يريشگيپ يبرا
دا يشدن سوق پ ينيو ع يابزارها به سمت کمسندگان، ينو

و  Ahmed يشنهادين موارد فرم پيا ي از جمله. کردند
 )۲۰( است ٢سندگانيان نويب يفرم کمن، يچن همهمکاران و 

جاد يرا ا ين ابزارها فرصتيا). ۳و  ۲ ي شماره يها جدول(
 يمختلف اجرا يها هر فرد در قسمت يده کنند که با نمره يم

ب ين، ترتيياز کسب شده از باال به پاياساس امتق، بر يتحق
و همکاران  Ahmedمثال در فرم  يبرا. ن شودييسندگان تعينو
ر يم مقاله نظيق و تنظيتحق ياجرا ي نهيزمدر  يتيفعال ي طبقه ۷

سنده يوجود دارد که هر نو... ، اجرا و ي، طراحيمفهوم پرداز

                                                
2 Quantitative Uniform Authorship Declaration 
(QUAD) 
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تا  »چيه«که از ها  ک از طبقهيزان مشارکتش در هر يبر اساس م
را به پنج تا صفر  ي شود نمره يم يبند دسته »مشارکت بارز«

 يازهايت با جمع کردن امتيدهد و در نها يم خود اختصاص
  . شوديسندگان اعمال ميب نويهر فرد ترت
  و همکاران Ahmedسيستم  - ۲  ي شماره جدول

  نويسندگان          
  مراحل کار

 ي نويسنده
  الف

 ي نويسنده
  ب

 ي نويسنده
  پ

 ي نويسنده
  ج

  ۰  ۰  ۵  ۰  پردازي مفهوم
  ۰  ۰  ۵  ۳  طراحي
  ۳  ۳  ۱  ۵  اجرا

  ۱  ۱  ۵  ۵  ها آناليز و تفسير داده
  ۰  ۰  ۳  ۵  نويس مقاله پيش ي تهيه

  ۰  ۰  ۳  ۵  بازنگري مقاله
  ۱  ۱  ۵  ۵  مسؤوليت چاپ مقاله

  ۵  ۵  ۲۷  ۲۹  جمع
دهـد و بـر    مـي را به خود اختصاص  ۵تا  ۰هر فرد در هر طبقه امتياز 

  .شود اساس جمع نمرات از باال به پايين ترتيب نويسندگان اعمال مي
نمره دهي بر مبناي فرم کمي بيان  -۳ ي شماره جدول

  نويسندگان
  نويسندگان        

  مراحل کار
 ي نويسنده
  الف

 ي نويسنده
  ب

 ي نويسنده
  پ

 ي نويسنده
  ج

 ي نويسنده
  د

پردازي و  مفهوم
  ۰  ۰  ۰  ۷۰  ۳۰  طراحي 

  ۳۰  ۰  ۵۰  ۱۰  ۱۰  ها آوري داده جمع
  / ناليز آ

  گيري نتيجه
۵۰  ۰  ۱۰  ۰  ۴۰  

  ۵۰  ۰  ۰  ۵۰  ۰  نويسندگي مقاله
  ۱۲۰  ۰  ۶۰  ۱۳۰  ۹۰  جمع

دهد  را به خود اختصاص مي يا ههر فرد در هر طبقه بر اساس درصد مشارکت نمر
حداقل . شود و بر اساس جمع نمرات از باال به پايين ترتيب نويسندگان اعمال مي

  .درصد است ۱۰امتياز جهت قرارگرفتن در ليست نويسندگان 
 عنوان به يکه فرد نيا يحداقل برا ي ار نمرهين معيدر ا

ار يکه در مع يدر حالشده است سنده محسوب شود ذکر نينو

ن صورت لحاظ يبه ا يدهسندگان، نمرهيان نويب يفرم کم
 ي طبقه ۴که مشارکت هر فرد بر اساس درصد در  شود يم

شود  يان ميو نوشتن مقاله ب يريگ جهي، نتي، طراحيپرداز مفهوم
سندگان را دارا يست نويقرار گرفتن در ل يستگيشا يفرد و

