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مقدمه 

اخالق در پژوهش يهاهتيکميهارسالتازيکي

هاي ي، محافظت آزمودنيات پژوهشمؤسسو هاهدانشگا

ن مهم تنها يا. استقات ياز انجام تحقياز خطرات ناشيانسان

رد، يپذيجهت اجرا تحقق نمتأييدپروتکل به منظور يبا بررس

اساس پروتکل ق بريتحقينان از اجرايبلکه به منظور اطم

ز قابل يو نها يافت اطالعات توسط آزمودني، درشدهب يتصو

،قبول بودن منافع و مضار بالقوه پژوهش در طول انجام پروژه

۳۰ن ضرورت حدود يا. استيضرورينظارت مداوم امر

افظت از محيون مليسين بار توسط کمياوليسال قبل برا

يو رفتاريست پزشکيقات زيتحقيانسانهاي يآزمودن

قات يتحقيشورا. االت متحده مورد توجه قرار گرفتيا

با ن مقوله پرداخت و يبه ا۱۹۸۷ز از ساليکانادا نيپزشک

اخالق و يكميتهن ياعتماد بيبراايهژيت ويکه اهمنياوجود

يدگيرسوين اعتماد را قابل بررسي، ااستمحقق قائل 

به حق ۱۶هلسينکي در بند يبيانيهن يچنهم). ۱(دانديم

کميته بايد حق نظارت بر ...«: اشاره داردهاهنظارت مداوم کميت

پژوهشگر بايد . مطالعه را در حين اجراي آن داشته باشد

اطالعات الزم خصوصاً اطالعات نظارتي مرتبط با هرگونه 

راهم نمايد و هيچ تغييري رويداد جانبي مهم را براي كميته ف

در دستورالعمل نبايد بدون بررسي و تصويب کميته انجام 

.)۲(« شود

با سوژه يهاهپروژ) ۴(و هاروارد ) ۳(زونا يدر دانشگاه آر

ياز اعضايکيبار توسط کييد حداقل ساليبايانسان

در . رنديقرار گيدر پژوهش مورد بررسي اخالقكميته

با هاي طرحيهيز کليا نيفرنيکالLos Angelesدانشگاه 

ل يه و تحليکه محدود به تجزييهاطرحيحتيانسانينمونه

که ها آنزان خطر يناسب با متهستند، در فواصل مهاهداد

دانشگاه ). ۵(رنديگيش قرار ميمورد پااستک سال يحداکثر 

که ييهاآنجزبهرا ها طرحيهيز کلينMississippiالت يا

مورد ايهطور دورداند، بهيميکافها آنيرا براياداريبررس

).۶(دهديقرار ميبررس

رسدمينظربهيپژوهشهاي ش طرحيت پاياهمبا وجود

ن مهم يد، به اياخالق آن چنان که بايهاهتياز کمياريکه بس

يو ارائهها پروتکليهياولير از بررسينپرداخته و غ

را جهت يسم فعاليمحقق، مکانتوسط ايهگزارشات دور

يش اخالقيانجام پا. رنديگيکار نمت بهيمسؤولن يانجام ا

اخالق را يهاهتيکمي، بدون شک بار کاريپژوهشيهاطرح

ل يستم تحميز به سيرا نييهاهنيش خواهد داد و هزيافزا

، شدکه در اسکاتلند انجام يقيدر تحق. خواهد نمود

۶برابريانهيهزيهر بررسيراطور متوسط بسندگان بهينو

).۱(دالر کانادا را برآورد نمودند۲۶۰ساعت معادل -شخص

ن يايد حاصل از اجراين موضوع با در نظر گرفتن فواياما ا

ش مداوم يپاينهيالبته هز. استه يقابل توجمهم، کامالً

طرح در پروپوزال لحاظ يبخشي از هزينهعنوانبهتواند مي

.شود

ک مدل يين بوده است که با ارائهيسندگان ايوهدف ن

ن مسؤوال، هم توجه يپژوهشهاي طرحيش اخالقيجهت پا

يهاهتيند و هم کمياز قلم افتاده جلب نماين نکتهيامر را به ا

محافظت از يش در راستايت خويمسؤولاخالق را در انجام 

ر گيو دمحققانبه ،نيچنهم. ندينمايارييانسانيهاهسوژ

کمک ها ت و نظارت بر پژوهشي، هداير در داوريافراد درگ

بهتر يش اخالقيش را در خصوص پايت خويمسؤولتا ندينما

ش، يپايو زمانبندفرآيندين مدل با ارائهيا. نديدرک نما

د تا از ينمايمرتبط کمک ميهاهيو توصتأييديارهايمع

نان ياطمقيکننده در تحقمحافظت حقوق و رفاه افراد شرکت

با برآنند تا سندگان ين مدل نويايدر ارائه. حاصل شود

ر کشورها يش مداوم که در سايپايهافرآيندمتون و يبررس

ط، يشود و انطباق آن با شرايها انجام منظارت بر طرحيبرا

اخالق در پژوهش، يهاهتيساختار و ضوابط حاکم بر کم

در . دند را ارائه دهکارآمد و قابل اجرا در ساختار موجويمدل

. استاخالق در پژوهش يتهيته، کمين مقاله منظور از کميا
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ش يرابطه با پاته دريکميهاتيمسؤول

