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اصول اخالقـي در طراحـي و اجـراي انـواع پژوهـشها از              1رعايت
 بـه تنهـايي كـافي نيـست و          اصول اوليه تحقيق است، ولي اين     

هنگام انتشار نتايج تحقيق نيز بايد به دقت اصول اخالقي مورد           
در طراحـي و اجـراي تحقيـق، رعايـت          . توجه محقق قرار گيرد   

صداقت و امانت علمي، در نظر گرفتن باورهـاي رفتـار و نظـام              
اجتماعي، صداقت هنگام بـازبيني مطالـب موجـود در پيـشينه        

وهش، دقت در حسن اسـتفاده از بودجـه،         تحقيق و در نتايج پژ    
توجه به رفاه اعضاي گروه تحقيق و اجتناب از ايجـاد نـاراحتي             

 خـاص بـه    يدر تجربيات انساني توجه   . براي آنان ضروري است   
المللـي و معيارهـاي شـغلي و حقـوق           اساس اصول الهي و بين    

فردي و انساني شامل رعايت آزادي فردي، حق انتخاب فـردي،          
اسرار، حق آزادي اجتناب از آسيبهاي احتمالي در        رعايت حفظ   

گيري و انتخـاب بـين خطـر عـدم           جريان پژوهش، حق تصميم   
انجام بررسي بـا خطراتـي كـه ممكـن اسـت در نتيجـه انجـام                 
تحقيق بر فرد وارد شود، رعايت حقوق افراد نابالع يا بالغين كه            
از نظـــر روانـــي نقـــص دارنـــد و جلـــوگيري از خطــــــرات 

ـــا ــ  احتمـــ ــراد تحــت بررســي در معاه ــه ســالمت اف  دهلي ب
هاي جهاني مرتبط با اخالق در پژوهش  هلسنيكي و ساير بيانيه   

، جنبـه بـسيار   رعايـت اخـالق در انتـشار   ). 1(آورده شده است  
جنبـه  ايـن  . دهـد  هاي پزشكي را تشكيل مـي    مهمي از پژوهش  

برجسته، متاسفانه بعضي از اوقات خواسته يـا ناخواسـته مـورد            
اين غفلت از تحت فـشار بـودن بـراي    علل . گيرد  قرار مي غفلت

 متغيـر   ،انتشار نتايج مثبت تا ناآگاهي از اصول اخالقـي انتـشار          
تـوجهي بـه اخـالق در انتـشار           رسد وسعت بي    به نظر مي  . است

پژوهشهاي پزشكي بيشتر از چيزي باشد كه معموالً كـشف يـا            
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  )  email: azizi@erc-iran.com (دكتر فريدون عزيزي
ريـز و متابوليـسم ايـران بـه      مجله پژوهش در پزشكي و مجله غدد دروناين مقاله با توافق سردبيران، در    #

  .شود طور همزمان چاپ مي

در . شود  يتوجه آن نم  مدر مواردي كسي    راكه  شود، چ   ديده مي 
 گزارش كرده است كه يـك چهـارم         Lockدو تخمين جداگانه،    

تا نيمـي از پژوهـشگران پزشـكي بـا يـك يـا دو مـورد فريـب                   
(Fraud) ــته ــورد داش ــد و   برخ ــروژه 25/0ان ــد از پ ــاي   درص ه

طبق بر ). 2(تحقيقاتي پزشكي به نحوي آلوده به فريب هستند 
 ي شده به نحو   اي بررسيها، حدود يك پنجم مقاالت منتشر        پاره

يك پنجم نويسندگان   حدود  . شوند  وب مي ــانتشار دوباره محس  
 درصـد   5انـد، و فقـط        مقاالت در واقع كاري براي مقاله نكـرده       

  ).3(شوند  تعارضات منافع توسط نويسندگان آشكار مي
هاي كوچكتر همچون عدم رعايت اصول تـاليف        اين كه آيا غفلت   
(authorship) ــاره ــال دوب ــا (Duplicate submission)، ارس  ي

 هـم در رديـف   (Conflict of interests)تعـارض منــــافـــع   
گيرند يا خير مورد       قرار مي  (Plagiarism)فريب و سرقت علمي     

ح ــــ رجيـــرخي تــــل ب ــــاتفاق نظر نيست و به همين دلي      
ــي ــد اصط مــ ـــدهنــ ــداقت الح ـــــ ــدم صــ ــيعــ    علمــ