داشته ها  از طبقه يکيمشارکت در  درصد ۱۰که حداقل  است
  .)۲۰( باشد

 علوم يپژوهش آثار انتشار در اخالق يکشور يراهنما
   يپزشک
ران و با کمک يدر کشور ا ۱۳۷۸-۸۸ن راهنما در سال يا

اخالق پژوهش و  ي طهيد باتجربه در حياز اسات يريجمع کث
در دانشگاه  ير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکيز

ن راهنما به مباحث يدر ا. )۲۱( شده يتهران ته يعلوم پزشک
اشاره شده  يمختلف پژوهش يها نهياخالق در زم ي عمده

 ها مقالهسندگان ين راهنما به اخالق نوياست و فصل اول ا
را مطرح کرده  يز سه اصل اخالقين راهنما نيا .اختصاص دارد
 يو تمام است ICMJEقا منطبق با اصول ياست که دق

ن راهنما يرش بوده در ايمورد پذ ICMJEکه در  ييها تبصره
 ICMJEکه منطبق با  يعالوه بر موارد. است شدهز مطرح ين

مطرح شده است که  يليتکم صورت بههم  يگرياست موارد د
  :شوديها اشاره مل به آنيدر ذ
 در را مقاله يمحتوا مسؤوليت بايد نويسندگان يتمام •

  :بپذيرند زير يها زمينه ي کليه
 يراهنماها به يپايبند مقاله، در مندرج مطالب صحت
 از حفاظت در کشور ياختصاص و يعموم ياخالق
 شده و انجام ي مطالعه در حيوانات يا يانسان يآزمودن
 در مکتوب صورت به خود ياحتمال منافع تعارض اظهار
  .مقاله ارسال هنگام

 يپژوهش تيم يک توسط که بزرگ يها پژوهش در •
 بسيار مقاله ايجاد در نويسندگان نقش و اند شده انجام

 از يک هر يتمسؤول و سهم است، بوده يتخصص
 مربوط يتخصص قسمت به محدود تواند يم نويسندگان
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 يا پژوهشگر موارد اين در. شود يو خود به
 مقاله کليت مسؤوليت که را يفرد ،ياصل پژوهشگران

  .کرد خواهند تعيين داشت، خواهد را
 ميزان اساس بر مقاله نويسندگان بخش در ها نام ترتيب •

 آنان يجمع توافق طريق از و افراد از يک هر مشارکت
 مطالعه در را سهم ينتر شيب که يفرد. شود يم مشخص

 اول ي نويسنده است، داشته نوشته دست نگارش و
 مقاله نويسندگان يعلم سطح يا جايگاه .بود خواهد
  .داشت نخواهد نويسندگان نام ترتيب در يتأثير

 مقاله در نامشان ترتيب مورد در نويسندگان توافق عدم •
 يپژوهش يشورا در ايشان از يک هر درخواست به

 محل ي مؤسسه يا دانشکده تحقيقات، مرکز دپارتمان،
 تصميم اتخاذ و دشو يم مطرح مربوطه طرح ياجرا

  .شود يم
 ياجرا در يتوجه قابل سهم که يافراد ي  کليه نام •

 نام درج يمعيارها اما اند داشته مقاله نگارش يا مطالعه
 و تقدير بخش در ندارند، را مقاله نويسندگان بخش در

 .شود يم آورده مشارکت نوع ذکر با تشکر

 يا مرکز مؤسسه، به) صوري( غيرواقعي انتساب ذکر •
 در يا مربوطه پژوهش اصل در نقشي که دپارتماني
 است نادرست ندارد، نويسنده فرد اي حرفه فعاليت

)۲۱(.  
  بحث 

 عملكرد بهبود باعث اخالقي اصول به پايبندي ،ترديد بي
 رعايت). ۲۲( شود مي مختلف جوامع و افراد بيروني و دروني
 و پژوهشگران فرهيختگان، بين در علمي اخالقي اصول

 ضرورتي دانش و علم جايگاه و ارزش ي واسطه به دانشمندان
 الگو عنوان به عالمان و متفكران دانشمندان، زيرا دارد؛ افزون
 سازي فرهنگ در ايشان كردار و گفتار رفتار، و شوند مي تلقي