ها در نظارت مداوم طرحهاهوظايف ذيل را براي کميت

:توان برشمردمي

الزم جهت هاي چارچوب و دستورالعمليهيته.۱

). ۷(ش يانجام پا

ها، وند اداري نظارت بر طرحي اخالق بايد رهاهکميت

رساني اطالعينحوهن و امستندات مورد درخواست از محقق

و شرکت محققانن و رسيدگي به اعتراضات ابه محقق

محققانها را مستند نموده و آن را به اطالع کنندگان طرح

.حوزه پژوهش خود برسانند

: رينان در خصوص موارد زيکسب اطم.۲

مطالعه در حداقل بوده و در زان خطر در طوليم) ۲.۱

). ۵(است سه با منافع قابل قبول يمقا

اجراي مطالعه بدون ينحوههيچ گونه عدولي از ) ۲.۲

که يمواردجزبهرد، البته يگيته صورت نميکسب اجازه از کم

.)۷(دشومياعمال ها يخطر از آزمودنيبه منظور حذف فور

دالنه ادامه دارد عاصورتبهها يانتخاب آزمودن) ۲.۳

رد که از منافع پژوهش يگيصورت ميانتخاب از جوامع(

) .۵) (ديگردمند خواهند بهره

در خصوص حفظ يدر انجام پروژه نظارت کاف) ۲.۴

رديگيصورت مهاهافراد و محرمانه ماندن داديم خصوصيحر

)۵.(

ر مانند کودکان يپذبيآسيهاهاگر در مطالعه گرو) ۲.۵

).۵(رديگيصورت مهاآنند، محافظت مناسب از شرکت دار

ت آگاهانه مناسب بوده و فرم يکسب رضافرآيند) ۲.۶

).۷(شوديدر صورت لزوم به روز مت آگاهانهيرضا

روند پژوهش ،ه و محققمؤسسموارد خاص مرتبط با ) ۲.۷

).۷(دهديقرار نمتأثيررا تحت 

).۷(استشرفت پژوهش در حد قابل قبول يپ) ۲.۸

ش ين سطح پاييتع.۳

اي كه براي كميته بسته به نوع مطالعه و ميزان خطر بالقوه

ا يع يش سريكنندگان مطالعه وجود دارد ممكن است پاشركت

ز مستندات يپژوهش الزم بداند و نيته را برايطرح در کم

درخواست نموده يا ارزيابي و مشاهدات محققانمتفاوتي را از 

.مستقيمي را الزم بداند

شيپاين فواصل زمانييتع.۴

زان يم: هر طرح بايد بر اساسزماني نظارت بريفاصله

ها، ير بودن آزمودنيب پذيد، آسشوميکه متوجه افراد يخطر

ته در رابطه با محقق يکميات قبليمحقق، تجربيات قبليتجرب

ع بودن يبدشرکت افراد وشدهينيبشيزان پيمورد نظر، م

). ۵، ۷(گرددن ييمداخله تع

ا يتوان از مدت زمان يميبعدشيزمان پان ييتعبه منظور 

ا هر دو استفاده يند و شوميکه وارد پژوهش يتعداد آزمودن

رد که يصورت گيتوان گفت نظارت وقتيم،مثاليبرا. نمود

نفر وارد ۵ا يا شش ماه از شروع مطالعه گذشته باشد ي

در . داافتشده باشند، هر کدام زودتر اتفاق ييکارآزما

در هر . سال باشدکيش از يد بين فاصله نبايهرصورت ا

يبررس. دگرديطرح مشخص ميبعديجلسه زمان بررس

پروژه انجام تأييدک ماه قبل از اتمام مدت ييدر فاصلهيبعد

از به يکه نييهاهدر مورد پروژتأييدمدت زمان . خواهد شد

ن يد که آخرشوميدر نظر گرفته ياصالح دارند از زمان

.اصالحات قابل قبول توسط محقق انجام گرفته است

شيرابطه با پامحقق درهاي تيمسؤول

براي اعمال نظارت و پايش مداوم بر پژوهش بايد محققان

اي و با فواصلي که کميته تعيين دورهنحوبهمستنداتي را 

د و برخي موارد را به محض وجود به اطالع کميته ينمامي

. هستنداين دو دسته مستندات به شرح ذيل. برسانند

عات ذيل به کميته به محض وجود يا اعمال الاطيارائه.۱

:آن

).۵(هرگونه تغيير در پروتکل �

بروز هر گونه عوارض جانبي جدي و اتفاق �

را در معرض خطر قرار هاهکه نمونايهغيرمنتظر

).۸(دهدمي

قرار تأثيراطالعاتي که نسبت سود و زيان را تحت �
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).۸(دهدمي

