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اخالق در پژوهش
دآتر علي صابر 



تاسکي یجآزمايش ي يش   یجآز
 به روستا اين شهرت .آمريكاست آالباماي ايالت در دورافتاده روستايي )Tuskegee( تاسكيگي

م .شدانجامسيفليس به مبتالبيمار400روي1972تا1932 سال هايبينكهاستآزمايشيخاطر
.بودندسياه پوستآن هاهمه يالبته و بودندرعيتوبي سوادافراداينبيشتر
 و بيماري مورد در نفر 400 اين به .بود بدن در سيفليس گسترش چگونگي بررسي آزمايش هدف
چآزمايشروش زه ن،1947سالتانشدگفتهچ ل س فلقطعدرمانبهعنوانپن شناختهس  شناختهسيفليس قطعي درمانبه عنوانپني سيلين،1947سال تا.نشدگفتهچيزهيچآزمايشروش
 را بيماري پيشرفت همچنان و نگويند چيزي افراد اين به گرفتند صميمت پزشكان ولي .بود شده
.بگيرندنظرزير



 سال تا آزمايش .كنند مراجعه درماني مراكز به كه نشد داده اجازه آن ها به حتي
داادامه1972 دپ قفباعثكهچهآنوك يكدجنجالخيكشدآنت يكدر جنجالي خبريكشدآنتوقفباعث كهچهآنوكردپيداادامه1972

.شود متوقف آزمايش شد باعث خبر اين از ناشي رسوايي .بود روزنامه
يجنتيجه؟

 ساير از نفر 100 .مردند سيفليس از آزمايش طول در مردان آن از نفر 28 
بچه19 و شدند آلودهمرداناينهمسرانازنفر 40.مردندآنبامرتبطبيماري هاي

كلآ اينبازمانده ي 8 ازكلينتونبيل،1997سالدر .آمدنددنيابهمادرزاديسيفليسبا
 .كرد عذرخواهي آمريكا دولت اخالقي غير رفتار دليل به آزمايش



پزشك اهل آفريقاي جنوبي بود كه اولين پيوند قلب را كريستيان بارنارد دكتر
در يك مورد پيوند.او چندين بار هم قلب ميمون را به انسان پيوند زد.انجام داد
ك ل)گ(ل ك انجام1977به يك دختر جوان در سال )نوعي ميمون بزرگ(قلب يك بابون

يك عكس از آن زمان باقي مانده  . ساعت پس از پيوند مرد 3آن دختر . شد
داشتاست دست در را مون م قلب كه داد م نشان را بارنارد دكت عك آن آن عكس دكتر بارنارد را نشان مي داد كه قلب ميمون را در دست داشت.است

.و جسد ميمون كه روي تخت جراحي بود



غ دا ل گا ك شد ش ا اگ انال خش كل ن ميمون در كل بخش جراحيو ناله هايگزارش شده كه در هنگام عمل صداي جيغ
علت اين بود كه دكتر بارنارد نمي خواست با تزريق ماده ي بي حسي، قلب  . شنيده  شده بود

پس بدون هر گونه بي حسي سينه ي ميمون را شكافته  . ميمون به مواد شيميايي آلوده شود و و يي يمي و ب ريمون يمون ي ي ي بي و ر ون ب پس
خود بارنارد مي گويد كه بعدها با ديدن افسردگي جفت يكي از ميمون هايي كه در . بود

.پيوند اعضا كشته شده بود، اين نوع عمل را كنار گذاشت ع



های پژوهش در یاخالق ر پژوهش ه الق  ا
پزشكيپزشك

ك ق مسئله ترويج و تقويت اخالق بويژه در رشته پزشكي به صورتل
حمطرح شد و طرح1370جدي ازسوي وزارت بهداشت در سال ح

.نگارش كدهاي اخالقي مورد توجه قرار گرفت



اخالق و حقوق و اخالقحقوق
ق كق ان ا ك ا اف ك ا ق ا ا ا عبارت است از مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معيني حكومت مي  حقوق•
كنند  

اند د گ كد لز الز د ف ه ا اند د ك زندگ اه ش اد اف فته ط از از طرفي .پيوسته افراد بشر باهم زندگي كرده اند و جامعه و فرد الزم و ملزوم يكديگر بوده اند    
هم خواسته هاي انسانها باهم شباهت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت براي جلب منافع بيشتر  

.و تأمين زندگي بهتر صورت مي گيرد ير ي ور ر به ي ز ين و

رعايت اخالق بويژه در .داراي چندين بحث است كه يكي از مهمترين آن حقوق استاخالق• وقالق ن رين ه ز ي ي ب ين چ ي رر بويژ الق ي ر
حين انجام كارهاي تحقيقاتي واجب بوده و اصولي دارد كه پژوهشگر الزم است آنرا پياده 
نمايد، حال چنانچه محقق دچار لغزش و خطايي سهوي شد مطابق بند و تبصره هايي كه در 

