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Abstract
Background and Objectives: The correct determination of the authorship in a scholarly work is
one of the major dimensions of intellectual property and plays a very important role in the
assessment of the scientific outputs of countries, organizations and individuals. Therefore, the main
objective of this study was identifying effective factors in determining authorship from the
viewpoints of the researchers of Tabriz University of Medical Sciences.
Material and Methods: The present study was carried out using qualitative research method and
semi-structured interviews. The study population consisted of faculty members, editors-in-chief,
editors of journals, reviewers of manuscripts and dissertations, researchers, and graduated students
of Tabriz University of Medical Sciences. The sampling was done by purposive sampling method.
The interview was conducted with 27 eligible participants. The guidebook for interviewing was
based on the Delvine-Gray study. The MAXQDA v10 software was used to analyze the findings.
Results: Findings of this study showed that the majority of the participants believed that, in addition
to mentioning the names of those who have acquired to be an author, other factors (according to the
rules and conventions governing the community), including the relationships between individuals,
officials and personalities of individuals, facilitating the publication of a paper, monetary issues and
hypothetical contracts between individuals, make the name of others included in the article.
Conclusion: The results of this study raise concerns that long-term relationships and interests
between individuals may violate the principle of quality and scientific values of researchers and
scientific works.
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مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز :یک
مطالعه کیفی
رحیم خدایاری
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 ،ناهیده
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چکیده

زمینه و اهداف :تعیین درست نام نویسندگان و مشارکتکنندگان در اثر علمی یکی از ابعاد مهم مالکیت معنوی است و نقش مهمی در سنجش
علمی بروندادهای علمی کشورها  ،سازمانها و افراد دارد .ازاینرو هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه
محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به روش تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت .جامعه پژوهش را اعضای هیئتعلمی،
سردبیران و ویراستاران مجالت ،هیئت داوری مقاالت و پایاننامهها ،محققین ،پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز تشکیل دادند .حجم نمونه پژوهش بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شد .با  27نفر از افراد واجد شرایط مصاحبه انجام یافت .چارچوب
راهنمای مصاحبه این مطالعه بر پایهی تحقیق دلوین و گری بنا شد .برای تجزیهوتحلیل یافتهها از نرمافزار  MAXQDA v10استفاده شد.
یافتهها :یافتههای بهدست آمده در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی نشان داد ،اکثریت مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند
که عالوه بر ذکر نام افرادی که شرایط کسب عنوان نویسندگی را دارا هستند ،عواملی دیگر (بر اساس قوانین و عرف حاکم بر جامعه) ،شامل
روابط بین افراد ،مقامها و منسب های افراد ،تسهیل شدن چاپ مقاله ،مسائل مادی و قرارداد فرضی بین افراد ،سبب میشود نام یک سری افراد
دیگر در مقاله گنجانده شود.
نتیجهگیری :بررسی نتایج این مطالعه چنین نگرانی ایجاد میکند که مسئله روابط و منافع بین افراد در درازمدت ممکن است باعث شود اصل
کیفیت و ارزشهای علمی محققان و آثار علمی نقض شوند.
کلیدواژهها :اخالق پژوهش ،نویسندگی ،COPE ،ICMJE ،کیفی ،محققین
نحوه استناد به اين مقاله :خدایاری زرنق ر ،زارع گاوگانی و ،خوشمرام ن .شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز :یک مطالعه کیفی.
تصویر سالمت 1399؛ .199-190 :)2(11

 .1گروه آموزشی مدیریت و سیاستگذاری سالمت ،قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،تبریز  ،ایران
 .3گروه آموزشی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
)(Email: n.khoshmaram7@yahoo.com
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

سوء رفتارهای پژوهشی به یک آفت فراگیر در پژوهشهاا
تبدیل شده است .مصادیق مختلفی از سوء رفتارهای پژوهشی
از مرحله شکلگیری پژوهش تا نشر بروناداد علمای شاناخته
شده است .مسائل قانونی و اخالقای جازء مهمای از پاژوهش
مدرن ،مربوط به موضوع و پژوهشگر است ( .)1این انحرافات
اخالقی در پژوهش منجر به آلاودگی شاواهد علمای و تناز
کیفی بروندادهای پژوهشی و هدر رفتن هزینههایی که صارف
پژوهش گردیده است میشود .متأسفانه تخمین زده شده است
که  85درصد از پژوهشها دور ریخته میشوند به خاطر اینکه
یا بد گزارش شده یا اصاالً منتشرنشاده اسات و یاا درجاایی
منتشرشدهاند که به پنهان کردن بیشتر شبیه بوده تا منتشر کردن
و یا منتسب باه افارادی شاده اسات کاه های نقشای در اثار
پژوهشی نداشتهاند و یا نقش آنها درست تعیین نشاده اسات
(.)2
در سا های اخیر انواعی از سوء رفتاار پژوهشای در باین
تولیدات علمی افزایش پیداکرده است ( .)3بهطوریکاه عاالوه
بر رد شدن مقاالت ،منجر به پس زدن یا حافف کاردن مقالاه
بعد از انتشار نیز میشود .در مقالهای با عناوان "رواج سارقت
ادبی در مقالههای ارسالی اخیر به مجله پزشاکی کرواتای" در
سا  2012گزارش شده است که علیرغم وجود نرمافزارهاای
کنتر سرقت ادبای ،تعاداد مقااالت پاسزده شاده باه علات
سرقت ادبی در حا افزایش است (.)4
در سا  2013یک مقاله ایرانی از مجله "ارتباط بصاری و
نمایش تصویر" ناشر الزویر پسزده شد و سردبیر مجله علات
آن را کپی کردنهای غیرمجاز یا سرقت ادبی از مقاله دیگری
که در حا داوری در یک مجله دیگر بوده است اعاالم کارده
است ( .)5این نمونهای از تنها یاک ساوء رفتاار انتشااراتی از
میان دانشگاهیان ایران است درحالیکه پیشترها هم نمونههای
زیادی در رساانهها منعکسشاده اسات کاه باه یاک بادنامی
بینالمللی برای تمام پژوهشگران ایرانی منجر میشاود .شااید
هم بقو کیوان آرا اثرات آن بر تولیدکنندگان واقعی علم مانند
دانشااامندان ،ماااؤلفین ،مصااانفین و دیگااار صااااحبان قلااام،
بدینصورت پدیدار خواهد شد که دیگر تمایلی به تولید علام
نداشته ،دست از نوشتن برخواهندداشت و یا راه فارار از ایان
جامعه را انتخاب خواهند کرد .برای جلوگیری از ایان تخطای
باید شیوههای مؤثر بکار برده شود (.)6
عوامل مختلفی برای این نقص در چرخه پژوهش شامرده
شده است مانند فشار بارای افازایش حجام انتشاارات ،عادم
آشنایی پزشکان با آمار زیست و اپیادمیولویی پزشاکی ( )7و
ضعف عملکرد کمیتههای اخالق پژوهش هم که میتوانساتند
در پیشگیری از این فاجعه نقش داشته باشند (.)8
در مقالهای که با عناوان "انگیزههاا و علال انجاام سارقت
علمی در ایران" و باه قلام دو پژوهشاگر حاوزۀ مادیریت -
تصویر سالمت1399 ،؛ 199-190 :)2(11