(Scientific dishonesty)گروههاي بسياري ). 2 ( را به كار برند
اصـول  ران، ظـ ن ظرات صـاحب  ي ن ـــدبن  عــاند با جم    سعي كرده 

. ها را در قالبهاي مشخصي تعريـف كننـد        اخالقي انتشار پژوهش  
ين مورد، راهنماي رفتار    ها در ا    ترين بيانيه   از پذيرفته شده  يكي  

 اسـت كـه   (Good Publication Practice)درسـت در انتـشار   
ــي  ــه اخالقـــــــ ــط كميتـــــــ ــشارتوســـــــ    انتـــــــ

(Committee on Publication Ethics: COPE)   تـدوين شـده 
 شـاخه بـه تبيـين اصـول انتـشار           10اين راهنما در    ). 4(است  

طراحي و تاييد اخالقي،    : پژوهشي پرداخته است كه عبارتند از     
تـاليف، تعـارض منـافع، داوري، انتـشار دوبـاره،           هـا،     آناليز داده 

  .هـا   هـا و آگهـي      رسـانه سرقت، وظايف سـردبيران، ارتبـاط بـه         
 سردبيران نشريات علوم پزشكي نيز در بيانيه      المللي    ن بين انجم
ـ      )  ونكوور  موسوم به بيانيه  (خود    ارايـه طريـق     هدر ايـن مـورد ب

نيز ) 6(و مشابه اين موارد در معاهده تهران        ) 5(پرداخته است   
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. ايران تصريح شده است  شكي  زتوسط سردبيران نشريات علوم پ    
هـا و راهنماهـاي ذكـر شـده مـشترك             م اين بيانيه  آنچه در تما  

اين است كه جز در مواردي كـه سـردبيران دو يـا چنـد               است،  
نشريه به دليلي الزم بدانند، انتشار و ارسال مطالب براي بـيش            
از يك نشريه مجاز نيست و عالوه بر اين كه باعث اتالف انرژي             

مطالـب  گردد، اعتماد خوانندگان را به اصـيل بـودن            و وقت مي  
توجهي به اين اصول اخيـراً        هايي از بي    نمونه. كند  دار مي   خدشه

ريـز و متابوليـسم       در مجالت پژوهش در پزشكي و غـدد درون        
  :شود در زير به آنها اشاره ميكه ايران مشاهده شده 

   
  :ارسال مقاله به دو مجله مختلف

سردبير مجله پژوهش در پزشكي در مورد يكي از مقاالت           •
 مقالـه سـركارعالي در تـاريخ        "نويسد   مقاله مي  به نويسنده 

ــاريخ   دريافــت شــد و نتيجــه 6/10/82 ــه در ت  داوري مقال
ــراي ســركارعالي ارســال و درخواســت اعمــال  25/3/83  ب

مقاله اصالح شده را شـما در    .  است اصالحات در مقاله شده   
 براي مجله ارسال داشتيد و مقاله در رونـد          19/5/83تاريخ  

ر گرفـت كـه متاسـفانه در شـماره دوم،           ويرايش و چاپ قرا   
اي از     باروي و ناباروري مقالـه      مجله 1383سال پنجم، بهار    

سركار عالي و همكاران تحت همان عنوان به چاپ رسد كه         
سـالي   ار   مقاله مشابهآن  منابع   درصد مطالب و     80بيش از   

بـه استحـضار    .  پـژوهش در پزشـكي اسـت        شما بـه مجلـه    
ان براي  م به طور همز   الت مشابه رساند كه فرستادن مقا     مي

ــه ــرخالف  دو مجلـ ــذموم و بـ ــدت مـ ــه شـ ــف بـ    مختلـ
Research Ethics مجــالت پزشـكي داخــل كــشور  .  اسـت
اي از نظــر جلــب نظــر داوران مناســب و  مــشكالت عمــده

ــد و    ــاالت دارن ــشار مق ــراي داوري و انت ــدهاي اداري ب رون
زحمات زيادي براي اين كه مقـاالت بـه نحـو مناسـبي در              

چنين مـسايل   انجام  .  وجود دارد  ،وقت داوري شوند  حداقل  
خالف اخالق پژوهشي مشكالت اين مجالت را صد چندان         

اي علمي خود بـه ايـن         اميد است در زندگي حرفه    . كند  مي
 مقاله سركار عالي    ضمندر  . نكات بسيار مهم توجه فرماييد    

  . "شود بايگاني مي
يـسنده  نمونه ديگري از اين مشكل در نامه سـردبير بـه نو            •