.آيين نامه كميته اخالقي وجود دارد محاكمه شده و عدالت را اجراء مي كنند



پزشكي پژوهش در اخالق آدهاي تدوين آدهاي اخالق در پژوهش پزشكيتدوين
پژوهشي• و آموزشي جديد تحقيقات كاربردي افزايش كاربردي تحقيقات جديد آموزشي و پژوهشيافزايش
حاصالح برنامه هاي پژوهشي در راستاي ارتقاء بهداشت،•

درمان و آموزش پزشكي بر پايه تحقيقات
ا• ت ا ش ا اف ت ا ا ا ش ها ت ا ال ا اصالح سياست ها و روشهاي اجرايي جهت افزايش اعتبار •

پژوهشهاي پزشكي
سامان دهي تحقيقات كاربردي و پايه در زمينه طب سنتي•
ترويج اخالق در پروژه هاي تحقيقاتي•



١ادامهتدوين آدهاي اخالق در پژوهش پزشكي  ي پ پ ١ادامهي

مختلف• هاي رشته اي ب پژوهش اخالق اصول مناسب آموزش مناسب اصول اخالق پژوهش براي رشته هاي مختلف آموزش
علمي

گ اصالح روش هاي اجرايي تحقيقات دانشگاهي و سازمانها•
هش• ژ زشك اخالق ه ع د لل ال ن اطات ت ا ش ت گ گسترش ارتباطات بين المللي در عرصه اخالق پزشكي و پژوهش•
يبرقراري، هماهنگي و نظارت بر سيستم هاي اطالعاتي و تأكيـد بر • م ي

يكپارچگي نظام در اطالع رساني داخلي و خارجي



ادامه پزشكي پژوهش در اخالق آدهاي ٢تدوين ٢تدوين آدهاي اخالق در پژوهش پزشكي ادامه

ارتقاي دانش و تقويت نيروهاي متخصص در زمينه  •
پزشك اخالق پزشكياخالق

وزشتدريس اخالق و پژوهش در برنامه هاي آموزش• ي بر ر ش پژو و ريس
مداوم و كتب خودآموزي



اخالقي آدهاي اخالقيآدهاي
كسب رضايت آگاهانه در كليه تحقيقاتي كه بر روي آزمودني  -1

در مورد تحقيقات مداخله اي،  .انساني انجام مي گيرد ضروري استگ
.كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد ب بي ي ب ي ب

مارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي تواند توجيحي براي-2 ع
قراردادن آزمودني در معرض ضرر و زيان غير معقول باشد و يا 

.محدوديتي در اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد ي ي و ي و ي ي و



آدهاي اخالقي
كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گرديد، در -٣

ي ي
م ع غ

مترتب نيست و در صورت بروز آنغير اينصورت رضايت اخذ شده باطل و هيچ اثر قانوني بر
هرگونه خسارت، مسئوليت آن متوجه پژوهشگر 

خواهد بود 
در مواردي كه به لحاظ تشكيالتي، محقق موقعيتي باالتر و موثرتر نسبت به  - 4 

آ  .آزمودني داشته باشد، علت انتخاب آزمودني بايد به تاييد كميته اخالق در پژوهشآ
. آگاهانه كسب شودثالث رضايتو توسط فرديورسيده



ي ادامهآدهاي اخالق     
 درمانيغير و درمانيازاعمپزشكي علومتحقيقاتانجامدر-5

ااكل اطاط فا  هدفواجراء روشبهمربوطاطالعاتاستمكلفمحقق
يقم مدتوماهيتفوايداحتمالي،زيانهايتحقيق،انجاماز

 تفهيموي به داردارتباطآزمودنيبا كهميزانيبهراتحقيق
اتبودهدكنندهعقانپاسخهاياوسواالتبهونموده م  مراتبو دهد كنندهعقانپاسخهاي اوسواالتبهونموده
.نمايدقيدنامهرضايتدررامذكور

 تمهيدات تحقيقانجامازقبلبايدپزشكيعلومتحقيقاتدر-6
مزم  متعارفغير خسارتبروزصورت دروگرددفراهمالزم ريرربروزوررورر

.شود جبران



ادامهآدهاي اخالقي ي ادامهي
 بايد مي تحقيقات نتيجه اعالم يا گزارش ارائه نحوه -7

قاض طااق ذ  ذيربطعناصرمعنويوماديحقوقرعايتمتضمن
.باشد مربوطهسازمانوپژوهش پژوهشگر،آزمودني، ي و رز شپژو بربوزوپژو