داروئیان و فقیهی -به رشتۀ تحریار درآماده ،وجاود ابزارهاا و
فناوریهای جدید ،بهعنوان یکی از زمینهساازهای اصالی ایان
پدیااده معرفیشااده اساات .ایاان پژوهشااگران علاال ایجاااد و
انگیزههای سوء رفتارهای علمی را "عدم تطابق پیشارفتهای
فناوری با مسائل فرهنگی ،ناآگاهی افاراد از قاوانین ،شاناخت
ناکافی از تواناییها و ظرفیتهای علمی ،کمیت گرایی بیش از
حد ،زیادهخواهی افراد ،اعطای نامتناسب امتیازات ،نباود نهااد
متولی حفظ سالمت محتویات علمی" بیان کردهاند (.)9
با افازایش روزافازون تمایال باه نشار مقااالت از ساوی
نویسندگان ،تشویق دانشگاه و مؤسسات برای انجام پژوهش و
تأکید بر چاپ پژوهشهای قابلانتشار در مجالت باا ضاریب
تأثیر باال و بهتبع افزایش بهکارگیری نویساندگان افتخااری و...
رعایت اصو اخالقی در روند پژوهش و نشر آن بیشازپایش
اهمیت یافته است ( .)11،10گاهی یک فرهنگ غلط در محیط
دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی ،قوانین وضاع نشاده حااکمی را
تعیین میکند که عمالً برخالف استاندارد اخالقی نشر است و
یا گاهی عوامل اجتماعی و اقتصادی منجار باه نادیاده گرفتاه
شدن این مقررات میشود .انجام کاری بجای فردی دیگار در
بسیاری از زمینههای زندگی روزماره ،میتواناد باهعنوان یاک
ازخودگفشتگی اخالقی در نظر گرفته شود .باااینوجود ،یاک
نظر علمی را بدون آگاهسازی یک پژوهشگر دیگر از طرف او
بیان کردن کاری اخالقی نیست .امروزه این نکته در بسیاری از
پژوهشها هنوز بهطور کامل در نظر گرفته نشاده اسات (.)12
دساااتورالعملهای مختلفااای ( )14،13وجاااود دارد (مانناااد
 COPEو Committee on Publication ( )ICMJE
 Ethicو International Committee of Medical
 ) Journal Editorsکه در حا حاضر اکثر مجالت علمای،
حاق تاألیف را بار اسااس آنهاا تعیاین میکنناد و میتوانناد
بهعنوان استاندارد مورد استفاده محققین قرار گیرند.
گااااهی نویساااندهها تعریاااف دقیقااای از نویسااانده،
مشارکتکننده ،حمایتکننده و افراد حقیقی و حقاوقی ذینفاع
در اثر علمی  -پژوهشی ندارند .در سادهترین تعریف میتاوان
گفت ،نویسنده مقاله فردی است که سهم اساسی در ایجاد بار
علمی و معنوی یک مقاله چاپشده داشته باشد (.)15
به نظر میرسد که تعریف  ICMJEاز نویسنده یک مقاله
تعریف کامل و جامعتری باشاد؛ نویسانده یاک مقالاه فاردی
اساات کااه سااهم اساساای در شااکلگیری ،طراحاای مطالعااه،
جمعآوری دادههاا ،تجزیاهوتحلیل و تفسایر اطالعاات داشاته
باشااد ،در تهیااه پیشنااویس اولیااه مقالااه نقااش داشااته و یااا
پیشنویس را ازنظر بار علمی و معنوی مورد تجدیادنظر قارار
دهد .همچنین نسخه نهایی مقاله را قبل و بعد از چااپ ماورد
تایید قرار دهد ،بهطورکلی تعریف  4 ICMJEمعیاار زیار را
دربرمی گیرد (:)17 ،16
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 مشارکت قابلتوجه در توسعه مفهوم و یا قالاب کلای
اثر و یا کسب ،تجزیهوتحلیل ،و یا تفسایر دادههاای
اثر
 تهیه پیشنویس از اثر و یا اصالح انتقادی آن باهمنظور
بسط محتوای معنایی مهم اثر
 تصویب نهایی نسخه ارسالی جهت انتشار
 موافقت فرد با پفیرش تمام مسئولیتهای اثر ارائهشده
جهت چاپ و تضمین وی بر حال تماام مشاکالت
مربوط بهدرستی و یکپارچگی اثر
در تکمیل این تعریف ،اعالم شده است که نویسانده یاک
مقاله باید آمادگی پفیرش مسئولیت یافتههای مطالعاه خاود را
نیز داشته باشد (.)18
گاهی وابستگی به سازمانهای معتبر تحقیقاتی و مشارکت
علمی با نویسندگان و محققاین معتبار جهاانی معیااری بارای
ارزیابی کیفی در داوریهای علمی شناخته میشود .شاید ایان
هم یکی از دالیل نادیده گرفتن حق تألیف و افزودن نام افراد
بدون مسئولیت در اثر علمی باشد .افزایش کمای رخاداد ایان
نوع از سوء رفتارها موجب شده نشریات علمی نیز نسابت باه
انتخاااب و پاافیرش مقاااالت محتاااطتر شااده و سیاسااتهای
سختتری را در پیش گیرند.
بسیاری از مواقع دیده میشود افرادی که در مقاله بهعنوان
نویسنده معرفی شادهاند ،های مشاارکت فکاری و عملای در
شکلگیری و انجام و انتشار اثر نداشتهاند .یا گاهی افرادی کاه
در تألیف یا انتشار مشارکت داشتهاند نادیده گرفته شدهاند .باه
همین دلیل تالش شده است تاا مشاخص گاردد چاه کساانی
حائز شرایط نویسندگی نیستند .براین اساس مطابق با تعریاف
 ،ICMJEچنانچه یاک فارد صارفاً در گاردآوری اطالعاات
مشارکت کرده ،در فراهم کردن بودجه طرح تحقیقاتی شارکت
داشته و یا تنها مسئولیت سرپرستی گروه تحقیقاتی را بر عهده
داشته باشد ،نمیتواند جزء نویساندگان یاک مقالاه محساوب
شود ( .)16همچنین افرادی که مورد مشورت قارار گرفتناد و
مواد و تجهیزات مطالعه را تأمین کردند نیز جازء نویساندگان
مقاله قلمداد نمیشاوند ( .)18بایاد توجاه داشات کاه تعیاین
درست نام نویسندگان و مشارکتکنندگان در اثر علمی ،یکای
از ابعاد مهم مالکیت فکری/معنوی و حقوق مؤلف اسات و در
ساانجش بروناادادهای علماای کشااورها ،سااازمانها و افااراد و
شناسایی مهرههای اثرگفار و رهبریهای علمای ،نقاش بسایار
مهمی دارد .بدیهی است عدم رعایت اصاو اخالقای در ایان
زمینه ،میتواند صدمات جبرانناپفیری به موجودیت علم وارد
کناد .بناابراین الزم اسات در ایان رابطاه بررسایهای دقیقاای
صورت گیرد و با ساختارشکنیها به نحو صحیح مقابله گردد.

