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چگونه مشكالت مرتبط با نويسندگي را كشف كنيم
سر دبيران نمي توانند براي هر مقالهای كه در دفتر مجله ثبت می گردد ليست نويسندگان يا مشاركت كنندگان را كنترل ونظارت كنند
اما امكان دارد گاهي اوقات مشكوك شوند كه ليست نويسندگان كامل نيست وياشامل افرادي است كه استحقاق نويسنده بودن را ندارند
(مانند نويسنده مهمان يا اهدايي) .فلوچارت  COPEدر مورد « چگونگي برخورد با موارد مشكوك به نويسندگي شبح ،مدعو
يا اهدايي» راهكارهايي را براي اين موقعيت ها پيشنهاد مي كند .نكات ذيل به منظور كمك به سر دبيران جهت هشياري در
موارد نويسندگي نامناسب يا كشف عالئم هشدار دهنده كه مي توانند نشان دهنده مشكالت مرتبط باشند طراحي شده اند.
انواع مشكالت مرتبط با نويسندگي
نويسنده شبح كسي است كه بر خالف داشتن شرايط نويسندگي نامش از ليست نويسندگان حذف شده است .اين شخص الزاما
كسي كه فقط در نوشتن مقاله كمك كرده است ( )ghost writerنيست زيرا نويسنده حذف شده در اغلب اوقات نقش هاي ديگري
نيز در نوشتن مقاله داشته است بخصوص تجزيه و تحليل داده ها Gøtzsche( .و همكارانش نشان داده اندكه متخصصان
آماري كه در طراحي مطالعات نيز نقش داشته اند عمدتا از ليست نويسندگان مقاالتي كه بودجه آنها بوسيله شركتهاي صنعتي
حمايت مي شوند حذف شده اند ).اگر يك نويسنده حرفه اي در چاپ يك مقاله همكاري داشته است براساس آنكه شرايط نويسنده
بودن را احراز كند يا خير نامش ميتواند در ليست نويسندگان قرار بگيرد .با استفاده از شرايط اعالم شده توسط ICMJE
براي مقاالت تحقيقاتي كساني كه صرفا در نوشتن مقاالت پزشكي كمك مي كند معموال به عنوان مولف شناخته نمي شوند اما
همكاري آنها و همچنين منبع مالي بايستي در قسمت تقدير و تشكر مقاله درج گردد.
مولف مهمان يا اهدايي شخصي است كه اسمش به عنوان مولف ذكر ميگردد ولي شرايط استاندارد مولف بودن را ندارد .اين
گونه نويسندگان (برخالف آنكه اندكي يا هيچ همكاري در تحقيق يا نشر مقاله نداشته اند) معموال به اين دليل نامشان اضافه مي
گردد كه ليست نويسندگان تاثير گذارتر به نظر آيد .نويسندگي مهمان اغلب در موارد ارتقاء دو طرفه CVبكار گرفته مي شود
(مثال نويسنده اي نام شخص ديگري را بدون داشتن شرايط استاندارد مولف بودن به عنوان مولف ذكر مي كند درعوض شخص
دوم نيز در مقاله ديگري نام فرد اول رابه عنوان مولف ذكر خواهد كرد).
عالئمي كه ممكن است نشاندهنده مشكالت مرتبط با نويسندگي باشند
 به نظر مي آيد كه نويسنده مسئول قادر به پاسخگوئي به داوران نمي باشد تغييرات بوسيله شخصي كه جزء ليست نويسندگان نيست اعمال شده است ( propertiesفايل  Wordمقاله را بررسي كنيدتا ببينيد چه كسي تغييرات را اعمال كرده است اما درنظر داشته باشيدكه ممكن است توضيح قانع كننده اي براي آن وجود داشته
باشد مثال استفاده ازيك رايانه اشتراكي يا اعمال تغييرات بوسيله منشي)
  propertiesفايل مقاله نشان دهد كه كه دستنويس بوسيله شخصي نوشته شده كه نامش درليست نويسندگان نيست يا بطورمناسبي در قسمت تقدير و تشكر مقاله نامش ذكرنگرديده ( اما مورد باال را نيز در نظر بگيريد)
 نويسنده اي كه بطور غير ممكن پركار است مثال درمورد مقاالت مروري  /يا مقاالت ديدگاهي (( )opinion piecesهمچنينجهت چاپ تكراري /هم پوشاني بررسي كنيد) (اين امر بوسيله جستجوي نام نويسنده در گوگل يا مدالين مي تواند كشف گردد)
 چندين مقاله مروري  /اديتولاير  /مقاالت ديدگاهي مشابه تحت نام هاي مولفين گوناگون چاپ شده باشند (اين امر بوسيلهجستجوي مد الين يا گوگل با استفاده از عنوان مقاله يا كلمات كليدي مي تواند كشف گردد)
 فقدان نقش از ليست همكاران (مثال مشخص مي شود كه هيچ كدام ازمولفين نامبرده شد مسئول تجزيه و تحليل داده ها يانوشتن اوليه مقاله نبودند)
 ليست نويسندگان بصورت غير ممكن بزرگ يا كوچك است (مثال يك گزارش موردي ساده با تعداد زيادي نويسنده يا يككار آزمايي تصادفي با يك نويسنده)
 مطالعه اي كه بوسيله صنايع حمايت مالي مي شود ولي هيچ نويسنده اي از شركت مذبور جزء نويسندگان نيست (اين امرمي تواند مشروع باشد لكن احتمال حذف افرادي كه استحقاق نويسنده بودن را داشته اند را نيز بايد درنظر داشت ،مرور پروتكل
تحقيق ممكن است به تعيين نقش كارمندان كمك كند .مقاله  Gøtzscheو همكاران و تفسيرنوشته شده بوسيله Wagerرا ببينيد.
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