  كهزمان هر در تواندميكهنمايداعالم آزمودنيبهبايدمحقق-8
دراستبديهيشودمنصرفتحقيقدرشركتازباشدمايل   در است بديهيشودمنصرفتحقيق درشركتازباشدمايل

  ترك كه را مواردي است مكلف پژوهشگر انصراف صورت
ق ق اتت طلت دنننا دآز ا شانهن تفا  تفهيمايشان به نمايدميآزمودنينصيب نامطلوبيتبعاتتحقيق،
.كندحمايترااوونموده



ادامهآدهاي اخالقي        ي ادامهي
 به اطالعات ازبعضيارائهپژوهشگر،نظربهچنانچه-9

گاآ  عدمگردد، تحقيقنتايجشدنمخدوشبهمنجرآزمودني
يين در اخالق كميتهتاييدبابايستيمياطالعاتاينارائه

 به آگاهي جهتكامليريزيبرنامه ضمناوباشدپژوهش
.شودميديدهتداركاطالعاتآنازآزمودنيموقع .شود ميديدهتداركاطالعاتآنازآزمودنيموقع

 محققعهده بهآزمودنيبهاطالعاتتفهيممسئوليت-10
بهرااطالعاتاينديگريفردكهموارديدراست،  به رااطالعاتاينديگريفردكهموارديدراست،

.گردد نمي مسئوليت سبب محقق از بدهد آزمودني



اخالقي هآدهاي ا ا ي                ال ي ا ادامهه
ير اطالعات ارائه بدونپژوهش،درآزمودنيدادنشركت-11 و شرز وپژو رب

 آگاهانه آزمودني اينكه مگر .است ممنوع پژوهش به مربوط
اتكخقاز ظاطال اشدكف .باشد كردهصرفنظراطالعات كسبدرخودحقاز

 و شاهدگروه دووجودكهبالينيكارآزماييتحقيقاتدر-12
 در كهداد اطالعآزمودنيهابهبايستياستضروريمورد
درتصادفيطوربهاستممكنواندكردهشركتتحقيق  در تصادفي طوربهاستممكنواندكردهشركتتحقيق
.گيرندقرار فوقگروهدوازيكي



اخالقي اآدهاي ا ادامهآدهاي اخالقي     
از13 ك ا ان ز ض ان ان قات ق ت در تحقيقات درماني ميزان ضرر و زيان بايستي كمتر از -13

.منافع تحقيق باشد ع
 

از-14 نبايستي پذيرش قابل ضرر ميزان درماني غير تحقيقات در در تحقيقات غير درماني ميزان ضرر قابل پذيرش نبايستي از 14
ميزان ضرري كه آزمودني در زندگي روزمره با آنها مواجه 

باشد بيشتر در.است زيان ضررو محاسبه در آنكه توضيح توضيح آنكه در محاسبه ضررو زيان در .است بيشتر باشد
.زندگي روزمره ضرورت دارد



اخالقي اآدهاي ا ادامهآدهاي اخالقي    
،بودنسريعبودن،راحتبودن،سادهبودن،عملي-15  ، بودنسريع بودن،راحتبودن، سادهبودن،عملي15

 مواجهبراي توجيهيتواندنميآن مشابهوبودناقتصادي
قدراضافزيانوضررباآزمودننمودن باشدتحق .باشد تحقيقدراضافيزيانو ضررباآزمودنينمودن

آلك   آزمودنيهاي و بودهاحتماليزياندارايكهتحقيقاتيدر-16
  فرهنگيفقر دچاركهگيرندميقرار پژوهشموردآنهادر

ك  صحيحدرك استالزمهستندماليياواجتماعييا
 پژوهشدر اخالقكميتهتاييدمورد زيانهااينازآزمودنيها
گ

پ
.گيردقرار



اخالقي اآدهاي ا ادامهآدهاي اخالقي                 بهراآزمودنيبهمربوطاطالعاتكه استموظفمحقق-17
انافشااآنتلقازان طض ا افشادش  افشاءعدم شرايطضمناوننمودهافشاء راآنوتلقيرازعنوان
  داشته محدوديتي مسير اين در آنكه مگر كند، فراهم نيز را آن
البايداينصورتدركهباشد نمايدمطلعراآزمودنق .نمايدمطلعراآزمودنيقبالبايداينصورتدركهباشد

اطالقااآكا18   اطالعبي تحقيقدردارونوعازآزمودنيكهموارديدر-18
  ضروري، شرايطدركهنمايداتخاذترتيبيبايستيمحققباشد،