مواد و روشها

مطالعه حاضر یک مطالعه کیفای از ناوع تحلیال محتاوای
قراردادی می باشد که با استفاده از مصاحبه نیماه سااختاریافته
انجامگرفتااه اساات .جامعااه پااژوهش را اعضااای هیئااتعلمی،
سااردبیران و ویراسااتاران مجااالت ،هیئاات داوری مقاااالت و
پایاننامهها ،محققاین ،پژوهشاگران و دانشاجویان تحصایالت
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند ،که مایل باه
شاارکت در مطالعااه بااوده و فاارم رضااایت آگاهانااه را امضاااء
نمودنااد .حجاام نمونااه پااژوهش نیااز بهصااورت نمونااهگیری
هدفمند و تئوریک یا نظری انتخاب شد .بدین ترتیب که پاس
از مصاحبه با هریاک از مشاارکتکنندگان آشانا باه مساائل و
قااوانین انتشااار و درگیاار در اماار پااژوهش و انتشااار ،از آنااان
خواسته شد که همتایان خاود را در ایان زمیناه معرفای کنناد.
درنهایاااات بااااا  27نفاااار از افااااراد واجااااد شاااارایط
( 11زن و  16مرد) ،مصاحبه شد تا عوامل مؤثر در تعیاین ناام
نویسندگی از دیدگاه این افراد شناسایی شود .بازه زمانی انجام
مصاااحبهها از آذرماااه  1395تااا مردادماااه  1396اساات .اکثاار
مصاااحبهها در محاال کااار یااا تحقیااق شاارکتکنندگان انجااام
گرفتند .چارچوب راهنمای مصاحبهی این مطالعاه بار پایاهی
سؤاالت موجود در تحقیقی که در ساا  2007توساط دلاوین
( )Devlinو گری ( )Grayانجاام یافتاه باود بناا شاد (.)19
برای کسب اعتبار الزم راهنمااای مصاااحبه ،ابتدا چند مصاحبه
بهصورت آزمایشی انجام شد و پس از اصالحات الزم فرایناد
مصاحبهها ادامه یافت .مصاحبهها تا جاایی انجاام گرفات کاه
دادههای تکراری به دسات آماد و دیگار های داده جدیادی
مشاهده نشد ( .)20مدت زمان انجام مصاحبهها باین  30الای
 90دقیقه متغیر بود .برای جلوگیری از هرگونه ساوگیری و یاا
تحریف گفتاههای مصاحبهشاوندگان ،پاسا ها باا اساتفاده از
دساتگاه ضاابط صادا و گوشاای موبایال ضبطشااده بهصااورت
نوشتار درآمدند.
برای ارزیابی یافتهها و موثق بودن ()Trustworthiness
آنها ،از معیارهای اعتباار ( ،)Credibilityقابلیات اعتمااد و
ثبااااات ( )Dependencyو قابلیاااات انتقااااا پاااافیری
( )Transferabilityاساتفاده شاد ( .)22،21جهات افاازایش
اعتبار دادهها شرکتکنندگانی وارد مطالعاه شادند کاه در ایان
زمینه از تجربه کافی برخوردار بوده و نسبت به موضوع احاطه
داشااتند .همچنااین حضااور طااوالنی ماادت پژوهشااگران و
تخصیص زمان کافی ،دقیق بودن در تماام مراحال پاژوهش و
روشن باودن روش پاژوهش ،باه داده هاا عینیات بخشایده و
قابلیت تاییدپفیری را افزایش داد .قابلیات ثباات و اعتمااد باا
استفاده از نظرات تکمیلی همکاران در کدگفاری و تحلیل متن
مصاحبه به دست آمد و نتایج به برخای از مصااحبهشاوندگان
ارائه شد تاا بازخوردهاای الزم از آنهاا دریافات شاود .بارای
افزایش انتقا پفیری نیز نموناههاای مناساب مطالعاه انتخااب
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گردید و جمعآوری و تحلیل دادهها همزمان انجام پافیرفت و
سعی شد توصیفی غنی از دادهها در این مطالعه تامین شود.
در این مرحله از مطالعه ،از نرمافزار تجزیاهوتحلیل کیفای
دادهها مکس کیاو دی ای ( )MAXQDA v10ورین  10و
باااارای تحلیاااال دادههااااا از روش تحلیاااال چااااارچوب
( )Framework Analysisاستفاده شد .تحلیال چاارچوب
نوعی از تحلیل محتوای کیفی است که دادهها را در یک شایوه
شماتیک و موضوعی خالصه و طبقهبنادی میکناد تاا تحلیال
آنها را تسهیل نماید (.)23-26
تحلیل چارچوب توسط محققان سیاستگفاری اجتمااعی
در بریتانیا ابداع شاده اسات ( .)27تحلیال چاارچوب شاامل
چندین مرحله به هم وابسته اما متمایز است که ایان امکاان را
میدهد که از طریق ایجاد نمودارهایی تحلیل بر مبنای تم یا بر
مبناااای ماااورد ( Theme-Based or Case-Based
 )Analysisیا ترکیبی از هر دو صورت بگیرد (.)22
بدین ترتیب کاه ابتادا ماتن مصااحبهها در نرمافازار وارد
گردید .سپس این متنها چندین باار خواناده و مارور شادند
بهطوریکه پژوهشاگر در دادههاا تسالط کاافی پیادا کناد .در
مرحله بعادی دادههاا باه واحادهای معناایی (کاد) در قالاب
جمالت و پاراگرافهای مرتبط با معنای اصلی شکساته شاد.
واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای مناسب
جدو  .1عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی
درون مایههای اصلی
هدف اصلی
عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی

افرادی که شرایط کسب عنوان
نویسندگی را دارا هستند
روابط بین افراد

هر واحد معنایی نوشته شدند .به این صورت که در هار کادام
از مصاحبهها ،موضوعات از یکدیگر مجزا گردیده و سپس هر
موضاوعی بااه زیرمجموعااههای دیگاری تقساایم شااده و
بهاینترتیب موضاوعات و زیار موضاوعات هماه مصااحبهها
مشخص شادند .کادها بار اسااس تشاابه مفهاومی و معناایی
طبقهبندی و تا حد امکان کوچک و فشرده شدند .روناد تناز
در دادهها در تمام واحدهای تحلیل و طبقات فرعای و اصالی
جریان داشت ( .)28درنهایت دادهها به طبقات اصلی و فرعای
دسته بندی شدند.

یافتهها

در این مطالعه دیادگاه محققاین دانشاگاه علاوم پزشاکی
تبریز دربارهی عوامل مؤثر در تعیاین ناام نویساندگی در یاک
بروناااداد علمااای ماااورد ساااؤا قااارار گرفااات .اکثریااات
مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند که عالوه بر ناام افارادی
کااه باار اساااس معیارهااای اسااتاندارد شاارایط کسااب عنااوان
نویسندگی را دارا هستند و ذکر نام این افراد در مقالاه الزامای
است ،بر اساس قوانین و عرف حاکم بر جامعه ،نام یک ساری
افراد دیگر نیز بهعنوان نویسنده در مقالاهها گنجاناده میشاود
(جدو .)1

درون مایههای فرعی
شکلگیری ،طراحی مطالعه ،جمعآوری دادهها ،تجزیه وتحلیل
و تفسیر اطالعات
رابطه دانشجو – استادی
همکار بودن در یک واحد سازمانی
رابطه دوستی

مقامها و منسب های افراد

رئیس یک واحد اداری یا تحقیقاتی
رئیس دانشگاه

تسهیل شدن چاپ مقاله

هیأت تحریریه یک مجله
رئیس دانشگاه یا دانشکده

مطرحشدن مسائل مادی

درج نام فرد به عنوان نویسنده صرفا در ازای دریافت پو
تشکیل تیم تحقیقاتی چندنفره به منظور کاهش سهم پولی هر فرد

قرارداد فرضی بین افراد
قوانین و آییننامههای موجود

تصویر سالمت1399 ،؛ 199-190 :)2(11

خدایاری زرنق و همکاران

از نظر مشارکتکنندگان عواملی که منجر به درج ناام ایان
افراد میشوند عبارتاند از:

 .1افرادی که شرايط کسب عنوان نويسندگی را
دارا هستند.
براساس تعریف  ،ICMJEنویسنده یک مقاله فردی است
که سهم اساسی در شکلگیری ،طراحای مطالعاه ،جماعآوری
دادهها ،تجزیهوتحلیل و تفسیر اطالعات داشته باشاد ،در تهیاه
پیشنویس اولیه مقاله نقش داشته و یا پیشنویس را از نظر بار
علمی و معنوی مورد تجدید نظر قرار دهاد .همچناین نساخه
نهایی مقاله را قبل و بعد از چاپ مورد تایید قرار دهد .از دید
اکثریت مشارکتکنندگان مطالعاه نیاز افارادی کاه بار اسااس
معیارهای استاندارد شارایط کساب عناوان نویساندگی را دارا
هستند باید اسم آنها به عنوان نویسنده مقاله درج گردد.

