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 چرا به این گزارش نیاز داریم؟
 ی کامل گزارش مراجعه کنیدنسخه 1به بخش مقدمه و فصل 

 

ای هستند که بیش بهداشتی فوریت های 1بهداشت جهانی فوریت های

ها علل بسیاری دارند که فوریت کنند. این از یک کشور را درگیر می

 تنهایی یا در ترکیب با هم(:ها به قرار زیرند )بهبرخی از آن

 اهای عفونی نظیر ابوال، سرخک، ویروس زیکاپیدمی بیماری 

 یا تب السا؛ 

 لرزه، سونامی، سیل یا طوفان؛ بالیای طبیعی نظیر زمین 

 مقیاس، بالیای ساخت بشر، نظیر حوادث صنعتی بزرگ

 ی افراد.های گستردهجاییمناقشات و جابه

شوند جهانی انجام می فوریت های بهداشتهایی که در طی پژوهش

 ال دارند.ای را به دنبالعاده پیچیدههای اخالقی فوقچالش

 جهانی به پژوهش نیاز داریم؟ چرا در فوریت های بهداشت

، به شواهد مناسبجهانی بهداشت های فوریتها به برای بهبود پاسخ

کدام اقدامات  یک فوریتتری نیاز است که نشان دهند در طی 

 انجام فوریتهایی که در طی فایده. پژوهشها بیاند و کدامکنندهکمک

یابی به این شواهد دارند و به تقویت سیار مهمی در دستشوند نقش بمی

 کنند. پاسخ فوری و همچنین یادگیری برای آینده کمک می

برانگیزی برای انجام شرایط چالش جهانی بهداشت های فوریتطبعاً 

ها و نیازهای فوری ها اختاللفوریتشوند. این پژوهش محسوب می

 اند و اغلبداشتی شدید از آن جملهمتعددی را دربردارند که نیازهای به

گویی متعارض، عدم با محدودیت زمانی برای عمل، مجاری پاسخ

یم های مستقی این عوامل ریسک آسیبقطعیت و آشفتگی همراهند. همه

های و احتمالی ناشی از انجام هر نوع پژوهشی، حتی پژوهش

                                                           
1Global health emergencies 

وجود م استثمارو عدالتی دهند و یا سهواً به بیخیرخواهانه، را افزایش می

هایی دارد که پژوهش هم ریسک ندادن انجامافزایند. با وجود این، می

ی خدمات مراقبتی ناکافی، غیرمؤثر و حتی مضر از آن جمله ریسک ارائه

 است. 

های اخالقی انجام پژوهش ی این گزارش شناسایی روشهدف از ارائه

 اسختقای آمادگی و پها بر ارست تا تأثیر این قبیل پژوهشفوریت هادر 

 اضطراری در شرایط کنونی و آینده افزایش یابد. 

 :کنندمی کمک زیر موارد به ختلفم هایپژوهش
 آسیب موردنظر فوریت از که افرادی هاینگرانی بهتر درک 

 رایب توانندمی فوریت امدادگران که روشی بهترین و انددیده

  ببرند؛ کار به نیازها بندیاولویت

 رسانیکمک نتیجه، در و ترساده و ترسریع دهیتشخیص 

 تر؛سریع

 در که هاییبیماری برای جدید هایدرمان و هاواکسن ساخت 

 وجهتقابل بهبود یا و نیستیم هاآن درمان به قادر حاضر حال

  درمانی؛ هایگزینه

 هک ایگونهبه افراد از مراقبت کنونی هایشیوه وتعدیلجرح 

 و باشد؛ حساس افراد نیازهای به و ناسبم شدهارائه خدمات

 در بهداشتی خدمات یارائه هایروش بهترین کردن پیدا

 .چالشبرانگیز هایموقعیت

 و بررسی هدف با نیز، هاسازمان دیگر و بشردوستانه هایسازمان

 در که را هاییجمعیت به مربوط اطالعات خود، خدمات ارزیابی

 عموماً  اقدام این. کنندمی آوریجمع انددیده آسیب ها فوریت

 مسائل از بسیاری اما شود،نمی تلقی «پژوهش» رسمی بهطور

 .  دارد پی در را مشابه اخالقی
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 های اخالقی کدامند؟چالش

تنها به فرآیند بررسی « اخالق در پژوهش»تصور غالب این است که 

 یکنندههایی که شرکتی پژوهشاخالقی مستقلی اشاره دارد که همه

خالق تری به اانسانی دارند باید آن را رعایت کنند. ما از رویکرد گسترده

 کنیم.میدر پژوهش صحبت 

 عبارتند از: جهانی بهداشت های فوریتهای اخالقی در چالش

  نظرات افرادی که بیشترین نفوذ قدرت ومسائل مربوط به :

اند چقدر بر تصمیمات اتخاذشده دیده فوریت هاآسیب را از 

در مورد موضوع پژوهش، محل و چگونگی انجام آن تأثیر 

 اند؟گذاشته

  ذیرپبررسی انعطافو  مطالعه مناسب یحاطرمسائل مربوط به 

شود حساس بغرنجی که پژوهش در آن انجام می که به بافت

 هستند.

 تر دولت با در نظام اخالقی گسترده کسب رضایت هدفمند

 هدف تضمین رعایت منافع مردم.  

  ن و گرابین پژوهش هایشفافیت بیشتر در همکارینیاز به

 مؤسسات پژوهشی در کشورهای مختلف.

 ی اخالقی سایر ی استفادهر گرفتن زمان و نحوهدر نظ

که در طول  ایهای بیولوژیکیها و نمونهدادهگران از پژوهش

 اند.فراهم شده فوریت

  در  کارکنان خط مقدم پژوهشحمایت بهتر از چگونگی

 رو.رسیدگی به معضالت اخالقی پیش

دارند  شطور مستقیم در پژوهش نقاخالق صرفاً به رفتار افرادی که به

 امیانحگذاری )توسط تصمیماتی که در سطح سیاست محدود نیست.

ها و دیگران( مالی، نهادهای تنظیم مقررات، مؤسسات پژوهشی، مجله

دهی و محدود کردن احتمال انجام شدت بر شکلشوند بهاتخاذ می

 هاییهای ما برای سازمانگذارند. توصیههای اخالقی تأثیر میپژوهش

توانند به تغییرات واقعی منجر شان میها و اقداماتتند که سیاستهس

  شوند.

