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  سرسخن
  

  تضاد ساليق
  بــا نــام تجــاريtelithromycinآنتــي بيوتيــك داروي 

Ketek®    يفرانسو توسط كمپانيSanofi-Aventis®    و به منظور 
 برونـشيت و    ،هاي سيـستم تنفـسي مثـل سـينوزيت        درمان عفونت 

ايـن كمپـاني    .  در كشور آمريكا عرضه شـد      2001در سال   نوموني  
زمائي باليني را عرضه كرد   چندين كارآ  FDAبراي دريافت تائيديه    

 Maria  خانم نام داشت و توسطStudy 3014كه مهمترين آنها 

Kirkman Campbell فرد داوطلب انجام شده بود24000 روي  
. دريافـت كنـد   ايـن تائيديـه را       2004در سال   و باالخره توانست    

 كار افتادن   از،  هپاتيتمچون  عوارض خطرناكي ه  برخي گزارشات   
 .نـشان دادنـد  را رگ به دنبـال مـصرف ايـن دارو    م مورد 4 و  كبد

FDA   بدل شده و مكالمات انجـام شـده         هاي رد و   با بررسي نامه
 دريافت كه وي بـه  Kirkman Campbellتوسط اين شركت و 

 هنگفت از اين شركت خـود را موظـف بـه            دستمزددليل دريافت   
هاي اين آزمـون ديـده و عـوارض ايـن دارو را             دستكاري در داده  

 مـاه   57 محكوم به    2006اين شخص در سال     . ش نكرده است  گزار
 .]1[  نيز پس گرفته شـد ®Ketek براي FDAحبس شده و تائيديه  

اين مورد يكي از شـايد هـزاران مـوردي اسـت كـه سـاليانه در                 
و به دنبال عـدم اعـالم        - و چه بسا در ايران       –كشورهاي مختلف   

 Conflict or Competing (")تضاد رقابت ها (تضاد ساليق"

of Interests (هاي بـاليني اتفـاق   گرهاي كارآزمائيتوسط آزمون
موضـوع  چـه    اگر. شوند افتد و تنها معدودي از آنها فاش مي        -مي

اي نيـست و از اويـل     تضاد ساليق در حيطه پزشكي موضوع تـازه       
برخي  ميالدي اذهان عمومي را به خود جلب كرده است و            80دهه  

 NEJM )New England Journal of نـشريات معتبـر مثـل   

Medicine(    ميالدي نويـسندگان مقـاالت خـود را         1990 از سال 
از دانشگاهي و اقتـصادي     موظف به اعالم هرگونه تضاد سليقه اعم        

  كـانون توجـه    "تـضاد سـاليق   " در دهه اخيـر       ، اما، ]2 [اندنموده
 نيز بـا يـك اقـدام        "فيض"مجله  . مجالت و سردبيران شده است    

از شماره قبل   است اعالم تضاد ساليق براي مقاالت را         سي ،ابتكاري
در پيش گرفت و از نويـسندگان مقـاالت خـود خواسـت تـا در                 
صورت داشتن هرگونه تضاد سليقه، آن را براي مجله و خوانندگان           

بـه عـالوه نويـسندگان مقـاالت مجلـه           .محترم آن آشكار سـازند    
 و در بخـش      در پايان مقاله خود    اند كه حتماً   موظف شده  "فيض"
 منبع تامين كننده مالي طرح پژوهشي خـود را     "تشكر و قدرداني  "

هـاي اقتـصادي    علي رغم اينكه امروز بيشتر بر جنبـه       . اعالم نمايند 
شود اما، طبق تعريف ارائه شـده توسـط          تاكيد مي  "تضاد ساليق "

، تضاد سـليقه    )ICMJE(مجمع جهاني سردبيران مجالت پزشكي      
 نويسنده يـا شـوراي نويـسندگان، داور         دهد كه يك  زماني رخ مي  

ارتباطات شخصي يا اقتصادي اي داشـته      مقاله يا سردبير يك مجله      
بـه  . باشند كه به طور غير مقتضي بر عملكرد آنها اثر سوء بگـذارد            

عبارت بهتر، علي رغم عقيده فرد مبني بر اينكه اين گونـه روابـط               
 نـه، وجـود چنـين    تواند بر كار و وظيفه او تاثير گذار باشد يـا          مي