روز ۳۰فرم پايش حداقل يتکميل و ارائه.۲

که شامل ) ۵(کميته تأييداتمام مدت قبل از

:اطالعات ذيل است

.)۹(اندهديگردتعداد افرادي که وارد مطالعه �

مشکالت غير منتظره و اطالعات در دسترس در مورد �

.)۹(عوارض جانبي

).۹(انددهيي که مطالعه را ترک نموهاهتعداد نمون�

استکه مورد استفاده ايهآگاهاننمونه فرم رضايت�

)۶ .(

متون علمي اخير و گزارشات تحقيقاتي مرتبط با �

.)۹(انددست آمدهق بهيپژوهش که بعد از شروع تحق

.)۹(طرحياجراينحوهدر ي انجام شدههاهاصالحي�

شيانواع پا

شنهاد يو زمان پينه از منابع انسانيبهيبه منظور استفاده

: رديبه دو صورت انجام گيپژوهشهاي ش طرحيپاگردديم

نفر از اعضاء کميته ع که در آن پايش توسط يکيش سريپا

هايي است که خطر جدي شود و منحصر به طرحانجام مي

يش و بررسيپايگريکنندگان مطرح نيست و دبراي شرکت

ساني دارند و هايي که آزمودني انته براي طرحيدر جلسات کم

). ۷(مطرح استهاآنخطري بيش از حداقل در مورد 

ع در نظر ينظارت سرصورتبهاگر در ابتدا نظارت طرح

در جلسه را يجاد شود که بررسيايراتييگرفته شده باشد و تغ

اگر يول. رديش صورت گيپاينحوهن يد ايد، بايجاب نمايا

ص داده يالزم تشختهيدر جلسه کمشيپايدر ابتدا برايطرح

شيپاهيدر طول انجام پروژه جز در موارد ذيل رو،استشده

. افتيبه همان صورت ادامه خواهد 

شوند و مداخله در يوارد مطالعه نميديجديهاهنمون.۱

رفته يان پذيکه در پژوهش شرکت دارند، پايمورد افراد

.رديگيمدت انجام ميطوالنيريگياست و پ

ت در يادامه فعالطالعه شرکت دارند، درکه در ميافراد.۲

. ش از حداقل خطر نباشنديمعرض ب

استهاهل داديه و تحليمنحصر به تجزيقاتيت تحقيفعال.۳

)۷.(

عيش سريپا

ته که يکمياز اعضايا فرديته يکمرئيسع يش سريدر پا

ا درخواست يتأييدار يد، اختشوميانتخاب رئيساز طرف 

يتواند ادامهينميژوهش را دارد ولپير در روند اجراييتغ

ته قابل ين امر فقط در جلسات کميا. ديپژوهش را لغو نما

).۷(استانجام 

رد که كشف يصورت گيد در موارديع نبايش سريپا

ا يييجناهاي تيمسؤولرا در خطر ها ها آنيت آزمودنيهو

اموال ومه يت بيا به شغل، اعتبار، وضعيدهد يقرار ميمدن

ن بهتر است يچنهم). ۱۰(دينمايوارد مايهن خدشآنا

ر صورت يب پذيآسيهاهاز گروييهاهکه با نمونيمطالعات

. رندين گروه قرار نگيز در ايرد نيگيم

ع يسرصورتبهتوان ير را ميقات زيتحقيش اخالقيپا

):۱۰(انجام داد

نمونه خون از نوک انگشتان، پاشنه ها آنکه در يقاتيتحق.۱

.رديگيا الله گوش صورت ميا پ

ش يبدر طول سه ماهيديخون وريکه نمونهيدر موارد.۲

ش يلوگرم وزن بدن نباشد و بيسی به ازاء هر کیس۳از

.رديری صورت نگيز خونگياز دو بار در هفته ن

که به منظور يکيولوژيکه با استفاده از مواد بيقاتيتحق.۳

در . رديگيصورت مير تهاجميغهاي ق و با روشيتحق

هاي توان به مو، ناخن، دندان و پالکين خصوص ميا

اند، دهيگردمار خارج ين بيکه در مراقبت روتيدندان

يکيرتحريو غيکيترشحات بدن شامل عرق، بزاق تحر

.ک و خلط اشاره نموديونيع آمنيکانوله نشده، جفت، ما

ي هان و با روشيروتصورتبهکه ييهاهداديجمع آور.۴

و يکروويا ميکس ياياستفاده از اشعهير تهاجميغ

. رديگيصورت م

که به ييهاهو نمونهاه، پروندهاهق با استفاده از داديتحق.۵

.انددهيگرديآورجمعينيبالهاي منظور مراقبت
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يو گروهيفردهاي يژگيرفتار و ويکه بر رويقاتيتحق.۶