 .2روابط بین افراد

 .2-1رابطه دانشجو – استادی  :وقتیکاه دانشاجویان از
رسالهی خود ،مقالهای چااپ میکنناد حتمااً بایاد ناام اساتاد
راهنما در آن مقاله بهعنوان نویسنده مسئو یا او درج گردد.
"بعضی وقتها اتفاق می افته که چه قوانین دانشکده ،چه
رابطهی دانشجو – استادی ایجاب میکند بعضی از افراد بایاد
تو مقالهی من باشند .خود آییننامه دکترای ما ایانرو ایجااب
میکند که وقتیکه دانشاجویان از رسااله و پایانناماهی خاود
مقالهای چاپ میکنند حتماً بایاد اساتاد راهنماا در اون مقالاه
باشه یا نویسنده مسئو یا نویسنده او " (مصاحبه )1
"یااک اسااتادی میخااواد کااه باارای ارتقااای مقطعااش از
استادیاری به دانشیاری اقدام کنه ،ناخودآگاه استاد هم قسامتی
از این بار رو بر روی دانشجو تحمیل میکناه تاوی ایاده دادن،
توی نگارش مقاله ،در ساابمیت کاردن آن ،در تحلایلش و ....
ولی اسم استاد راهنما میشه او  ،چرا؟؟؟ بخاطر اینکاه اساتاد
راهنما یک سری امتیازاتی رو میخواد جلب کنه و در واقع این
میشه ارزش داخلی که استاد راهنمات رو باه عناوان نویسانده
او قرار بدی ولی اگه براساس گایدالین ها بخوایم جلو بریم
این درست نیست البته بعضی اساتید هستند که واقعا پاباهپاای
دانشجو پیش میرن و شایستگی دارن که به عنوان نویسنده او
مطرح بشن( ".مصاحبه )6
"وقتی اسم استاد توی مقاله بیاد ممکنه خیلی از کارهاای
قید شده در استاندارد نویسندگی رو انجام نده .ممکنه اصال در
تجزیه تحلیل دخالتی نداشته باشه ،در تهیه پیش نویس دخالتی
نداشته باشه ولی طبق بعضی الزامات و اجبارات ،اسامش باین
نویسندگان مقاله باشه .برام اتفاق افتاده که باا اینکاه خیلای از
این شرایط رو نداشتند مجبور شدم توی مقالهام بیارم ،هر چند
که کار غیر اخالقی بوده( ".مصاحبه )16
 .2-2همکار بودن در يک واحد سازمانی :از نظر برخای
مشارکتکنندگان ،زمانی که چند نفر به عنوان همکاار در یاک

سااازمانی مشااغو بااه کااار هسااتند نااام تمااامی همکاااران در
بروندادهای علمی سازمان به عنوان نویسنده قید میگردد.
"خااوب بسااتگی دارد .منظورتااان نویساانده در موسسااات
داخلی هست یا خاارجی؟ اگار در موسساات داخلای هسات
صرفا به عنوان همکاار باودن اسام باه عناوان نویسانده ثبات
میشود در حالیکه شخص مفکور حتی از محتوای مطلب هام
اطالعی ندارد( ".مصاحبه )3
"من برا یکی از مقالههامون خیلی زحمات کشایده باودم،
تمامی کارهاش رو خودم انجام داده باودم ،حتای ترجماه باه
انگلیسیش رو ،ولی مجبور شدم بخاطر سیاست ساازمان اسام
همه همکارهام رو به عنوان نویسنده بنویسم( ".مصاحبه )24
 .2-3رابطه دوستی :برخی از مشارکتکنندگان چنین بیان
کردنااد کااه بخاااطر رابطااهی دوستیشااان اساام هماادیگر را در
مقاالت یکدیگر وارد میکردند.
"یک مسئله دیگهای هم هست اینکه مثال من یاه مقالاهای
کار کردم توی مقالهام اسم شما دوستم رو هم مینویسم ،اسام
اون یکی دوستم رو هم مینویسم و انتظار هام دارم کاه شاما
هم اسم من رو هم بنویسید  ...شما عمال یک کار انجام دادین
ولی اسمتون  6 ،5جا ذکر شده( ".مصاحبه )27
 .3مقامها و منسبهای افراد :مقامها و منسابهاای
افااراد نی از م ایتوانااد یک ای از مااواردی باشااد کااه در ارتقاااء
فعالیتهای کارنامه پژوهشی فرد موثر باشد.
 .3-1رئیس يک واحد اداری يا تحقیقاتی :بهعنوان مثاا
نام رئیس یک مرکز تحقیقااتی معماوالً در تماام برونادادهای
علمی آن مرکز درج میشاود" .مان در مرکاز تحقیقااتی کاار
میکردم که اسم رئیس اون مرکز در تمامی کارهایی که انجاام
میگرفت بهعنوان نفر او ثبت میشد" (مصاحبه )8
 .3-2رئیس دانشگاه" :ما دیدیم یک فردی اگر مسائولیت
یا منسب اداری میگیرد ،چاه خاودش بخواهاد یاا نخواهاد؛
خودش میگوید آقاا نمایخاواهم ،اسام مارا ننویساید .ولای
چاپلوسی شده یا به دلیل فراموشی اسم اون را در مقاالت وارد
می کنند .من میبینم رئیس فالن دانشگاه وقت ندارد خاودش
پژوهش انجام دهد ،میبینید  6 ،5نفر است کاه بارایش مقالاه
ماینویسااند ،یاا اعضااای هیئاات علمای دوساات دارنااد اکثاار
پژوهشها را با آن انتخاب میکنند که انجام دهند( ".مصااحبه
)5
 .4تسهیل شدن چاپ مقاله  :نام افارادی کاه اعتباار
علمی و یا موقعیت آنها منجر به تساهیل روناد چااپ مقالاه
میشود میتواند در مقاله درج شود.
"چیزی که اآلن در این سیستم اسات ،در درجاه او ایان
است که حاال مثالً بودنِ اسم آن نفر بتواند تساهیل کناد روناد
چاپ شدن مقاله را ،بودن اسم آن نفر بتواناد ماثال حااال یاک
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سودهایی را داشته باشد برای آن نویسندهای که واقعا آن مقاله
را نوشته" (مصاحبه )13
 .4-1هیأت تحريريه يک مجله :درصد باالیی از مشارکت
کنندگان براین مسئله اتفاق نظار داشاتند کاه قیاد شادن اسام
اعضای هیئت تحریریه یک مجله کمک بسیاری به چاپ مقاله
مخصوصا در همان مجلاه خواهاد کارد .مشاارکتکنندهای در
تایید این مطلب چنین گفت " :نیاز به چاپ سریع یاک مقالاه
داشتیم .به همین دلیل اسم سردبیر مجلاه مربوطاه را باهعنوان
نویسنده مسئو در مقالهمان آوردیم( ".مصاحبه )20
مشارکتکنندهی دیگری چنین بیان کرد" :با اینکه زحمات
زیادی برای مقاله کشیده بودیم ولی چاپ نمایشاد تاا اینکاه
اسم ویراستار رو به عنوان نویسنده قیاد کاردیم و نظار مثبات
داوری رو از مجله گرفتیم( ".مصاحبه )4
 .4-2رئیس دانشگاه ي ا دانش کده :از دیادگاه برخای از
مشارکتکنندگان ،گاهی اوقات رئایس دانشاگاه یاا دانشاکده
بودن فرد یک عامل بسیار موثر و تعیینکننده در تسهیل چااپ
مقاله هست .مشارکتکنندهای چناین بیاان کارد" :یاک عامال
بسیار موثر تعیینکننده رئیس دانشگاه یا دانشاکده باودن فارد
هستش .برای اینکه داوری هارو آسان بگیرند براشون اسم این
مقام رو تومقاله قید میکنند تا ماثال اعتباار و ارزش کاار بااال
بره( ".مصاحبه )23
 .5مطرحشدن مسائل م ادی  :در خصاو مسائله
مالی دو دستهبندی الزم به نظر میرسد.
 .5-1درج نام فرد به عن وان نويس نده ص رفا در ازای
دريافت پول :در برخی موارد دیده شده است که نام برخی از
افراد به ازای دریافت پو از آنها در مقاله درج میشود.
"چیزهایی هستند که روتاین ولای شااید بگاوییم قاانونی
نیستند .مثالً یک کسی پولی گرفته باشاد ،اسام یاک کسای را
بنویسد" (مصاحبه )19
" خیلی دیدم که وقتی بعد مالی مطرحه کسی که آکناده از
ما نباشاه برای چاپ مقاالت خودش از مشارکت نویسندگان
همکار صرفا بخاطر حمایت مالی شان در فرایند انتشار
پژوهش ،بهره خواهد برد( " .مصاحبه )14
"خیلی وقتها قابل انجام بودن بعضی تحقیقاات نیازمناد
این است که یک فردی که صاحب منصب و قادرت هساتش
خودش درگیر بشه در این مقاله و صرفا حمایت مالی بکناه ...
گرچه ممکن است دقیقاا باا معیارهاای  ICMJEهامخاوانی
نداشته باشد .ولی اتفاق میوفته و اسامش باه عناوان نویسانده
نوشته میشود " (مصاحبه )7
 .5-2تشکیل تیم تحقیقاتی چندنفره به منظ ور ک اه
سهم پولی هر فرد:
"من تا حاال این مورد رو انجام ندادم ،ولای دیادم کاه ده
نفری گروه تشکیل بدن تا سهم هرنفر از پو چااپ مقالاه در
تصویر سالمت1399 ،؛ 199-190 :)2(11