مقاله حضرتعالي اوالً بدون اجازه     "ديگري آورده شده است     
همكار مقاله به دفتر مجله ارسال شده است و ثانياً همزمان     
. براي مجله ديگري ارسال شده كه در دسـت چـاپ اسـت            

عالي  سركار. اين امر خالف اصول اخالق در تحقيقات است       
حمـات  بايد توجه داشته باشيد كه براي داوري يك مقاله ز         

اي  اي را براي مجله شود و زماني كه مقاله  ميكشيده  زيادي  

حقيقت مجلـه مـورد نظـر صـاحب آن           در   ،داريد  ارسال مي 
مقاله است، تا زماني كه شما اعالم كنيد كه از چاپ مقالـه             

است اين تـذكر از     اميد  . ايد  خود در آن مجله منصرف شده     
ي انجام چنين رفتار خـالف بـر اخـالق پژوهـشي جلـوگير            

مجله پژوهش در پزشكي از دريافت مقـاالت بعـدي          . نمايد
 .شما معذور است

هنگامي كه نامه مشابهي براي نويسنده ديگري كه مقالـه           •
شـود    را براي مجله ديگري نيز ارسال داشته، فرسـتاده مـي          

 در پاسخ به نامـه      احتراماً"دهد كه     نويسنده مقاله پاسخ مي   
 كه حدود شش مـاه      رساند نظر به اين     شما به استحضار مي   

از ارسال مقاله مذكور به آن مجله گذشت و اينجانب هـيچ            
دريافت نداشتم، لذا حـق     ) حتي اعالم وصول  (گونه پاسخي   

،  را براي مجله ديگري ارسال كـنم    خويش دانستم كه مقاله   
نويسندگان را ملزم بـه ارسـال       گويي دفتر مجله     عدم پاسخ 

ان ضـمن تـشكر   در پايـ . ... نمايـد  آن به مجالت ديگـر مـي   
مراتب انصراف كامل خـويش را از چـاپ مقالـه مـذكور در              

 و خـاطر نـشان      مدار  مجله پژوهش در پزشـكي اعـالم مـي        
  ". فرآيندي دو جانبه استEthics كه مالحظات مساز مي

اي را    اي مقاله   هنگامي كه نويسنده  . مطلب كامالً مشخص است   
اني كـه   دارد، تـا زمـ      براي چاپ در يك مجله علمي ارسال مـي        

اعالم نكرده كه از چاپ مقاله خـود در آن مجلـه انـصرف داده                
در صـورتي كـه نويـسنده       . است، مجله صاحب آن مقاله اسـت      

مقاله ندارد بايد بـا دفتـر مجلـه         سرنوشت  هيچ گونه اطالعي از     
امـروزه  . مقاله خود مطلع باشد   انجام  تماس حاصل كند و از سر     

 مـاه نتيجـه   6ف بسياري از مجالت داخل كـشور حـداكثر ظـر        
مختلف نمايند ولي اگر به داليل        داوري را به نويسنده اعالم مي     

تري براي داوري مقاله به طـول انجامـد، بـاز هـم               مدت طوالني 
مجوزي براي ارسال مقاله به مجله ديگري نيست مگر اين كـه            

. را اعـالم نمايـد    ب انـصراف خـود      تـ نويسنده به طور كتبي مرا    
 داخلـي بـا    مجلـه ت خارجي و چنـد      امروزه در بسياري از مجال    

ارتبــاط اينترنتــي و مكاتبــات از طريــق پــست الكترونيكــي از  
مشكالت فوق و طـول مـدت داوري و ارتباطـات كاسـته شـده              

  .است
كمال تاسـف اسـت كـه گـاهي نويـسندگان هـيچ گونـه               باعث  

دهند و مقاله در دو مجلـه در   اطالعي به سردبير مجله اول نمي    
ايـن مطلـب در   نظيـر  . رسـد  به چاپ مـي   فاصله زماني كوتاهي    

اي كه براي پـژوهش در پزشـكي ارسـال شـده بـود            مورد مقاله 
را نديـده بـود      مجله نابـاروري     ،اتفاق افتاد كه اگر مسئول دفتر     

مقاله عالوه بر آن مجله در مجله پـژوهش در پزشـكي نيـز بـه                
  .رسيد چاپ مي
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يران، ريز و متابوليسم ا     در دو مورد داوران مجله غدد درون       •
اطالع دادند كه مقاله ارسـالي بـراي داوري را اخيـراً بـراي              