ارها و زبان، ارتباطات، رفت: مانند. رديگيصورت م

.....و يفرهنگيباورها

قرار يته مورد بررسيدر جلسات کمکه قبالًيقاتيتحق.۷

وارد يديجديا آزمودنيگرفته و در حال حاضر

يدورهها يآزمودنيا همهي/د وشومينييکارآزما

محدود به يقاتيت تحقيا فعالي/ اند و مداخله را گذرانده

.ستهاهز داديآنال

ته يکمدر جلسات يبررس

د يته بايکميت اعضاياکثر،شيدر جلسات مربوط به پا

طرح يد ادامهيحاضر بايت اعضايحضور داشته باشند و اکثر

ته يکميک از اعضايچين جلسات هيدر ا). ۷(ندينماتأييدرا 

د ينبااستتعارض منافع يکه در مورد طرح مورد بحث دارا

. مشارکت داشته باشد

توانديته ميت، کميفيش کيفزاو ايع زمانيجهت تسر

ا چند نفر يک ير اطالعات را به يب شده و سايپروتکل تصو

و يصورت بررسدر هر. ديارسال نمايجهت داور

). ۶(رديته صورت گيکميد در جلسهيبايينهايريگميتصم

نظران و تواند در صورت لزوم از صاحبيته مين کميچنهم

براي شركت در جلسه يأز بدون حق رين مربوطه نامتخصص

. عمل آورددعوت به

زان خطر بالقوه يتواند بسته به نوع مطالعه و ميته ميکم

يرا برايابياز ارزيکنندگان آن، سطوح مختلفشرکتيبرا

: لياز قب؛رديمطالعه در نظر بگياخالقتأييدو يبررس

.ياو گزارشات دورهيعوارض جانبيبررس: سطح اول�

۱۰يد ذکر شده در سطح اول و بررسموار: سطح دوم�

.شده مطالعهيآورجمعيهادادهدرصد

يموارد ذکر شده در سطح اول و دوم و بررس: سطح سوم�

. هاهحفاظت از دادينحوه

و يموارد ذکر شده در سطوح قبل: سطح چهارم�

ا مصاحبه با يها ياطالعات به آزمودنيارائهيمشاهده

).۱۱(اطالعاتيبعد از ارائههاهنمون

بحث

کننده در پژوهش نظارت بر حفظ حقوق افراد شرکت

در پژوهش است و اين مهم بدون ي اخالقكميتهيوظيفه

ما در . شودها تضمين نميپايش مداوم در حين اجراي طرح

را ها آل پژوهشدهياين مقاله با رجوع به منابع، مدلي از پايش ا

کهمدلنياهاي يژگيونيترمهمازيکي.ارائه نموديم

يفعلنظامبامدلنياقيتطبنمود،اشارهآنبهتوانيم

يطوربه،استياخالقبعدازيپژوهشهاي طرحبهيدگيرس

اخالق در يهاهتيت کميدر ساختار فعالآنادغامتيقابلکه

سطوحوانواعازاستفادهمدل. ممکن استياپژوهش منطقه

يياجرامراحليهيکلبهمندظامنينگاهباشيپامختلف

يدر مالحظات انسانتربيشهرچهدقت درراانيمجر،طرح

ها يآزمودنبهبيآسيارائهازونمودهکمکخودطرح 

.دينمايميريجلوگ

اخالق در پژوهش يهاهتيش مداوم کميستم پايدر س

ق اطالعات توسط ينان از فهم دقياطميبرايستميکا سيامر

ن يبا ا.)۱(ده نشده است يدگان در پژوهش دشرکت کنن

طراحي ن امر يايبراييهاسيستمهاهتياز کميوجود برخ