. ]3 [تواند عامل بالقوه بـراي ايجـاد سـوءگيري باشـد          روابطي مي 
 مثل يك شركت    –مدرك از يك بنگاه اقتصادي      گواهي يا   دريافت  

توليد كننده دارو، داشتن سهام در آن شركت، دريافت انواع جوايز           
ها به هر دليل، در استخدام آن شركت بودن، مشاوره          و تشويق نامه  

) گرنـت ( دريافت كمـك هزينـه       هركت و مهم تر از هم     دادن به ش  
هاي پژوهشي از طرف شركت، همه و همه از مـواردي           انجام طرح 

 ]4،5 [هستند كه به عنوان تضاد سليقه اقتصادي در نظر گرفته شـده         
 COPE) Committee onهــاي العمــل و بـر اســاس دســتور 

Publication  Ethics (مجله  به دفتربايد توسط نويسندگان مقاله 
داوران مقاالت نيز موظف هستند در صـورت داشـتن          . اعالم شوند 

 سـردبير   ،قاله ارسالي براي آنها   روابط اقتصادي مربوط به م    هرگونه  
جالب اينجاست كـه بـر اسـاس     . ]6 [مجله را بالفاصله آگاه سازند    

 و براي شفاف سازي هرچه بيشتر       ICMJE و   COPEتوصيه هاي   
 مقاالت علمي، سردبيران مجالت نيز موظـف        روند داوري و انتشار   

براي مثال با   . هاي خود هستند  به ارائه ليست تضاد ساليق و رقابت      
ــ ــه آدرسه مراجع -http://resources.bmj.com/bmj/aboutب

bmj/about-bmj/editorial-staff/fiona-godleeــي ــوان  م ت
 را BMJ ســردبير مجلــه معتبــر Fiona Godleeتــضاد ســاليق 

ممكن است اين سئوال بـراي خواننـده پـيش آمـده        . مشاهده نمود 
باشد كه وقتي قرار است يك مقاله در مجله چاپ شود اعالم كردن 

 توان گفـت  اين نوع روابط اقتصادي چه اهميتي دارد؟ در پاسخ مي         
زاويـه ديـد ديگـري بـه آن          گروه هاي هدف مقاله مذكور بـا         كه

نگريسته، حداقل آن مقاله را مرجع متقن تصميم گيري خـود قـرار             
نوع ديگـري از تـضاد      . نداده و به مقاالت بيشتري رجوع مي كنند       

ساليق كه ممكن بر اعتبار يك مقاله يا سند علمي منتشر شده لطمه             
. ]7 [اهي افراد با يكديگر اسـت      روابط شخصي و دانشگ    ،وارد كند 

اين مطلب بدين معني است كه نويسنده مقاله موظف است سردبير           
را از داشتن روابط دوستانه يا خصمانه اي كه با هر يك از دسـت               
اندركاران انتشار مقاله اعم از كاركنان دفتر مجلـه يـا داوران دارد             

ر مجلـه   توانـد از سـردبي     يك نويـسنده مـي     ،براي مثال . آگاه سازد 
درخواست كند كه مقاله ارسـالي وي را بـراي داوري نـزد فـالن               
همكار دانشگاهي خود نفرستد؛ چون هر دو در تـالش انـد تـا بـا              

و به   كرسي رياست گروه را در دست گيرند         ،كسب امتيازات بيشتر  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               1 / 2

http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-819-en.html


4 شماره |13 دوره |1388 زمستان |فصلنامه فيض  250

ژوهشي آگاه است و همه       عالوه شخص مذكور از انجام اين طرح پ       
جام يك داوري عادالنه را از وي سلب        تواند امكان ان  اين موارد مي  

يك داور نيز بايد تضاد ساليق شخصي و دانشگاهي خود بـا            . كند
نويسندگان را به اطالع سـردبير برسـاند و آن گـاه ايـن               /نويسنده

سردبير يا شوراي سردبيران است كـه در مـورد رونـد بررسـي و               
اي ينده باشد كه در آ    .]8 [كنندمقاله مذكور تصميم گيري مي    انتشار  

نه چندان دور شاهد ايستادن دانشمندان و محققين ايـران اسـالمي            
  . عزيزمان بر قله هاي رفيع دانش و پژوهش باشيم

  
  سيد عليرضا طالئي زواره    

  علمي پژوهشي فيضمجله مدير فني                           
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