 اصطالحات مورد در توضیحی

 استفاده « جهانی بهداشت های فوریت » عبارت از گزارش، این در

 مؤثر مدیریت برای که دارد اشاره فوریت هایی به که شودمی

 جهانی سازمان حمایت مثال، برای) خارجی هایکمک به هاآن

 بشردوستانه، هایسازمان ملل، سازمان نهادهای دیگر و بهداشت

 پژوهشی هایتیم یا و مالی هایکمک المللیبین اعطاکنندگان

 . است نیاز( دیگر کشورهای

 همکاری به ،«جهانی بهداشت های فوریت » به پاسخدهی برای

 در موجود هایتفاوت. است نیاز فراوانی و مختلف هایسازمان

 مشروعیت، و مسئولیت کنترل، مورد در آرا اختالف و رویکردها

 . داشت خواهند پی در را هاییتنش ناگزیر

 یفاجعه» یا« 1انسانی بحران» عبارات از اغلب ،فوریت علت به بسته

 نای نداریم قصد گزارش این در و شودمی استفاده نیز«  1پیچیده

 .کنیم متمایز هم از را باراتع
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 فوریت هاو پژوهش در  آمادگی، پاسخ
 ی کامل گزارش مراجعه کنیدنسخه 3و  2به فصول 

 

 های کلیدیافراد و سازمان

 نقش جوامع

 وریتفویژه در بالیای طبیعی، نقش اصلی در پاسخ به در اغلب موارد، به

های . این امر برای انجام پژوهشی خود جوامع متاثر استبر عهده

اخالقی در مورد پاسخ موردنظر پیامدهای مهمی دارد؛ برای مثال، از نظر 

 مرزی در قبالهای پژوهشی برونهای خارجی نظیر تیممسئولیت گروه

 این جوامع.

 

، فراخوانی در مالدیو پخش شد: 2004دسامبر سال  26پس از سونامی »

لب متناسب با سن هر داوط«. تواند کمک کند بیایدفاً هر کسی که میلط»

شد. بسیاری از بزرگساالن مشارکت ی او قرار داده میای برعهدهوظیفه

که  ایاجتماعینکردند. بسیاری از جوانان مشارکت کردند. مشاور روانی

را  کسبرای رسیدگی به مشکالت احتمالی جوانان اعزام شده بود هیچ

 «.همه مشغول کار بودند»ا نکرد. او گفت: پید

 فوریت هامشارکت کودکان و جوانان در (، 2007یونیسف )

 

است و از  2های عفونی معموالً نهادمحورتردهی به شیوع بیماریپاسخ

گیرد. با وجود این، نقش محوری خدمات امدادگران خارجی تأثیر می

رخی شود. بمشخص می روز بیشتربهداشتی و درمانی جوامع محلی روزبه

گری را کنار خواهند کنترلالمللی میگران از امدادگران بینپژوهش

 بگذارند و رهبری را با اطمینان به دست امدادگران جامعه بسپارند.

                                                           
2. Institution-led 

 

 افراد شرکت کننده در پژوهشهای تجربه

ها شرکت در پژوهش فوریت هاهای افرادی که در طول آگاهی از تجربه

ی های سوءاستفادههای نادرست و ریسکدرک برداشتکنند برای می

ی هااحتمالی ضروری است. در اغلب موارد، افراد به این امید در پژوهش

 کنند که بهبود یابند، اگرچه برخیشرکت می بهداشت و درمانمربوط به 

خواهند به دیگران کمک کنند. در عمل، دعوت برای مشارکت نیز می

است که تقریباً هیچ جایگزین مشخصی « ی پوچیگزینه»در پژوهش 

ندارد. اعتماد به نظام، یا به فردی که به دنبال کسب رضایت است، 

 گذارد.شدت بر تصمیمات افراد تأثیر میبه

توانند اقدامات سختی میکنندگان بههای انسانی، شرکتدر بحران

مانی رزمانی که مربوط به مراقبت های دویژه به ،را دهیپژوهشی و پاسخ

ی مردم تأمین جدا کنند. وقتی نیازهای اولیه یکدیگراز ، هستند

ها انتظار داشته باشیم به نیت خوب بینانه نیست از آنشوند، واقعنمی

 گران اعتماد کنند. پژوهش

 

 موفق پژوهش مشارکتی

زی ریهستند از: رهبری قوی، برنامه/عوامل مهم موفقیت عبارت بودند»

ت مؤثر، گروهی از مشاوران آفریقایی که با منطقه و لجستیک و ارتباطا

ها یا عادات آشنا بودند، مشارکت قوی جامعه، ایجاد و کنترل فرهنگ

 هایی پژوهشعالوهی بازماندگان، از جمله رویکردی انسانی بهشبکه

های دولتی و و سایر سازمان 3ی جهانی غذابالینی با مشارکت برنامه

 «.غیرانتفاعی

 هنده به فراخوان مستندات ما پاسخ د
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 :پژوهشگرهای تجربه

های پیچیده ، به های بهداشت جهانی اغلب در محیطمحققان در فوریت

 ها شامل:سرعت در حال تغییر و اغلب ناهماهنگ کار می کنند. چالش

 ها و خطوط پاسخگویی درگیرند.بسیاری از سازمان 

 های متفاوت ایشان ایی سریع کارکنان و انگیزهکار 

  خطرات ذاتی در شرایط فوریت 

  تنش بین انجام پژوهش و پاسخ فوری اورژانسی به خصوص

 در مقابل نیاز بزرگ 

 

 و نظارت در حمایت از آمادگی: تکنولوژینقش 

تحوالت تکنولوژی نقش مهمی را در پاسخگویی و ارائه اطالعات جهت 

ها و تصمیمات افرادی که درگیر شرایط تحقیق در تهدایت فعالی

 کند. اند، بازی میفوریت

 ی ابزارهای هشدار دهنده زود هنگام و نظارت بر سیستمتوسعه 

 بینی کننده برای کمک و هدایت خدمات های پیشایجاد مدل

 بهداشتی ارائه شده

 های تشخیصی نزد بیمار )توسعه و بهبود تستnear 

patient) 

ها نقش مهم جوامع محلی و خدمات بهداشتی را در هشدار ناوریاین ف

های عملیاتی محلی تکمیل دادن عالئم اولیه اورژانسی و شروع برنامه

 کنند.می

 

 

 در سیرالئون در محور نهاد های کنش و بیماران

 2016-2014 ابوال شکست

 یاقدامات تحت رهبر را از رذی یما مثالها ،پژوهشدر طول 

 :شنیدیم بهبودیافتگان

 یبداهه در بخشها یمسابقات تئاتر و استعدادها یبرگزار 

 مارانیب نیدر ب دیکمک به حفظ ام یابوال برا یدرمان

 ( "دوستان با استعداد نیا" شده به صورت فی)توص

 احتمال  ارتقا یدر خوردن غذا برا مارانیبا همکار کردن ب

 اآنه یبهبود

 واحد  در همکارداوطلبانه به عنوان بهبود یافته گان بار  کی

عه عمل جام جیبس ی بیماران به شکلبهبودبرای درمان ابوال 

 .ندکرد

  بازماندگان گرید یازهاینمیان حابه عنوان فعالیت 

 