مجله پولی کمتر باشه که خاوب اگار دانشاگاه بودجاه بدهاد
هیچوقت این اتفاق نمیافتد( ".مصاحبه )25
 .6قرارداد فرضی بین افراد  :توافقات صورت گرفته
بین افراد گاها منجر به درج شدن نام افرادی در مقاله میشاود
که دارای معیارهای کسب عنوان نویسندگی نیستند.
"بهعنوان مثا از یکی از همکالسیهایم خواساتم کاه تاو
ترجمه مقالهام کمک کنه و اون به شرطی حاضر شد بپفیره که
من اسمش رو بهعنوان نویسنده تاو مقالاه بیاارم و مان قباو
کردم" (مصاحبه )21
"اسم اون شخص تو مقاله گفاشته میشد ،به خاطر اینکاه
یک قرارداد فرضی بود که بین ماا و اون افاراد بساته میشاد"
(مصاحبه )17
" می گوییم :مثال آقای دکتر ،خانم دکتار زحمات ترجماه
این را شما بکشید ،در توانایی خودم نیست .این فارد زحمات
ترجمه را میکشد و اسمش را به عناوان همکاار در برونادادم
می آورم( ".مصاحبه )11
 .7ق وانین و آيیننام ههای موج ود :در بحااث
شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی ،یک مسئله مهام
و قابلتأمل وجود داشت و آن اینکه اکثر مشارکتکنندگان بار
این عقیده بودند کاه قاوانین و آیینناماههای موجاود ،باعاث
تشدید رخداد هر یک از عوامل ذکرشده در باال میباشند.
"چیزی که عمل میکنم قوانین حاکم بر اون جامعاه سات
و من هم سعی میکنم که اون عرف رو پیش بارم" (مصااحبه
)20
"من خاودم دلیال عمادهاش رو باه خااطر آیینناماهها و
سیاستهایی میدونم کاه در رسس ماسات و بهصاورت کاالن
وجود دارد" (مصاحبه )18
" دلیل اصلی این موضوع هم بنظر من تاکید بیشتر و بیش
از اندازه روی پژوهش هست .پژوهش خوبه هی کس نمیگاه
بده ولی هر معیاری رو آوردیم تو تصمیمگیریهاامون .طارف
میخواد دکتری قبو شه مقاله ازش میخوان ،کسی نمیگاه ایان
مقاله چقدر کاربردی بوده ،چقدر اصولی باوده ،فقاط تعادادی
مقاله! من خودم شخصا رفتم مصاحبه کسی به عنوان مقالاهام
نگاه نمیکرد تعداد مهم بود .چاون کمیاتگرایای کاردیم ایان
مشکالت ایجاد شده( ".مصاحبه )27

بحث

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل ماؤثر در تعیاین
نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریاز
بااود .بااار ایااان اسااااس پااس از مصااااحبه باااا هریاااک از
مشااارکتکنندگان واجااد شاارایط مطالعااه ،باارای تکتااک
مصاحبهها تمهاا و سااب تمهاای اولیاه اساتخراج و پاس از
کدگفاری کلمات و جمالت کلیدی ،تمهاای اصالی و فرعای
مشخص و گزارش شد.

