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اخالق در مراحل پژوهش

دکتر منصور رضایی
عضو کمیته اخالق 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



مراحل یك پژوهش اخالق در 

:سه مرحله یک تحقیق
تحقیق اولویت: (از تحقیققبل)سر•
تحقیق طراحی( 1: (تحقیقحین)تنه•

تحقیقاجرای( 2
تحقیقگزارش( 3

تحقیقکاربست: (از تحقیقبعد)دم•
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مراحل یك پژوهش

تحقیقموضوعانتخاب1)

بیان مسأله2)

بازنگري مدارك موجود3)

و فرضیاتها هدفتعیین4)

تحقیق( متدولوژي)یحاطر5)

زمینه اجرایي طرحتدارک6)

، نظارت و ارزشیابي طرحمدیریت7)

ها آوري دادهجمع8)

تجزیه ) نتایجو تحلیل 9

تهیه) گزارش01
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در مرحله انتخاب موضوع اخالق 

(  جینیازسن)توجه به نیازهاي اصلي در تحقیقات1.

توجه به اولویت. (بندی مشکالتاولویت)ها 2

پذیرش. مطالعههمعاموضوع پژوهش توسط ج3

ههاي جامع، رفتار و سنتباورهادر نظر گرفتن 4.

اسبمننابیانعدم استفاده از 5.

:انتخاب عنوان پژوهشمعیارهاياشتند6.
،مناسبت-1

،دوباره كاري-2

،قابلیت اجراء-3

،(سیاسي و اجتماعي)مقبولیت-4

،كاربرد داشتن-5
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ررسی متوندر مرحله باخالق 

علميامانتت و قرعایت صدا1.

رعایت بي طرفي و پرهیز از . تورش2

ذكر اطالعاتي كه ممكن است لزوماً با نظر . پژوهنده 3

موافق نباشد

ذكر نام. تي سایر پژوهشگراني كه در همان زمینه تحقیقا4

اندانجام داده

عدم استفاده از . اعتبارو فاقد منابع مشكوك5

مغلطهاستفاده از عدم 6.

نظرهااختالف كوچك شمردن 7.

ساختن منابع و مآخذمحدود8.

و بالعكسكم اهمیتتوجه به موارد 9.
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11/4/1397 منصور رضایی 6

اخالق در بیان مسئله 

توجیه منطقي مسئله با توجه به . نداتمست1

نشان دادن . Gapتحقیق یا ضرورت2
موجود در دانش

روشن بیان کردن . داشتن طرحنوآوری3

توجه به سر . تن داشاولویتیعنی تحقیق، 4

توجه به دم . آنکاربستیعنی تحقیق، 5

عدم استفاده از . مغلطه6



تحقیقطراحیدر مرحله اخالق 

استفاده از . هاي تحقیقروشجدیدترین1

هدددددایي كددددده بدددددا عددددددم اسدددددتفاده انحصددددداري از روش2.

.استهاي پژوهشگر همسو خواسته

قیحقابزار تاعتماد بودن و قابل بودن معتبر3.

عدم. ا از روش هائي كه  سبب آسیب جسمي یاستفاده4

روحي شود،

عدم توسل به . براي دریافت رضایت نامه،اكراه5

عدم استفاده از . بدون آگاه ساختن بیمار،دارونما6

سوءاستفاده نكردن از افراد . ،...و صغیر7

جبران. احتمالي  و خسارات8

مخیر. ساختن افراد براي خارج شدن از طرح9
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جمع آوری داده هادر مرحله اخالق در 

عدم ایجاد. : از طریقجسمي هاي عاطفي و آسیب1

،مشاهده رفتار،كردنفاش( الف

،به ارزش هااحترامعدم رعایت ( ج

، آگاهانهكتبيرضایت( د

،حساسطرح سواالت ( ه

محرمانه. اطالعات نگه داشتن2

داشتن روایی و پایایی . واقعی3

عدم تجاوز به حریم زندگي . افراد،خصوصي4

توجه به . ،اعتقادات5

استفاده از . صحیح جمع آوري اطالعات،روش6
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در زمینه نیروي انساني و مدیریتاخالق 