 ،ست که مطالعاتا ين در حاليا .دارد كليدي نقش جوامع
ن ييو صداقت در تع اخالقت يافزون عدم رعا رشد روز

. )۸، ۱۳، ۱۶، ۱۸( دهد يم را نشان يعلم يها مقالهسندگان ينو
و Mowatt  ،ييسندگان مهمان و نامريدر ارتباط با نو

ن دو موضوع يوع ايدادند و در آن شانجام  يا ههمکاران مطالع
معتبر علوم  يها مجلهدر  ۲۰۰۸تا  ۱۹۹۶ يهاسال يرا ط
ج خود يسندگان در نتاينو .قرار دادند يمورد بررس يپزشک

در  ييسندگان مهمان و نامريوع نويضمن اشاره به رشد ش
 يمورد بررس يها مقاله درصد ۲۱در ن موارد را ي، اها مقاله

سندگان يدر ارتباط با وجود نو. )۱۳( خود مشاهده کردند
ش رشد يخود افزا ي در مطالعه Simonو  Feeser ياجبار
از  يريشگيرا مشاهده کردند و به لزوم پ يسندگان اجبارينو
 يمبن يا ران مطالعهيتاکنون در ا. )۹( کنند يم ن مورد اشارهيا

عدم و  ي، اجبارييسندگان مهمان، نامريوع نويش يبر بررس
ن يا يسندگان انجام نشده است و لزوم بررسينام نوب يترت

ن راستا يدر ا ياز بروز معضالت اخالق يريشگيپ يموارد برا
  .رسديم نظر به يضرور
ا يحضور  ي ت اخالق در مقولهيوع عدم رعايدنبال ش به
 يمتعدد يهاحل ، راهيعلم يها مقالهسندگان در يب نام نويترت

در ). ۱۱( اند همراه بوده يينقدهاها با که خود آنارائه شد 
 از يبسيار در عمالً: توان گفت يم ICMJEار يارتباط با مع

 برانگيز بحث لئمسا و شود ينم اعمال يساختار چنين ها مقاله
 ونكوور يمعيارها از استفاده به همواره كه آن وجود با ياريبس

 يتحقيقات يها گروه از يبسيار. دارد وجود شود، يم توصيه
 كار به را آن عمالً و داننديم كننده محدود را اريمع نيا
 يبرا نهيگز سه هر وجود دارند اعتقادن، يچن هم. گيرند ينم
 خصوصا مشکل نيا. ستين الزم و يضرور سندگانينو نييتع
 در كه ينيبال يها طرح و بزرگ يتحقيقات يها طرح مورد در
 صورت به كدام هر واند  هكرد شركت يزياد محققانها  آن

 است مطرح اند، هداشت کار از يا هگوش در يسهم يتخصص
 کنندگان مشارکت يبند سهمار يدر ارتباط با مع ).۷، ۱۴(
 خاص يايمزا ستميس نيا که هرچند: ان کردين بيتوان چن يم

 و يافتخار سندگانينو مشکل از کامل طور به ،دارد را خود
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 تيهدا« رينظ يا هجمل نوشتن با ،مثال يبرا .کاهد ينم يينامر
 توانيم دست نيا از يمبهم جمالت اي »طرح ياصل ي کننده
 ستيل در گرفتن قرار يبرا موجهفردی  را يافتخار ي سندهينو
 يدر ارتباط با راهنما. )۱۸( داد قرار ياصل سندگانينو

 زين يپزشک علوم يپژوهش آثار انتشار در اخالق يکشور
و است ک ينزد ICMJEبه  تر شيبن مبنا يتوان گفت که ا يم

ش رو را يموجود، مشکالت پ يها شده است با تبصره يسع
  . حل کند

ت يش رو به رشد عدم رعايمطالعات مختلف به افزا
ن راستا يکه در ا يطه و مشکالت متعددين حيدر ا اخالق

 ش رويمشکالت پاز جمله . کنند يم د، اشارهشو يم جاديا
  :شاره کردل ايموارد ذبه  توان يم