توصیه می کنیم:ما    

 از  دیانب شودیمردم جبران نم یبهداشت یاساس یازهایکه ن یزمان

  .شرکت کنند یدرخواست شود که در پژوهش بهداشت شانیا

 یبا برنامه ها یقاتیتحق یها میبه ت قیگذاران تحق هیسرما 

ه مثل دهندگان خدمت مربوط هیشفاف و ارا یمشارکت

 زاین یبهداشت عموم یبشردوستانه و دپارتمانها یسازمانها

 .دارند

 



 

   8 

 

  

 جهانی بهداشت های فوریت تحقیقات در کلیدی ذینفعان

 

  

 یمل یدولت ها

 های وزارت خانه بهداشت، سازمان  مانند

 .یمحل یپژوهش و خدمات بهداشت یمل

و درمانی خدمات  یها ستمیمراقب س

 یدر کشورشان م بهداشتی قاتیتحق

 تیدر فور ییپاسخگواول  ی . ردهباشند

ممکن  نی. همچنباشند یم یبهداشت جهان

 شامل شود. زیاست ارتش را ن
 یبخش خصوص

در جهت  گذاری هیبه سرما کمک

  مشارکت با آژانس قیاز طر یآمادگ

  هیو سرما نیریو سا یدولت نیب های

بخش  قیاز طر یپژوهش گذاری

 .یفناور ستیو ز یداروساز

 یاررتجیغ یپژوهش گذاران هیسرما

-بهداشتی قاتیگذاران تحق هیسرما

آنها  یها هیها و رو تی.  اولودرمانی

 یمهایکدام پژوهش و کدام ت نکهیا

کنند را  افتیدر هیسرما یپژوهش

 کند. یم تیهدا

  یو منطقه ا یالملل نیب یپژوهش یشبکه ها

و  یبند تیکه جهت اولو یپژوهش یگروه ها 

 اعاتاطال یو به اشتراک گذار قاتیانجام تحق

 . کنند یم یهمکار

 یو منطقه ا یالملل نیب یپژوهش یشبکه ها

و  یبند تیکه جهت اولو یپژوهش یگروه ها 

اطالاعات  یو به اشتراک گذار قاتیانجام تحق

 . کنند یم یهمکار

 بشردوستانه یدولت ریغ یسازمان ها

ها،  تیدر طول فور یخدمات بهداشت رساندن

جام ان قاتیحقبر ت یرگذاریانجام پژوهش و تاث

 .گرانیشده توسط د

 متاثر مؤسسات
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 نمای اخالقی  قطبتوسعه یک 
 ببینید را کامل گزارش 4 فصل

 

چالش های اخالقی دشواری پژوهش در فوریت های بهداشت جهانی 

  . به عنوان مثال:به چند دلیل ارائه میکندرا 

 تصمیمات اخذ شده در سطح  بدلیل اینکه

را در میدان دشوار اخالقی عمل کردن  ،]گذاری[تسیاس

 می سازد.

 چگونه چارچوب های  آیا و اینکه ازعدم اطمینان  بدلیل

رد میتواند در این شرایط چالش برانگیز اخالقی استاندا

 به کار گرفته می شود. منحصر به فرد 

  توسط  متفاوتبدلیل اینکه پزشکان در رشته های

( متعارض یدرمواقعو  چارچوب های اخالقی متفاوت )

 .هدایت میشوند

 

                                                           
4 ethical compass 

 

 

 

 

 برای ما .پاسخ ساده ای وجود ندارد ،سواالتاین یک از برای هیچ 

 زبان یک ارائه و سیاستگذاری رویکردهای راهنمایی به کمک

برخاسته از میدان  اخالقی دوراهی های درباره تفکر برای مشترک

 تشکیل مشترک ارزش سه از را که "4اخالقی نمای قطب"یک ،عمل

 به توجه با اخالق نما قطب. شده شده است پیشنهاد می کنیم

 در هک کسانی توسط شده گذاشته اشتراک به شواهد و تجربیات

 .شد داده توسعه ، اند کرده کمک ما تحقیق

 تعهدات و راهنماهای متعارضاز  برخاسته پرسش های

  منافع افرادباید  چگونهدرمانهای جدید در مورد مطالعات 

 شیآزمای)افرادی که ممکن است فرصت دسترسی به اشکال 

ع مناف مراقبت را بصورت مستقیم و فوری بخواهند(را با

منافع در طوالنی مدت گسترده تر جوامع ) ممکن است 

و  سریع های پژوهشاز  نتایج بیشتری نسبت به نتایج 

متعادل  ( بیشتر سود ببرندسرنوشت ساز در مورد اثر بخشی 

 ؟ کنند

 

 شرکت داده  ازکه  شود می داده فرصت انتخاب افراد به آیا

 استفاده مانند ، عمومی منافع شدن در پژوهش هایی با دغدغه

 ، یبهداشت های سیستم بهبود برای بیمار روتین های داده از

 کنند؟ خودداری

 و خود کارگران منافع مورد در چگونه پژوهشی های سازمان 

 مورد در ،مثال عنوان به پژوهش، در کننده شرکت افراد

 مذاکره ،خطرناک ذاتی شرایط در ایمنی و سالمت الزامات

 کنند؟ می

  مدیریت چگونه  رامتناقض  مسئولیت محدوده هایمحققان

آنها کار می جوامعی که با در قبال به عنوان مثال  - میکنند

 و خود سرمایه گذاران و کارفرمایان دولت های ملی، ،کنند

 ؟استانداردهای حرفه ای خودشان 
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 استفاده از قطب نما
، صاف، اندر بسیاری از موارد استفاده از قطب نما سه ارزش احترام برابر

در یک جهت قرار خواهند گرفت و منجر  ،کاهش رنج بهکمک کردن 

یم در جایی که اینگونه نیست تصم .به یک روند عملیاتی شفاف میشوند

امع و دقیق، جدر مورد پرداختن به پژوهش به یک فرایند تصمیم گیری 

به کاهش  چیزیچه  "سوال .مستقل نیاز خواهد داشت بررسی وشفاف 

 ،اگرچه .هم خواهد بودهمیشه م "خواهد کرد ؟را کمک بهترین رنج 

توجه کردن به اینکه چه چیزی عادالنه است و چه چیزی نشان دهنده 

پژوهشی را که در حال انجام است تحت  باید ، نیزاست احترام برابر

 . دهدتاثیر قرار 

ش قابل پذیر اینایا  را برای تفکر درباره اینکه سه ارزش ابزاریاین 

پذیریم، در اختیار ما قرار می دهد. است که اصول اخالقی استاتدارد را ب

 رویکرد های ممکن عبارتند از: 