هر دو مـورد نويـسندگان      در  . اند   ديگري داوري كرده    مجله
 ديگـري نيـز ارسـال       قبول كردند كه مقاله را بـراي مجلـه        

آور ايـن كـه در تمـاس بـا يكـي از                تاسـف   اند و نكتـه     كرده
 امـري   مجالت يكـي از مـسئوولين نـشريه ايـن موضـوع را            

 !افتد عادي دانست كه در خيلي از موارد اتفاق مي

  
  (Redundant publication)چاپ مضاعف مقاله 

اي   اي قسمت عمـده     شود كه نويسنده     در بعضي موارد ديده مي    
اي را كه در يك مجله به چاپ رسانده در مجله ديگري              از مقاله 

ر امكان كنترل اين وضعيت نيـز بـراي اكثـ         . كند  نيز منتشر مي  
عنـوان مثـال داوري بـه       بـه   . سردبيران و داوران موجود نيست    

اي كه بـراي داوري داده        سردبير مجله اطالع داد كه نظير مقاله      
. پيش از طرف مجله ديگري داوري كرده است        ماه   9 ،شده بود 

اي بـا     با مراجعه به مجلـه يـاد شـده مـشخص شـد كـه مقالـه                
همـان شـيوه و     ولي بـا    كمتر  بيمار  تعداد   درصد   10دود  ــــح

 ،روش تحقيق به چاپ رسيده و بـه جـز برخـي اعـداد و ارقـام                
قيـق،  ح درصـد مقالـه شـامل مقدمـه، روش ت          85ش از   يـــــب

 . نتايج، بحث و منابع شبيه مقاله چاپ شده است

  
  چه بايد كرد؟

هاســت كــه در مجــالت  مــسأله ارســال و انتــشار دوبــاره ســال
بـا   New Englandالمللـي پزشـكي مطـرح اسـت و مجلـة       بين

از پيـشگامان برخـورد بـا آن بـه          ) 7(تدوين قانون اينگلفينگـر     
ـ در  . رود  شمار مي   تعـداد مجـالت و   ركشور ما، با افزوده شدن ب

هاي پزشكي و نياز محققين به مقاالت       افزايش مقاالت و پژوهش   
.  اسـت  يافتن اين مشكل در حال شدت       ،براي پيشرفت و ارتقاء   

ز ارسال يا انتشار دوبـاره كـار        مشخص است كه يافتن مواردي ا     
راهكار مشخص و يكساني وجود ندارد كه بتـوان         . آساني نيست 

آن را توصيه كرد و اكثر موارد همچنان به طور اتفـاقي كـشف              
در (هـاي اطالعـاتي       مدالين يا ساير بانـك    جستجوي  . شوند  مي

، پـارس   )8 ()مقاالت ايرانـي اينـدكس مـديكوس ايرانـي        مورد  
 گيـر اسـت و هـم        هـم وقـت   ) 10( ران مدكس يا اي ) 9( مدالين

، هـاي اطالعـاتي  عـالوه در بانك به . تواند دقيق و كامل باشد   نمي
ال شده وجود ندارد و اغلب اثبات       مورد مقاالت ارس    در اطالعات

  .ارسال دوباره كاري دشوار است
  در تمام اين موارد بهترين راه حل وجود ارتبـاط سـازنده بـين             

ياسـت مـشابه از طـرف آنـان بـراي           نشريات پزشكي و اتخاذ س    

شار دوبـاره   و انت ل  پذيرش قبح ارسا  . برخورد با اين مسأله است    
و همكاري با ساير مجالت براي آشكار شدن و سد شـدن ايـن              

تواند به كمتر شدن يا حـذف نـسبي           اعمال، راهي است كه مي    
  .نجامدا بيآنها

  :هاي زير را مفيد دانست توان توصيه در اين راه مي
اي بـا     ت حتمـاً هنگـام دريافـت مقالـه، وجـود نامـه            نشريا •

 نويسندگان، كه اصيل بودن و صـحت مقالـه و       هامضاي كلي 
 الزم ،كنـد  ييـد مـي  أ ديگـر را ت   هعدم ارسال آن براي نـشري     

اين نامه راه را بر انكار و توجيه عدم اطـالع از قـبح              . بدانند
هم ملي قانوني براي مقابله با آن فرا      حبندد و م    اين عمل مي  