بدون مشارکت در مطالعه، در  يا هسنديکه نام نو يزمان
ن افراد يقت ايشود، در حق يم سندگان مقاله ارائهيست نويل
در . )۲۳( رنديت صحت مقاله را به عهده گيمسؤولتوانند  ينم
که افراد برجسته و  شود يم از مطالعات مشاهده ياريبس

کرده و تنها نام خود  يبردار تجربه بهره شناخته شده از افراد کم
ن کار يبخشند که ا يم کنند و به آن اعتبار يم ذکر ها مقالهرا در 

 يها طيقات در محيو کاهش ارزش تحق ياحترام يمنجر به ب
 دنبال بهگر يدر موارد د ).۲۴( شوديم يو دانشگاه يعلم
ند قرار دادن نام دوستان، همکاران و افراد شناخته شده در يفرا

سندگان ينو يعلم ي ارتقا درجه ي نهيزمدر  يعدالت ي، بها مقاله
 يارهايچرا که از جمله مع ،افتد يم اتفاق يعلم يها طيدر مح

 چاپ شده است و در يها مقالهتعداد  يعلم ي ارتقا درجه
و نامشان تنها اند  هنداد ياخالق يکه تن به ب يناقت محققيحق
اند، از داشته يواقعذکر شده که در آن مشارکت  ييها مقالهدر 

 .برخوردارند محققانر ينسبت به سا يترنييپا يعلم ي درجه
ن ييت اخالق در تعيوب عدم رعايکل معيس ي ادامهن، يچن هم

 يها شده در تخصصد شناختهيسندگان که توسط اساتينام نو
ن امحقق يبر رو يار مخربير بسيثأشود، تيگوناگون انجام م

هستند که در  ينديگر فرامشاهدهها کار دارد، چرا که آن تازه

ت عدالت، صاحب يو عدم رعا يگرلهيد متبحر با حيآن اسات
شوند و  يم اتمؤسس يو پاداش از سو مقالهتعداد فراوان 

 ،تيدر نها ).۲۵( شوند يم هاآن يرو ز دنبالهيکار نن تازهامحقق
 يپژوهش يها گرانت ي نهيزمها، در  يعدالت ير بياز جمله سا

 يها که از منبع محدودن صورت که گرانتيدهد، بديرخ م
در پروژه  يشود که مشارکت يم يب کسانيبرخوردار است، نص

 ).۱(اند  هنداشت

که در پس مشکالت فوق  يهايشامدين پيتراز مهم يکي
 يدر مکان قاًين دقياست و ا اخالقدهد، کم رنگ شدن يرخ م
مطالعات متعدد ). ۹( باشد اخالقمهد  بايد يمدهد که يرخ م

ارها و يمع ي ن مطلب هستند که با توجه به ارائهيانگر ايب
در  يتفاوت ينيع يازدهيامت يها جاد روشين مختلف و ايقوان

رخ نداده  يها مقالهسندگان ين نام نوييتع يش رويمشکالت پ
در  يگوناگون يشنهادهاين مشکل پيحل ا يبرا ).۵( است
ها آن يبند ل به جمعيو در ذ ارائه شده استمتعدد  يها مقاله

 اخالقرفع معضالت مربوط به  يبرا .شودياشاره م
 يهاسازمان يابينظام ارزش که شده استشنهاد يپ سندگانينو
 يمال ي کننده تيحما يها و آژانس ي، دانشگاهي، پژوهشيعلم
افراد  يابيارزش ي نهيزمعمده در  ديتأکر کنند که ييتغ ياگونه به
ارئه شده  يها مقالهت يفيک يات بر رومؤسس ي ر مجموعهيز

ت يتعداد و کم ياز رو يابيار ارزشيها باشد و معآن ياز سو
  ).۱، ۹، ۱۸، ۱۹( چاپ شده برداشته شود يها مقاله

 خصوصاً يآموزش يهاد در نظامشويشنهاد ميپن، يچن هم
 ياجرا يبر رو يا هژيو ديتأککه  يليالت تکميدر مقاطع تحص

 اصول ي نهيزمدر  يآموزش يهااست، دوره يعلم يهاپژوهش
ی ارائه شود و سندگينو حق ي و ارائه ها مقالهچاپ  ياخالق