  هدف اب مثال عنوان به -فوریتتفسیر اصول با توجه به ویژگیهای 

 هک هنگامی تحقیق،انجام  هنگام در جامعه مشارکت فرایندهای توسعه

را  اهفرآیند به قدری اضطراری است که پیش از شروع نمی توان شرایط

 .تدوین نمود

 خپاس در یا مشارکت کنندگان اخالقی های سنتی از اصول شناخت 

 یبرا جامعه رضایت از سطحی شامل مثال عنوان به - محلی نیازهای به

 و ؛محلی ت هایسن گرفتن نظر در و فردی رضایت همچنین و تحقیق

 در اخالق "اکوسیستم" بخشهای سایر تقویت جهت در اقدام 

 زمال حفاظت میزان تواند نمی نهاییت به استاندارد اصول که مواردی

 ظتمحاف چگونگی مورد در کردن فکر ، مثال عنوان به - کند فراهم را

 احساس مردم است ممکن که شرایطی در کنندگان شرکت منافع از

 .ندارند وجود تحقیق شرکت در به رضایت جز ای چاره کنند

 به ریااضطر شرایط هر ویژگیهای به بسته است که نیاز تصمیمات این

ین ا گرفتن نظر در با باید همیشه اما شود،  اتخاذ مورد-به-مورد صورت

 .شود هدایت ارزش سه
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 ک قطب نمای اخالقی برای هدایت تصمیم گیریی

 

 

 

 انصاف

در  چگونه نکهیفکر کردن درباره ا

 ...صورت نیبهتر

منافع/ بار پژوهش به طورعادالنه •

 .شود یم عیتوز

پژوهشگران را برای  نیهمکاری ب•

 میهمه منصافه کن

 ... نکهیدر نظر داشتن ا

 این کسانی با چه نیازهای•

 شود؟ می پژوهش برآورده

 نیازها را این کسی چه•

 کرده است؟ تعیین

 ترین نیازها مهم اینها آیا•

 هستند؟

 

 ....«یافراد برابر از لحاظ اخالق»به عنوان  گرانینشان دادن احترام به د
خواهند کرد؟ مشارکت پژوهش ریزی برنامه در چگونه گروهها 

خواهد بود؟ حساس محلی ارزشهای به چگونه پژوهش طراحی 

زمانی چرخه درطول که شود حاصل اطمینان تا شود انجام تواند می اریک چه  

 کننده شرکت با افراد مطالعه، نتایج بازخورد ازجمله پژوهش،            

  شود؟ می رفتار احترام با                                

 

 .شود یجامع و شفاف م ندیکل فرا•

احترام 

 برابر

کمک کردن به 

 کاهش رنج
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 چه کسی وظیفه دارد که اقدام کند؟

داماتی داشته برای انجام اقوظیفه اخالقی  است مردم و سازمانها ممکن

  باشند:

  ؛دارند اقدامبرای  را توانایی نبیشتریاگر آنها  

  کارفرما( یک عنوانطور مثال به )به اگر روابط شان با دیگران 

  ؛ یامسیولیت های ویژه ای برای انها ایجاد میکند

 درجه ای از آنها که باشد معنی بدان آنها اشتباهات یا اقدامات اگر 

 زا مثال عنوان بهدارند) اضطراریرات شرایط برای تاثی بودن مقصر

 .(شاثرات کاهش یا از آن جلوگیری در مقصرانه موفقیت عدم طریق

 سازمانهای ، دولتی بین سازمانهای ، دولتها شامل "وظیفه صاحبان"

 تمجال و پژوهشگران کارفرمایان ،پژوهش حامیان مالی ، بشردوستانه

 نجر کاهش به کمک و برابر احترام ، انصاف ارزش سهاین . باشند می

 اریگذسیاست سطح در صاحبان وظیفه این که رویکردیاساس  باید

 اقعمو در اخالقی تحقیقات از بتوانند آنها تا ،اتخاذ می کنند باشند

 صاحبان وظیفه همچنین وظیفه  این از بسیاری. کنند حمایت اضطراری

-هداشتیب نظام قویتت طریق ازتا  کنند، ریزی برنامه آینده برای که دارند

 حداقل هب را آینده اضطراری شرایط تأثیر ،بهداشتی تحقیقاتو  درمانی

  .کنند جلوگیری آن از یا رسانده
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 شود؟ دهیشن دیبا یکسچه صدای 

بر  یرگذاریتأث یبرا جامع کردیرویک -

 پژوهش
 گزارش کامل را ببینید.  5فصل 

 

 یادبا افر دیبارا دارند ،  فوریتیک در جام پژوهش ان که قصد یکسان

به صورت  ،قرار گرفته است آن فوریتتحت تاثیر  به شدت که منافع آنها

 : افراد عبارتند از محترمانه مشارکت تمایند. اینجدی و 

 یقاتیو مؤسسات تحق یمل یدولتها 

 یقاتیتحق موسسات داوطلبانه و ی، سازمانهامحلی یخدمات بهداشت 

 و ؛متاثرمنطقه در 

 متاثر جوامع یاعضا 

 که پژوهشگرانضروری است  جوامع خودشان پیچیده و متنوع هستند.

 یگروهها ریزتعداد زیادی از در غیر رسمی ی که به صورت افراد

 و اند را شناسایی کنند تاثیرگذار و صاحب نفوذجامعه  کیمختلف 

 .دارند یتر یرسم یکه نقش رهبر یکسان نیهمچن

  

 

 

 

 

 

ذاری سرمایه گ وی بند تیاولو بارهدر رگذاریأثت ماتیتصم

 کردن  

 رمایهس بین تر اشتراکی رویکرد یک ابتدادر  تا است الزم یاقدامات

 گسترده طیف که شود حاصل اطمینان سپس وایجاد شود  گذاران

ذاری گ برای آن باید سرمایه که یتحقیق نوع تعیین در صداها از تری

 .شود می شنیده ،شود

 

   در میدان) فیلد( انجام پژوهش چگونگی بری رگذاریتأث

ه محترمان ودار  یمعن در قلب یک مشارکت اعتماد توسعه روابط قابل

حالت  نیدر بهتر .متاثر قرار دارد جوامع متنوع یو بخش هامحققین  نیب

ول طو محققین در جامعه  یاعضا نیمداوم ب ی، تعامل به شکل گفتگو

 لتسهی یا ، با کردن صحبت برای افرادی کردن پیدا

 جامعه یک از مختلف های بخش ، به ها دسترسی

  :از عبارتند شود می ذکر ما سؤال به پاسخ در غالباً که هایی نمونه

 زنان های انجمن 

 جوانان های گروه 

 مذهبی اجتماعات 

 و زایمان؛ خدمه و سنتی های دهنده شفا 

 گران معامله مانند ، مردم مشاغل با مرتبط های انجمن 

 بازار

 

 :کنیم می توصیه ما

 مؤسسات ، ذیربط های دولت تحقیق، گذاران سرمایه •

 وعشر در باید متحد ملل سازمان نهادهای و ملی تحقیقاتی

 اولویتبندیتا در مورد  کنند یکدیگرهمکاری با بحران

 پژوهش ها به توافق برسند. 