ان زيز بسته به نوع مطالعه و ميما در مدل خود ن). ۵(اندكرده

يکننده در مطالعه را برابه افراد شرکتيخطر بالقوه دسترس

اخالق يهاهتيما مانند کم. مايهاخالق در نظر گرفتيتهيکم

ش يته و افزايکاستن از بار کميع را برايش سريکا پايامر

ه ياخالق روسيهاهتيدر کم. ميدانيالزم ميدگيسرعت رس

ته يکميها در جلسهع وجود ندارد و تمام طرحيش سريپا

ن يعالوه بر مدارک ذکر شده در ا،نيچنهم.شوديمطرح م

مربوط به يهاخواهند تا تمام رکورديمقاله از پژوهشگر م

ته ارسال يش به کميپاي، براراماران وارد شده به مطالعهيب

).۱۲(دينما

مدارک ز عالوه برينيدانشگاه برکلي اخالقكميته

د تعارض منافع يجديبرشمرده در مدل ما، اظهارنامه

منبع عنوانبهداند و ممکن است يز الزم ميپژوهشگر را ن



در ايرانانسانييپژوهشي با سوژههاي يک مدل جهت پايش اخالقي طرحيارائه: اكرم حيدري و همكاران٢٤

را يمنيو ا١هاهش داديپااتياز اطالعات گزارش هيگريد

اخالق يتهيدر دستورالعمل کم). ۱۳(ديز درخواست نماين

از به يکه نين مطالعاتييتعيرا براييارهايا معينيرجيدانشگاه و

اما ) ۱۴(بار در سال دارند برشمرده است کياز تربيشش يپا

باشد ي اخالقكميتهين موضوع به عهدهيم ايح داديما ترج

ن تواتر ييم به تعيمطالعه تصميزان خطر بالقوهيساس متا بر ا

.ديش نمايپا

يهايژگيوباارائه شدهمدلشده تا يسعکهجاآناز

شته داکامليسازگارستم نظارت اخالق در پژوهش کشوريس

برخورداراستمراريباالتيقابلازکهروديمانتظار،باشد

و هاهم داديمستقيرسو بريدانين مدل نظارت ميدر ا. باشد

با خطر ايهمحدود به مطالعات مداخليپژوهشيهاهنمون

نه يهزنحوبهاست تا منابع و امکانات شدهش از حداقل يب

ت يبه مطالعات پر خطر هداتربيشدر جهت توجه ياثربخش

شود که مطالعات ميداني در پيشنهاد مي،نيعالوه بر ا. شود

با پژوهشيهاي اوم طرحپايش مدلوتيپاياجراخصوص

ياثربخشصورت پذيرد و بر اساس آن ن مدلياستفاده از ا

گردد و اصالحات الزم جهت يابيآن ارزين مدل و کارآمديا

ن مدل ينه اثربخش بودن ايو هزكردن يکاربردتربيشهرچه 

. ارائه گردد

يريگجهينت

يهاپروپوزالياخالقمالحظاتيبررسحاضرحالدر

دراخالقيهاهتيکمتوسطيپژوهشهاي طرحهبمربوط

. رديگيمصورتقراردادعقدويينهاتأييدازقبلپژوهش

يفاصلهباشد،ديباچهنآبايفعلتيوضعاستمسلمچهآن

اقداماتفاصلهنياکاهشمنظوربهودارديقبولقابلريغ

يريکارگبه. رسديمنظربهيضرورياساسراتييتغويجد

موجباتتوانديمشدهمطرحيهايژگيوبايشنهاديپلمد

.وردآفراهمرامطلوبرييتغنيا

1
Data and Safety Monitoring Board (DSMB)
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