  .كند مي
با موارد انتشار يا ارسال مجدد بايـد بـا صـراحت برخـورد               •

اين برخورد از توضـيح خواسـتن از نويـسندگان آغـاز            . كرد
تواند بر اساس شدت مورد و مـدارك موجـود            شود و مي    مي

به رد مقاله، اطالع دادن به دانشگاه يا محل كار نويسنده و            
ل، چنـين   ، بـراي مثـا    BMJ. نجامـد اتحريم مقـاالت وي بي    

چه اثبـات   گر). 11(كند    مقاالتي را به طور اتوماتيك رد مي      
چنين اقداماتي هميشه آسان نيـست ولـي اگـر فـردي در             

اسـت در مـورد      ممكـن    ،اش دروغ بگويد    مورد ارسال مقاله  
فقـط  اش هم دروغ بگويد و با توجه به اينكـه             نتايج مطالعه 

شـوند الزم اسـت بـا         درصدي از چنين مواردي كـشف مـي       
وارد مستند برخوردي جدي انجـام شـود تـا هزينـه ايـن              م

تـوان گفـت كـه در          مـي  .اقدام به نسبت منافعش بـاال رود      
واقعـي بـراي فريـب سـردبيران از سـوي            دمواردي كه قص  

هـاي  نويسنده در كار نباشد، تحريم كوتاه مـدت بـر تحريم          
رسـد در مـورد       بـه نظـر مـي     گرچـه   . دايمي ارجحيت دارد  

هاي فراوان براي     دليل وجود گزينه  رتخصصي، به   مجالت غي 
از اينكـه    مگـر    ،نويسندگان، تحريم چندان كارسـاز نباشـد      

 ).6(طرف ساير نشريات نيز مورد حمايت قرار گيرد 
 را  يواردــــمچنين  د  ــــتوانن  نشـــــريـــــات مــــي  •

 المللـي مراكـزي چـون       سـطح بـين   در  . به هم اطالع دهند   
WAME) World Association of Medical Editors(، 

COPE، CSE) Council of Sciences Editors( در ،
ــه  ـــح منطقــــــــــ    EMAMEاي  ســــطـــــــــــــ

)Eastern Mediterranean Association of Medical Editors (
و در ايران انجمن سردبيران نشريات علـوم پزشـكي بـراي            

 .ند هستمبادله اطالعاتي از اين دست سودمند
 مقاالت و مجـالت     العاتيكهاي اط نشريات با شركت در بان     •

 سايتهاي به روز، امكان كشف مقاالتي كه قـبالً          و ايجاد وب  
فعاليتهــاي كميــسيون . را فــراهم نماينــدانــد  چــاپ شــده
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تكميل بانك اطالعـاتي    نشريات وزارت بهداشت در راستاي      
  .تواند گام مؤثري باشد نيز ميدر حال ايجاد خود 

 به خصوص هنگامي كـه      گرچه انتشار به دو زبان مختلف،      •
 انتشار مجالت متفاوت است، از مـوارد مجـاز انتـشار             حوزه

شود، نويسندگان موظفند ايـن موضـوع         دوباره محسوب مي  
اي را كه اول چـاپ شـده          را به سردبير اطالع دهند و مقاله      

ــهدر مقا ــدل ــر كنن ــت .  دوم ذك ــوي  رعاي ــه از س ــن نكت اي
سـتانداردهاي  سردبيران مجالت انگليسي داخلي به بهبود ا      

 ايـن سـردبيران بايـد       ضمندر  . دانجام  انتشار در كشور مي   
اي كـه قـبالً بـه     توجه داشته باشند كه انتشار دوباره مقالـه    

المللـي چـاپ شـده، ممكـن          اي بين   زبان انگليسي در مجله   

 در صورتي كه مجله تمايـل بـه فهرسـت            خصوص هاست، ب 
ر داشـته  ده تـ ع گـستر يالمللي و توز هاي بين شدن در نمايه  

  .باشد، مشكالتي را براي آنان ايجاد كند
براي رسيدن به وضـعيت مطلـوب ارسـال و داوري مقـاالت راه        
درازي در پيش است كه جز با همكاري محققين و پژوهشگران           

مهـم دانـشمندان و     رسالت  . پذير نيست   و اساتيد محترم امكان   
فرهيختگان كشور توليد علم و ارتقا سطح علمي كشور اسـت و          
در اين راه عزم ملي و بسيج همگاني ضروري است كـه جـز بـا                
توكل به ذات اليزال الهي، اعتقاد، اخالص، همكاري، همراهي و          

  .گردد تعامل حاصل نمي
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