 هک کنند تشویق و ترغیب را محققان باید گذاران سرمایه •

 قرار گرنت اعطای های برنامه در مستقیماً را متاثر جوامع

 چککو گرنت های قابل تغییر طریق از مثال عنوان به-دهند

 .کارها کردن جور و جمع و سریع انجام برای
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حوه ن و مطالعه ، نحوه انجام آن یطراح نقش داشتن در ، قیتحق ندیفرا

 شود. یانجام م جیتاناستفاده از 

 نینچبه منظور پرورش جامعه )مشارکتی(  تعامل یتوسعه شبکه ها 

 ی از آمادگی در بحرانها )یا اورژانس ها (مهمبخش از قبل  یروابط

 یقاتیقتح یطرح هاابتکار عمل  از یبه عنوان مثال به عنوان بخش  -.است

 نانیاطم یبرا یمل یدولت ها. بهداشت جامعه یساختارها ای یمنطقه ا

 کیه مشارکت را ب یها ستمیس دی، با یکتمشار یها ستمیس یداریاز پا

 .کنند لیتبد یمحل یبهداشت یها ستمیاز س جزء معمولی

 کی،  ی، در مواقع اضطراریآمادگ نیدر صورت عدم وجود چن 

 ردبازخو پاسخ به در یو سازگار یریادگیگرایانه شامل  عمل کردیرو

 ، درو انصافبرابر احترام ی ها ارزش .است قاتیتحق انجام در هنگام

برای راهنمایی  در ،قیتحق قیکمک به کاهش رنج از طر تیکنار اهم

بول قابل ق آل دهیا یندهایفرآبا  " انطباق" زانیمتعیین اینکه تا چه 

 ، کمک می کنند. است

 

  

م به ملز باید ، تحقیقات گذاران سرمایه که کنیم می توصیه ما

 برایجهت سرمایه گذاری  جامعه مشارکت جامع برای های برنامه

ه سرمایه گذاری کرد یمناسباینکه به طور  از طرحنامه ها شوند تا

 . کنند حاصل اطمینان اند،
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طراحی مطالعه و  برای فراگیر رویکرد یک 

 بررسی 
 .را از گزارش کامل ببینید ۶فصل  

  
 ایه فوریت با مرتبط پریشانی و عادی زندگی در اختالل ،انفشار زم

 مطالعات طراحی برای هم را هاییلشچا تواندمی جهانی بهداشت

 نای کند. ایجاد آنها بررسی برای استفاده مورد های روش هم و پژوهش

ی افراد پذیر آسیب افزایش به نسبت پژوهشگران که است مهم

ی به پذیردیده به واسطه فوریت هوشیار باشند و پاسخ انعطافآسیب

ی را در هنگام قطب نمای اخالقی راهنمای .شرایط خاص فوریت بدهند

 به ازنی است ممکن استاندارد هاییهروبررسی اینکه چگونه و چه زمانی 

  کند. می فراهم کنند پیدا تطبیق

 

 مطالعه طراحی

ی تولید مفیدتا در پژوهشی که بعید است نتایج  بخواهیم مردم از اینکه 

 اهمیت این .دنشرکت کن ،ند و درنتیجه کمکی به کاستن از رنج نکندک

 های طراحی اهمیت بر همچنین کند. اینمی برجسته را علمی اراعتب

 اندتونمی که طراحی کند.می تاکید دارند محلی پذیرش که مطالعاتی

بی  ه علتب مثال برای کند، فراخوانی را کنندگانشرکت کافی تعداد

 .قابل انجام نخواهد بود ،توجهی در نگرانی های محلی

 :تند ازسواالت کلیدی برای پرسش عبار 

  آیا این مطالعه مناسبی برای این مکان و این جمعیت ویر جمعیت

است چه کسی در شناسایی مشکلی که تحقیق در پی پاسخ به آن است 

نقش داشته است آیا جمعیت های محلی از هرگونه یافته مثبت بهره مند 

 ؟می شوند

  نیازها ؟آیا این طراحی مناسب برای این مکان و این جمعیت است 

 ؟نگرانی ها یا ترجیحات محلی چگونه در نظر گرفته شده است

 که داشت خواهد وجود عناصریتی یکارآزمایی های چند سا 

 مطالعه اراعتب به لطمه بدون بازخورد و تعامل به پاسخ در باید و ندتوامی

 شود. اجرا متفاوتی صورت به سایت هر در

 

 

 

 

 

  مستقل اخالقی بررسی 

 که جایی در هم و گرفتار کشورهای در )هم مستقل اخالقی بررسی

محافظت مهمی برای شرکت کنندگان  (در کشورهای دیگر مرتبط است،

مند اطمینان خاطر می همه افراد دغدغه در پژوهش فراهم می کند و به

 استاندارد بررسی ،در یک فوریت .شوددهد که بررسی مناسب انجام می

اند با این حال فرایندهای بررسی می تو .به هیچ وجه نباید به خطر بیفتد

و باید در صورت لزوم با شرایط سازگار شود مثال ها شامل ثبت به 

روش های انعطاف پذیر برای برقراری صورت کامالً فوری و استفاده از 

ه دسترسی ب .ارتباط با پژوهشگران و بحث راجع به پروتکل است

صصین محلی از جمعیت های درگیر برای درک خطرات احتمالی متخ

 :کنیم می توصیه ما

 نتدوی محلی جوامع مشارکت با باید مطالعات هایپروتکل •

 قابل پیشنهادی های روش  که شود حاصل اطمینان تا شود،

 عناصری سایتی چند های کارآزمایی در حتی. است قبول

 و تعامل به پاسخ در باید و تواندمی که داشت خواهد وجود

 رتصو به سایت هر در مطالعه اعتبار به لطمه بدون بازخورد

 .شود اجرا متفاوتی

 و خطرات به استناد با باید مطالعه از خروج معیار هرگونه •

 یبآس های گروه. شود توجیه وضوح به نظر مورد گروه منافع

 ورتص به نباید مسن افراد یا باردار زنان کودکان مانند پذیر

 ها گروه این حذف عمل در. شوند حذف مطالعه از خودکار

 .کند پذیرترآسیب را آنها است ممکن
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تری که مردم به واسطه فوریت در پژوهش و همچنین خطرات گسترده