خدایاری زرنق و همکاران

یافتههای بهدستآمده در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر در
تعیین نام نویسندگی نشان داد ،اکثریت بر این عقیده بودند کاه
عالوه بر ذکر نام افرادی که شرایط کسب عنوان نویساندگی را
دارا هستند ،عواملی دیگر (بر اساس قوانین و عرف حااکم بار
جامعه) ،شامل روابط بین افراد ،مقامهاا و منسابهاای افاراد،
تسهیل شدن چاپ مقاله ،مطرحشدن مساائل ماادی و قارارداد
فرضی بین افراد ،سبب میشود نام یک ساری افاراد دیگار در
مقاله گنجانده شود .در پژوهش اجاقی و همکاران نیاز ازنظار
پاس گویان ،شاکلگیری روابطای از قبیال فاامیلی ،دوساتانه،
رئیس و مرئوس ،استاد و دانشجو منجار باه اضاافه و حافف
کردن اسامی افراد میشاد ،کاه در هی یاک از مراحال انجاام
پااژوهش شاارکت نداشااتند ( .)29ایاان مساائله در درازماادت
میتواند باعث جایگزینی روابط و منافع باین افاراد بجاای در
نظر گرفتن اصل کیفیت و ارزشهاای علمای محققاان و آثاار
علمی شود.
اغلب مشارکتکنندگان به ایان مسائله اشااره داشاتند کاه
اجرای برخی از کارهای تحقیقاتی ،نیازمند یک سری امکانات
و تسهیالت خا میباشد و بار ایان اسااس افارادی کاه در
زمینه مسائل مادی یا فراهم سازی تسهیالت و بساترکار نقاش
دارند ،باید مشارکتکننده محسوب شوند .اماا افارادی کاه باه
ازای فعالیت خود در هار مرحلاه ای از مراحال تحقیاق و یاا
فااراهم سااازی تسااهیالت حااق الزحمااه ای دریافاات کننااد،
نمیتوانند مشارکتکننده محسوب شوند .همچناین از افارادی
که به عنوان مشارکتکننده شناخته شدهاناد ،بایاد در قسامت
تشکر و سپاسگزاری مقاله تقدیر نمود .یافتههای این بخاش از
پااژوهش بااا تعریااف  ICMJEو اینکااه یااک فاارد صاارفاً در
گردآوری اطالعات مشاارکت کارده ،در فاراهمکاردن بودجاه
طرح تحقیقاتی شرکت داشته و یاا تنهاا مسائولیت سرپرساتی
گااروه تحقیقاااتی را باار عهااده داشااته باشااد ،نمیتوانااد جاازء
نویسندگان یک مقاله محسوب شود ( ،)16مطابقت داشت.
این نگرشها نشان داد که پاس گویان تا حد زیادی به این
مسئله واقف بودند که نباید نام اشخاصی که باا هادف کماک
مالی در انجام پژوهش مشارکت دارند ،به عناوان نویسانده در
لیست نویسندگان مقاله قید کرد .در حاالی کاه بارخالف ایان
نظرات ،مطالعه میرزاده و همکاران نشاان داد کاه از باین 124
مقاله با  536نویسنده 56 ،درصاد از نویساندگان ذکرشاده در
مقاالت را نویسندگان مهمان تشکیل میدادند و این مسائله باا
معیارهای  ICMJEنیاز مغاایرت داشات ( .)11البتاه مسائله
مفکور تنها مختص به مجالت ایرانی نیست ،چنانکه کورنهاابر
( )Kornhaberو همکاااران نیااز در مطالعااه خااود در بااین
مجالت خارجی متوجه شادند کاه  52درصاد از نویساندگان
مقاالت را نویسندگان مهمان تشاکیل میدادناد ( .)10بایاد در
نظر داشت که عدم رعایت این مسئله میتواند باه پاژوهش و