نه شدن يشود که منجر به نهاد ديتأکن مسائل يبر ا ياگونه به
 ).۲۶( ن تازه کار شوداان و محققيت اخالق در دانشجويرعا

Bošnjak  وMarušić ک ي يخود به لزوم اجرا ي در مطالعه
ن نام ييمتعدد قانون تع يهاشکل يجا مشخص به يروند قانون

کنند و فقدان يمعتبر اشاره م يعلم يها مجلهسندگان در ينو
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ف متعدد را عامل يا تعاريسنده يق از نويف دقيک تعري
ز ين Bavdekar  .)۲۷( داننديسندگان مينو يکننده برا جيگ

است معتقد است به جهت کاهش مشکالت مذکور، بهتر 
 صورت به، يقاتيتحق يها نامه طرحکننده از  تيحما يهاسازمان

 ي، به بررسها مقالهو چاپ  يقاتيان کار تحقيمداوم از ثبت تا پا
ن کار يا. تک افراد گروه بپردازند انجام شده توسط تک يکارها
از يامتن، يچن همخدمات پژوهش و  ينهيهزکه شود يم باعث

صالح  يتنها به افراد ذ يسندگيمشارکت در پژوهش و نو
ز معتقدند داوران يو همکاران ن Gasparyan. )۲۸( رديتعلق گ
 ها مقاله يان توجه خود را بر محتويتر شيب يعلم يها مجله

دگان نسينو يد به امر بررسيچنان که با کنند و آنيصرف م
 ين امر از سويبه ا تر شيبکنند لذا توجه يمقاله توجه نم

 ،عالوه بر موارد فوق. )۲۹( را خواستار بودند ها مقالهداوران 
و  يين افراد و شناسايبه لزوم وجود قانون جهت مجازات ا

اند مجازات  کرده ديتأکاشاره شده است و  يافراد خاط يبررس
افراد  که نياکسان باشد و نه ي يافراد علم ي همه يبرا بايد 

نفوذ خود، تحت  علت بهباال  يعلم ي ا با رتبهيمشهور 
  .)۱( رنديمجازات قرار نگ

   يريگ جهينت
 اخالقت يمتعدد رعا يهامشهود بودن چالشبه با توجه 

انتظار  ،يعلم يها مقالهسندگان ين نام نوييتع ي نهيزمدر 
وع مشکالت يابد و شيطه گسترش ين حيقات ايتحقرود تا  يم

از . رديقرار گ يران مورد بررسيسندگان در اينو ينامگذار
ز انتظار ياخالق پژوهش ن ي نهيزمصالح در  يات ذمؤسس

 يرسان و اطالع کنندن امر بيصرف ا يتر شيبرود تا توجه  يم
ن اد و محققياسات، ن حاليدر ع. ش دهنديطه را افزاين حيدر ا
ها، ت آنيطه و رعاين حيدر ا يبا شناساندن اصول اخالق بايد

جوان ن اان و محققيدر دانشجو اخالقت يشدن رعا نهيبه نهاد
  .کمک کنند
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Abstract 
Nowadays academic life is closely related to the issue of publication. Consequently, there are numerous 
challenges in naming authors of scientific papers and publication ethics in general, making it essential to 
identify the various problems in this area. The present article acquires a historical view to investigate the 
challenges and solutions related to this topic. 
This is a review article based on a search of scientific databases from 1985 to 2014. Honorary authorship, 
coercion authorship, ghost authorship and non-compliance are instances of ethical issues in naming authors. 
To solve these problems, several agencies have provided ethical guidelines in this respect including the 
International Council of Medical Journals Editors (ICMJE), contributorship, objective measurement tools 
and the National Directory of Ethics in Medical Research Publications. Nevertheless, studies point to the 
existence of problems in this area. 
In order to solve the existing issues, the evaluation system of scientific and research organizations should 
propel quantity-oriented evaluation over quality oriented criteria. We also believe that the educational 
system, specifically in the post graduate period, can affect scientific research and publication ethics to a great 
extent and thus promote ethical conduct in students and researchers. 
Keywords: authorship, publication misconduct, publication ethics 
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