 .گیرند ضروری استمعرض آن قرار می

 این از هک مناطقی در اخالقی بررسی ختارهایسا تقویت از پشتیبانی 

 آمادگی از مهمی بخش  هستند مند بهره کمتر حاضر حال در خدمت

قی اخالبررسی  که است ضروری نکته این درک همچنین است. فوریت

مستقل تنها یک بخش از اکوسیستم اخالقی است و پژوهشگران را از 

جمع آوری شواهد مانند فعالیت های  .مسئولیت اخالقی خود رها نمیکند

ارزیابی نیازها و ارزشیابی پاسخ بشردوستانه نیز می تواند پیامدهای 

حتی با اینکه آنها به طور رسمی به عنوان پژوهش  .اخالقی داشته باشد

 .طبقه بندی نمی شوند

 

  

  :ما توصیه می کنیم

  توسعه سیستم های مشارکتی در سطح ملی و بین المللی به

برای پشتیبانی از بررسی سریع  whoاطق عنوان مثال در من

و پاسخگو در فوریت ها از جمله دسترسی به تخصص 

 و ،اخالق در مواقع نیاز

 برنامه در اخالقی مالحظات از صریح مرحله یک گنجاندن 

القی اخ های نگرانی که ارزشیابی یا نیازها ارزیابی های

 .مشابه با پروژه های پژوهشی رسمیت را مطرح می کند
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 اخالق ستماکوسی –و فراتر از آن تیضار

 تر گسترده
 گزارش کامل را ببینید.  7فصل 

 

آگاهانه و  آواقع تیرضا کسب در ،  یاضطرار ریغ طیدر شرا یحت

 ی، مشکالت کامال شناخته شده ا قیتحق برای شرکت در داوطلبانه 

مطالعه  کیواضح از  حاتیعنوان مثال در ارائه توض به – .وجود دارد

 آزادانه میکه احساس می کنند مردم واقعاً  نکهیاز ا نانیو اطم دهیچیپ

ت بهداش یاضطرار موقعیت های در توانند از شرکت در آن امتناع کنند.

ع به مناب یخانواده ، عدم دسترس ییجدا اختالل ،: مانند  یعوامل یجهان

 اتیربتج نیبا ا مرتبطی و ناتوان یشانیخدمات ، و ترس ، پر وی اساس

و خطرات  نانیعدم اطم. سطوح باالی بر این چالش ها می افزاید ،

ط با مرتب ریشرکت کنندگان ، چه مرتبط و چه غ یبرا افزایش یافته

ن است اوقات مردم ممک یبعض می کند. دهیچیپ بیشتر ، مسائل راقیتحق

 ت.آنهاس نهیتنها گز قیشرکت در تحق بهد که موافقت ناحساس کن

متناسب با فرهنگ و محترمانه که احترام برابر  کسب رضایتفرایندهای 

رایط شدر زما ن بحران به اندازه را برای شرکت کنندگان نشان می دهند، 

خالقانه  یروشها از یادیز موجود یها نمونهبا اهمیت هستند.  دیگر

و  ]مشارکت کنندگان[ درک ، بررسیدهیچیارائه اطالعات پ یبرا

 د.زدن وجود دار از برچسب یخوددار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیرش اخالقی بودن الزمههرگز تنها  ییبه تنها تیرضاحال،  به هر

بخش از  یکی عملکردهای خوب در کسب رضایت .ستین پژوهش ها

 یانجام اخالق که ازاست  تری گسترده "یاخالق ستمیاکوس"  یها

ی ها تیشامل مسئول ستمیاکوس نیا کند. یم یبانیپشت پژوهش ها

ه ب تا مطمئن شوند که پژوهشگران و کمیته های اخالق پژوهش است

 ارزیابی[ کرده اند یرا بررستحقیقات و خطرات  ایمزادقت و موشکافانه 

 تری کلی، و سواالت ]توجیه خطرات در مقابل مزایا انجام گرفته است و

این  .اندنظر گرفته  را در یو ارزش اجتماعاجتماعی مانند عدالت 

 و جوامع یبرا برابر احترام آشکارساختنشامل  نیهمچناکوسیستم 

در طول  و جامع یمشارکتفرایندهای توسعه  از طریقجامعه  یاعضا

 رضایتخوب در کسب از عملکرد  ییمثال ها

 نداه دیشود آنچه را که فهم یشرکت کنندگان خواسته م از •

 کنند. بیان، 

د رو یآن م میب یوقت ، تیرضا یشفاهروش های از  اسفاده •

خطر استیگماتیزه کردن ایجاد  تیرضا یکتبروش های که 

  .کند

 یصادفتضیح اختصاص تو یبرا یسنت یها یاز باز استفاده •

 ]در کازآزمایی های بالینی تصادفی [

 یبه اشتراک گذار یبرا یمشارکت نمایش هایاز  استفاده •

 اطالعات
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اده شده د حیتوض دو فصل پیشین)همانطور که در می باشد  تحقیقزمان 

 .است(

جود و اضطراریشرایط  ای در خارج از شناخته شده نائاتاستثهمچنین 

 یعنوان مثال اگر فرد به ،است رممکنیغ یفرد تیرضااخذ  کهدارد 

ی قاتیتوانند تحق یاخالق م یها تهیکم در چنین مواردی ،  .باشد هوشیب

 حفاظت های در نظر گرفتن را با هستند باال یارزش اجتماع که دارای

 بیوتص را بهبود می بخشد، شارکت کنندگانم بهاحترام  دیگری که

درباره  با جامعههای قبلی به عنوان مثال بصورت مشاوره  –نمایند 

 از  تیمعاف شنهادیگونه پ هر پژوهش و سپس اجازه گرفتن از خانواده.