آموزشهااای حااوزه پزشااکی و همچنااین اعتماااد عمااوم بااه
یافتههای مطالعات این حوزه آسیب وارد کند.
در رابطه با مشارکت افراد با هدف حمایت مالی نیز اغلب
پاس گویان ادعا داشتند از حمایت مالی ساایر افاراد اساتفاده
نکرده و نام آنهاا را در مقالاه ذکار نمیکنناد .بهاره باردن از
مشارکت افراد با هدف حمایت مالی رویکردی بود که چنادان
مورد تایید پژوهشگران واقع نشد .چنانکاه برخای از محققاین
معتقد بودند این دست از رویکردها پیامدهای منفی باه هماراه
دارد .در این زمینه همانطور که پاس گویان نیز اشاره داشاتند،
اعما فشار در سیاست های پژوهشی و ارتقاء علمی برای باال
رفتن شاخص اچ-ایندکس بی تاثیر نیست.
در بحث شناسایی عوامل مؤثر در تعیاین ناام نویساندگی،
یک مسئله مهام و قابلتأمال وجاود داشات و آن اینکاه اکثار
مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند که قوانین و آییننامههای
موجود ،فشار ناشی از ایجاب انتشار آثار علمی بیشتر و کسب
درجه ارتقاء در محیط کار باعث تشادید رخاداد هار یاک از
عوامل ذکرشده در بااال میباشاند .نتاایج مرباوط باه رویکارد
محققین در الزام دانشگاه به انتشار تعاداد مشخصای مقالاه در
طو سا نشان داد ،بیش از نیمی از مشارکتکنندگان تارجیح
می دادند تحت هر شرایطی کارهای باکیفیت انجام دهناد .اماا
تعدادی نیز بیان کردند که برای فرار از توبی محل کار ،حاضر
هستند کیفیت آثار علمی را فدای کمیت آن کنناد .برخای هام
در این میان سعی میکردند با تهیه و ارسا مقاله برای مجالت
پولی با هزینه محل کارشان و یا با افزایش مشارکت در حاوزه
های مختلف خارج از تخصص خود ،حد نصاب مدنظر محل
کارشان را تامین کنند .نتایج مطالعه تیاان ( )Tianو همکااران
در رابطه با فشار بر محققان چینای بارای انتشاار در نشاریات
بینالمللی نیز نشان داد که این محققاان باا فشاار زیااد بارای
انتشار مقاالت خاود در نشاریات باینالمللای مواجاه بودناد.
شرکتکنندگان در این مطالعه اذعان داشتند عجله برای انتشاار
آثار علمی ،به تولید مقاالت باا کیفیات کمتار منجار مایشاد.
همچنین فشار زیاد برای انتشاار باعاث مایشاد کاه محققاان
تمایلی به صرف وقت بارای فعالیات هاای دیگار دانشاگاهی
نداشته باشند .چرا کاه وقات اختصاا داده شاده باه انجاام
پژوهشهای بیشتر ،منجر به انتظار بیشتر ،خساتگی و تااثیرات
منفی بر روابط خانوادگی میشد ( .)30در پژوهش تیجادینک
( )Tijdinkو همکاران نیز  72درصد از پاس گویان به فشار
بیش از حد برای انتشار اشاره کردند ،که بیش از نیمی از آنها
معتقد بودند که فشار برای انتشار مضار باوده و اثارات منفای
روانی داشته و کاهش کیفیت پژوهشهای پزشکی را به دنباا
دارد ( .)31نتایج دو پژوهش اخیر با یافتههای مطالعاه حاضار
همخوانی داشت .این یک واقعیت است که فشار برای انتشاار
از سوی سیستم آموزشی ،پژوهشای و اداری افاراد را مجباور
میکند تا با زیر پا گفاشتن برخی اصاو اخالقای در کمتارین
Depiction of Health, 2020; 11(2): 190-199

شناسایی عوامل مؤثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه...

زمان ممکن خود را به بیشاترین ساطح از انتشاار آثاار علمای
برسانند .این مسئله میتواند پیامدهای منفی برای نویسندگان و
مخاطبین منابع علمی همچون آلودگی شاواهد علمای و تناز
کیفی بروندادهای پژوهشی و هدر رفتن هزینههایی که صارف
پژوهش گردیده در پی داشته باشد.

نتیجهگیری

به طور کلی میتوان گفت کاه یافتاههاای مطالعاه حاضار
بیانگر این است که اغلب افراد شرکتکننده در مطالعه تا حاد
زیاادی بااا سااوءرفتارهای پژوهشاای آشانا بااوده و خااود و یااا
همکاران پژوهشگرشان به دالیل مختلفی همچون رواباط باین
افراد ،مقامها و منسبهای افراد ،تساهیل شادن چااپ مقالاه،
مطرحشدن مسائل مادی و قرارداد فرضای باین افاراد ،نااگزیر
مرتکب به سوءرفتارهای پژوهشی شدند .این درست است که
پژوهشگران برای باقی مانادن در دنیاای رقابات علمای بایاد
تالش کنند تا رزومهای قویتر داشته باشند .اماا درهرصاورت
این اقدام باید در چهارچوب صحیح و اصولی خاود صاورت
پفیرد .در این زمینه ضعف عملکرد کمیتههای اخالق پژوهش
هم که میتوانند در پیشگیری از این فاجعه نقش داشته باشاند
( )8و همااینطااور آمااوزشهااای صااحیح اخااالق نشاار بااه
پژوهشگران میتواناد نقاش بسازایی داشاته باشاد .یافتاههای
مطالعه حاضر میتواند در ترسیم سیاساتگفاریهای صاحیح
آموزشی و پژوهشی آینده و اعما نظاارت اصاولی در انجاام
فرایندهای پژوهشی فاار از باروز ساوءرفتارهاای پژوهشای
تأثیرگفار و مفید باشد.

پیامدهای عملی پژوهش

میتواند تاثیری چشامگیر در بهباود وضاعیت موجاود داشاته
باشد .این درست است که پژوهشگران بارای بااقی مانادن در
دنیای رقابت علمی باید تالش کنند تا رزومهای قویتر داشاته
باشند اما در هرصورت باید این اقدام در چهارچوب صحیح و
اصولی خود صورت پفیرد .یافتههای مطالعه حاضار میتواناد
در ترسیم سیاستگفاریهاای صاحیح آموزشای و پژوهشای
آینده و اعما نظارت اصولی در انجاام فراینادهای پژوهشای
فار از بروز سوء رفتارهای پژوهشی تاثیرگفار و مفید باشد.
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آگاهسازی نمونهها از کاری که میخواهد انجام گیرد
 .4آزاد بودن شرکتکنندگان در همکاری یا عدم همکاری
در مطالعه بهطوریکاه در هار مرحلاهای اراده کنناد قاادر باه
خروج از مطالعه باشند
 .5رعایت اصاو اخالقای در کلیاهی مراحال پاژوهش و
امانتداری در استفاده از دادههای بهدستآمده
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بطور کلی میتوان گفات معیارهاای ارزیاابی کمیتاههاا و
انجمنهایی همچاون؛  ICMJEو نظاارت موجاود از ساوی
سازمانها و دانشگاهها در رعایت اصو اخالقی پژوهش و نیز
درک درست از مفهوم نویسندگی کافی نیست .بنابراین توجاه
به ایجاد و آموزش یاک نظاام صاحیح اخالقای در پاژوهش،
کنتر های بیرونای و نظاارت درونای ،تعریاف سیاساتهاای
روشن در انتشار از طرف مجالت ،تجدید نظر در نگاه کمیتای
به آثار پژوهشگران و توسعه اخالق علم با تاکید بار کیفیات و
آموزش سوء رفتارهای پژوهشی در قالب دوره های آموزشای
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ایاان تحقیااق برگرفتااه از بخشاای از نتااایج پایاننامااهی
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