اداداهطاطالعات دناخت زشكاآز   پزشكيا و آزمودنياختياردررا داروبهمربوطاطالعات
.دهد قرار او معالج



اخالق ادامهآدهاي اخالقيآدهاي

اكالاگ  انجامپي در كهماليزيانوجسميصدمههرگونه-19
يبريق قوانينمطابقبايستيشودتحميل آزمودنيبرتحقيق و يويلز ي ينبقب و
.گردد جبران موجود

نوشهايانجام20 ناگ قگ ايدتحق ازينبامغاين م  موازين با مغايرنبايدتحقيقگوناگونروشهايانجام-20
.باشدجامعهوآزمودنيفرهنگيوديني



آدهاي اخالقي                       
ادامه   

وآزمودننوعنظرازچهتحقيقرونددرمساويشرايطدر-21   و آزمودني نوعنظرازچهتحقيقروند درمساويشرايطدر21
  و زندانيان بين از آزمودني انتخاب - تحقيق روش نظر از چه

ا فازخاگ فازاقط خاگط ان  انتخابديگر طرفازجامعهبقيهوطرفيازخاصگروههاي
.استپژوهشدراخالق كميتهعهدهبهاولويت

كت22 انش قاتدزندان ق انهنآننتاكهت زندان  زندانيان به منحصرآننتايجكهتحقيقاتيدرزندانيانشركت-22
.استبالمانعكتبيآگاهانهرضايتكسبباشودمي



اخالقي ادامهآدهاي اخالقي         آدهاي

ط زندانيان را به علت شـرايط خـاص از جملـه در    -23
ودن آزم وان عن ه ب د نباي ان آن ودن ب دسترس بـودن آنـان نبايـد بـه عنـوان آزمـودني       دسترس

ترجيحي در تحقيقات شركت داد و از طرفـي نيـز   
.نمي توان آنها را از منافع تحقيق محروم نمود



اخالقي آدهاي
قل24 ال ان ال ذ گ ان ق ا ا گ ك ش

ادامهآدهاي اخالقي         

شركت گروههاي صغار، عقب ماندگي ذهني، مبتاليان به زوال عقل و -24
بيماران روان پريش در كليه تحقيقات به شرايط كسب رضايت كتبي از 

ا ان ال ق ق ت ا ان ض ا اث ا آن ن قان در.ولي قانوني آنها و اثبات ضرورت انجام چنين تحقيقي بالمانع استل
صورتيكه در ابتداي تحقيق آزمودني زوال عقل و يا عالئم روان پريشي 
قل ال ا ش ان الئ ال ق ت ا ان اش نداشته و در مدت انجام تحقيق مبتال به عالئم روان پريشي و يا زوال عقل ن

گردد، رضايت قبلي باطل بوده و بايد از ولي قانوني او رضايت كتبي 
ش غك ا ش ان ق ق ت ا ا ك ا ن آز آزمودنيهايي كه در ابتداي تحقيق روان پريش يا صغير بوده .كسب شود

اند اگر در مدت انجام تحقيق به ترتيب واجد صالحيت يا كبير شوند، 
از د د ك ت ضا ت ا الز اطل شان ا ل ل ق ت رضايت قبلي ولي ايشان باطل بوده و الزم است رضايت كتبي جديدي از ضا

.خود ايشان كسب شود



اخالقي ادامهآدهاي اخالقيآدهاي
منريرم انجام.نيست مجازجنينرويبردرمانيغيرتحققياتانجام-25

  يا وجنين نفع بهكهاستمجازجنين رويبردرمانيتحقيقات
بديهي.نگرددآنانازيكهيچمتوجهضرريوبودهمادرش   بديهي.نگردد آنانازيكهيچمتوجه ضرريوبودهمادرش
  جنين قانوني ولي و مادر از كتبي آگاهانه رضايت سبك است
تض ا .استضروري

به ضرورت و   بنا انجام تحقيق بر روي جنينهاي سقط شده - 26
ت ا ان ال ن قان ن از ت .رعايت موازين قانوني بالمانع استعا



اجراي« ضامن را افراد صحيح آموزش برخی آموزش صحيح افراد را ضامن اجرايی «برخ
اخالق معرفی      

می کنند و بعضی هم فرهنگ جامعه را و عده ای 
ط هم ضوابط وا

اخالق ل ا ا ا انه شت ا ف ک ن ان ق
 197برتراند راسل ، اخالق و سياست ، ص

قوانين کيفری را پشتوانه اجرای اصول اخالقی 
».می دانند ».ی



):عليه السالم(حضرت علي

ك احبب لغيرك    ماتحب لنفسكك
ك ل ك ا ك ل واكره لغيرك     ماتكره لنفسكاك