 

ت به صور دیبا ،یبهداشت جهان یاضطراراخذ رضایت در یک موقعیت 

توان  یسوال که چگونه م نیا در نظر گرفتنبا  اختصاصی و از نزدیک،

 شکافانهمو یمورد بررس را حفظ کرد،شرکت کنندگان  یبرابرابر احترام 

  .ردیقرار گ

 

مهیا کردن شرایطی که نتایج تحقیق در  ت کهما نتیجه داده اسپژوهش 

ز مهم ابخش ندگان در پژوهش قرار بگیرد، یک دسترس مشارکت کن

 بین مشارکت کنندگان و تیم پژوهشی است. محترمانه روابط

  

 اخالق های کمیته ،اضطراری موقعیت های در کنیم می توصیهما 

:باشند داشته نظر مد را ذیل موارد  

 و مناسبترینروش های کسب رضایت طرح شده،  آیا •

  ؛است  موجود شرایط در نممک فرایندهای  حساسترین

 زا تا بتوان باشد نیاز مورد است ممکن دیگری اقداماتچه  •

 به پژوهش، در کنندگان شرکت به ی که در پژوهشاحترام

 حاصل اطمینانگذاشته می شود،  اخالقی برابر عنوان افراد

 کرد. 

می  پرسیده کنندگان مشارکت از آنچهآیا در همه شرایط،  •

 ان منصفانه توجیه شود. می تواند به عنو شود،

 

  یدبا بطور معمول  حامیان مالی پژوهش ها  که میکن یم هیتوصما 

 کیدر مورد آنچه که از  وسیعتر،ت کنندگان و جوامع به شرک

به همراه سرمایه انحصاری که به این هدف  ،شده ادگرفتهیمطالعه 

  .دهندبازخورد اختصاص داده اند، 
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 و شراکت  یهمکار

 .دینیگزارش کامل را بب ۸فصل 

 

 پژوهش و پاسخ  نیب مکاریه 

 

 ،کنندیکار م نهیزم نیکه در ا یگرید اریبس موسسات با موثر ارکتمش

پاسخ  یازهاین یدر راستا یپژوهش به خوب نکهیاز ا نانیجهت اطم

 انیمحا ،نقطه نیتر ییاز ابتدا .باشد یم یضرور ،قرار دارد تیفور

ور که به ط یپژوهشگران و افراد نیب کینزد یکار وابطر دیپژوهش با

 ،نهیدر زم و یاستراتژ طحس در ،را دارند تیپاسخ فور تیمسئول میمستق

 .کنند جیترو

 ،یعموم بهداشت تیفور کیپژوهش در  یبرا یزیدر زمان برنامه ر •

 داشته باشند که خدمات نانیاطم انیپژوهشگران و حام است که ازین

آنکه بخواهند به  از شپی ؛دارد جوددر محل و یپاسخ کاف

 .کنند دایپ یدسترس آتیکنندگان شرکت

 نظر گرفتن شرایط اضطراری همراه با در دیبا یپژوهش یبرنامه ها •

ممکن است  ریدرگ یهاطرف نکهیا صیبا تشخ ؛باشداحتمالی 

 ای .)خود نباشند گاهیجهت ارائه خدمات توافق شده در جا شهیهم

 ( گرید لیدال ای یمال لیبه دال

 پژوهش بخشدر  یهمکار

 

 ؟وجود دارد یکار کردن به صورت مشارکت یبرا یاخالق الزام آیا  

 ستمیس یکار یتهایبه واسطه محدود موضوع نیابا اینکه  .قطعاً ،بله 

 ، محدود می شودپژوهشگران  شتیبالقوه آنها بر مع ریو تاث جیرا یها

 

 

 

 

 

 

 

مالحظات  نیا باید افتهیرشد  ستمیس کیاما  .ردیمورد غفلت قرار گ دینبا

  تیحما قویارا  یهمکار گرنتاعطا کننده  یاگر نهادها .ردیرا در نظر بگ

پول آورده و مقاالت نوشته  یبه جا یو اگر موسسات دانشگاهکردند  یم

 .افتاد یاتفاق م نیآنگاه ا رفتندیپذیمشارکت را به عنوان بازده م ،شده

 مستندارائه پاسخ دهنده به دعوت ما برای 

 

با انواع  ریدرگ یهاطرف آوردن پژوهش خوب متکی است برکنار هم

 نانیاطم تا ،کنندیمکار  یربا همکا گریکدیمختلف تخصص که در کنار 

 .در تمام شراکت منسجم است کردهایحاصل کنند که روش ها و رو

 یمشترک برا یهاشامل اهداف و فرصت داریمعن یپژوهش یهایهمکار

 و جیاست تا پژوهش را شکل دهد و بر نتا ریدرگ یهاطرف یتمام

 .بگذارد ریاهداف تاث

 ،انگریبا د رفتاربه  یاخالقمنصفانه بر اساس الزام  یهمکار تیاهم 

 .با احترام برابر است ،پژوهش ه درشرکت کنند افراد همانند ،همکاران

پژوهش به  ریدرگ یهاطرف نیب یهایانصاف در همکار جیترو 

 در یمحل ریدرگ یهاو طرف یرونیموسسات پژوهش ب نیخصوص ب

 مدت یو هم در طوالن تیدرآمد هم در زمان فورپر و کم یهاطیمح

 .مهم است
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:وریتف مانز در که میکنیم هیما توص  

فعال بردارند تا  یها قدمدارند  ازین یموسسات پژوهش •

 گریحاصل کنند که روابطشان با پژوهشگران د نانیاطم

 .تکند منصفانه اس یاقتضا م طیکه شرا ییموسسات تا آن جا

 .در ابتدا است یهمکار یتوافق نامه ها جادیا شامل نای

شان منصفانه  یمردم به خاطر کارها نکهیاز ا افتنی نانیاطم

 یها طرف که نیاز ا افتنی نانیو اطم کنندیم افتیاعتبار در

کنند به منابع  یکم درآمد کار م یها طیکه در مح یریدرگ

  .دارند یمانند کتابخانه و آموزش دسترس یضرور

 و فعال در جهت اتصال همکاران بالقوه یهاقدم دیبا انیحام •

 .منصفانه در مشارکت ها بر دارند دمانیچ تیتقو

:که در بلندمدت میکن یم هیما توص  

منصفانه بلند مدت به عنوان جزء  یهایاز همکار دیبا انیحام •

ا آنه .کنند تیپژوهش حما تیظرف تیتقو و ختسا یضرور

را که موسسات  داریپا یگذارهیسرما یمدل ها دیبا نیهمچن

 یم درآمد و متوسط درآمد براک یموجود در کشورها

رار ق تیدر اولو کنندیم تیگرند حما میدادن مستق خواستدر

 .دهند

خود را  در  یدانشگاه تیدارند که ظرف ازین یمل  یدولت ها •

 جادیا تا از ،کنند تیتقو یپزشک ستیو اخالق ز یعلوم اجتماع

 .شود تیحما یمحل یتخصص ها
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 اطالعات و نمونه ها  
 دینیامل را ببگزارش ک9فصل 

 

 

 