توجه به . ناب اعضاي گروه تحقیقاتي و اجترفاه1

.از ایجاد ناراحتي براي آنان

مراقبت به منظور . استفادهسوءاز جلوگیري2

ورد اعضاي گروه تحقیقاتي از افراد یا اجتماع م

بررسي

دقت در حسن استفاده از . و وسایل بودجه3
(Financial process)

دقت در . یزاتاز وسایل و تجهنگهداری4

توجه. پژوهشاثربخشی-هزینهبه 5

عدم . شرکت کنندگانتطمیع6
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داده هاتحلیلدر مرحله اخالق 

رعایت . هنگام تجزیه و تحلیل نتایج  صداقت1

عدم . و هاي پژوهشگر همسدستاوردها در جهتي كه با خواستهتحریف2
.شود

محرمانه. بررسيداشتن اطالعات و نام افراد مورد نگه3

رعایت . نتایجافراد یا اجتماع هنگام بحث و تفسیر تمحر4

نتیجه . واقعيگیري 5

قابل. نتایجبودن فهم6

معتبر. محققبودن و قابل اعتماد بودن نتیجه گیري هاي 7

استفاده از . معتبر روش های آماری 8
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انتشار نتایجمرحله اخالق در

گزارش . (منفیو مثبت)دستاوردها همه 1

محرمانه. بررسيداشتن اطالعات و نام افراد مورد نگه2

انتشار . بدرایاسدتفادهفهدم وقابل)سادهنتایج به زبان 3

یربطذدست اندركاران 

در . در سددددطوح مسددددئوالناختیددددار گددددذاردن نتددددایج بدددده 4

مختلف

اطالع. محققنتیجه گیري هاي ،رساني5

نتیجه . ،واقعيگیري 6

معتبر. گیريبودن و قابل اعتماد بودن نتیجه 7

رعایت حق . نویسندگی8
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اخالق در کارازمایی بالینی
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Fundamental Point in RCT Ethics

Investigators and sponsors of clinical 
trials have ethical obligations to trial 
participants and to science and 
medicine.
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Ethical Criteria

• Emanuel listed 7 criteria essential to the ethical conduct:

1- Value,

2- Scientific validity,

3- Fair selection of participants, 

4- Favorable benefit/risk balance,

5- Independent review,

6- Informed consent, and

7- Respect for participants.

7/5/2020 ی ای 
صور رض 

من  14



Ethical Issues

1-The physician’s obligations to the individual patient versus 
social good,

2- Clinical equipoise (تعادل و توازن)

3- Study design considerations (randomization, control group, 
placebo),

4- Informed consent, 

5- Conduct of trials in under developed areas, 

6- Conflict of interest, 

7- Participant confidentiality and sharing of data and specimens,

8- and Publication bias.



Ethics in RCT Steps

A well-designed trial:

Should answer important public health questions

without impairing the welfare of individuals.

Ethical issues apply in all stages of a clinical trial:
• Question

• Design
• Conduct
• Reporting



Ethics in Question step

Does the Question Require a Clinical Trial?

1- Whether a clinical trial is even necessary?

2- Not all questions need to be answered.

3- Not all of those that should be answered 
require clinical trials.

4- Other kinds of clinical studies may be able 
to address the question.

7/5/2020 ی ای 
صور رض 

من  17



• Plan for Monitoring

• Blinded Randomization

• Control group selection

• Protection from conflict of interest

• Informed consent
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Ethics in Design step



Ethics in Conduct step

• Trials in developing countries

• Fair Recruitment

• Safety and efficacy monitoring

• Early termination for other than scientific or safety reasons

• Privacy and confidentiality

• Data falsification
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Ethics in Reporting step

• Publication Bias:
• Suppression
• Delays

• Conflict of interest and publication

• Plagiarism

• Authorship
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هوالعليم

خانقاهآمد زمدرسهصاحبدلي به 

بشكست عهد صحبت اهل طریق را

چه فرق بودعابدو عالمگفتم میان 

تا اختیار كردي از آن این فریق را 

موجبرد زبدر ميخویشگفت آن گلیم 

راغریقوین جهد كند كه بگیرد 
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از توجه شما سپاسگزارم