اهداف  یبرا ایپژوهش  یهاگروه نیراک اطالعات و نمونه ها باشت

کند  کمک تواند در به حداکثر رساندن منافع پژوهش یم یبعد یپژوهش

 ممکن است نیحال ا نیبا ا .و در انجام آن به کاستن از رنج کمک کند

 ستمیس .کند جادیو استثمار ا یاحتمال یبهایرا در مورد آس ییهاینگران

 ،ودش یاطالعات و نمونه ها استفاده م یبه اشتراک گذار یکه برا ییها

 .است که منصفانه و قابل اعتماد باشند ازین

از  یجوامع در رابطه با استفاده آتنقش افراد و  

 اطالعات و نمونه ها

انه مسئوالنه و منصف یبه اشتراک گذار جیکه به ترو طیشرا یما تعداد 

حکومت که مردم بتوانند به آنها  یمحل یها ستمیس جادیبه طور خاص ا

 :شامل نهایا ، مشخص می کنیم.اعتماد کنند

 ه دادن ب تیجهت رضامتناسب با فرهنگ و محل  یها کردیرو جادیا

  یآت یاستفاده ها

  

 

 

 

 

 

 هنکیدر مورد ا یریگ میجهت تصم "یدسترس یها تهیکم" جادیا 

 تیاولو دیتواند انجام شود و کدام پژوهشگران با یم یچه نوع پژوهش

 و (؛نمونه ها مهم است است یبرا صاً مخصو نیا )داشته باشند

  ییوهش هادرباره پژ یجوامع محل  یبازخورد و اطالعات منظم برا 

 .شود یکه انجام م

 

 نیهمچن .شود جادیا هاستمیس نیاست تا ا ازین یاماتاقد ،در بلندمدت

 ازین پژوهشگران کامل ایجاد شوند، به طور هاستمیس نیا نکهیاز ا شیپ

 .دارند ،در زمان کوتاه ،انجام دهند یچه کار نکهیا مورددر  تیبه حما

 

  
 

د شو یداده ها و نمونه ها غالباً با هم بحث م یبه اشتراک گذار

ا باشند؛ ب کسانیاز موضوعات برخاسته ممکن است  یو برخ

ات موضوع ک،یولوژیب یو استفاده از نمونه ها تیریحال مد نیا

 یم جادیا باشدتنها مربوط به اطالعات  کهاز آنچه  یزیمتما

 ،ستنده ریپذ انیمنابع پا هاکه نمونه  لیلد نیبه ا ژهیکند؛ به و

کند.  یم جادیرا ا یدسترس تیمربوط به اولو ییپرسش ها

متفاوت  یممکن است به صورت اساس ینظارت یکردهایرو

 باشند.

 

 :میکنیم هما توصی

 یپژوهش ها دیبا روشیپ یسسات پژوهشو مومالی  انیحام •

 یهایقرار دهند تا نگران تیدر اولو ذی نفعانرا با  بیشتری

 یاطالعات و نمونه ها برا یمردم را درباره به اشتراک گذار

 هیپایک   ییپژوهش ها چنین .درک کنند یاستفاده پژوهش

سازگار با  یمل ای یمحل ینماهاراه نیجهت تدورا  یمنطق

 یبراواضح  تیفراهم کردن هداجهت مربوطه  یمحل نیقوان

 یو سازمان ها یمل یدولت ها .کنند یپژوهشگران فراهم م

رنامه ب یاقدامات را به عنوان جزء ضرور نیا دیبا یدولت نیب

 .کنند تیحما تیفور یزیر
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شتراک بررسی موانع سازمانی و حرفه ای جهت به ا

 گذاری
گران طلبد که به پژوهش یرا م ییها ستمیس ،همنصفان یبه اشتراک گذار 

ر پ یهاطیکه در مح ییمشابه با آنها یصتفرکم درآمد  یها طیدر مح

به دست  انکه خودش ییدهد تا از اطالعات و نمونه ها یدرآمد هستند م

 ی.ذارباز اشتراک گ یها دمانیاز چ نیاند منتفع شوند و همچنآورده

 نکهیاز ا اطمینان حاصل کردنشامل  ،مسئوالنه یاشتراک گذاربه 

 یبار به اشتراک گذاشته شده اند به نحو کیکه  ییها نمونه و اتاطالع

  .اثر را در کمک به کاهش رنج دارد نیترآلدهیکه ا شوندیاستفاده م

 

  

 نیاول جادیا  یرا برا یاپروژه 2019در سال  قایعلوم آفر یآکادم

و به  یساز رهیذخ  ،یجمع آور یقاره برا یرشته ا نیب یراهنما

 داده ها و نمونه ها آغاز کرد. یاشتراک گذار

 

 

 ستمیس نیکه چن ییدر جا ،افتند یها اتفاق م تیفور یوقت 

الق پژوهش بهتر است اخ یمل یها تهیکم ،ستیموجود ن ییها

العات اط ایآ نکهیدر مورد ا یریگ میدر تصم شروینقش پ کی

 ممکن یآت یها یتوانند جهت به اشتراک گذار یو نمونه ها م

چگونه جوامع را  به طور  نکهیو ا داشته باشند دشونی نگهدار

 .کنند ماتیتصم نیا ریمناسب درگ

 تیدر فور شده یجمع آور یاز نمونه ها یآت استفاده هرگونه •

اند شده ینگهدار تیگذشته که بدون ثبت شفاف رضا یها

 ی،لم یمانند دولتها یدیکل نفعانیبر اساس بحث با ذ دیبا

باز مانده  یگروه ها ایجامعه  یهاندهینما ،رهبران پژوهش

 .باشد

د و ها وجو تیدر فور ندهیآ یالمللنبی مشترک قاتیدر تحق •

 گاهیپا کیطور معمول در به  دینمونه ها با مجموعه تیماه

 .دارد ثبت شود یعموم یداده که دسترس

:میکن یم هیما توص  

 شرن یها استیس دررا ای نوآورانه  یراه ها دیبا مجالت 

کند و  تیدر نوشتن را تقو میمستق یکنند که همکار یریگیپ

ران که دخالت پژوهشگ رندیرا در نظر بگ ینشر یهااستیس دیبا

 .دهد جیاطالعاتشان ترو یبعد یها لیدر تحلرا  هیاول

 ه از استفاد تیرا در حما یشتریب نقش فعال دیبا مالی حامیان

راک گذاشته شده که در مخازن به اشت یینمونه ها واطالعات 

 قیشوت یبرا ییکردن راه ها دایمثال پ یبرا -، داشته باشند.است

 .مشخص شده یازهایدر پاسخ به ن هیثانو یها لیکردن تحل

 هایی را جهت ملزم کردن و همچنین باید راه مالی حامیان

جهت به اشتراک گذاری نتایج  تهای گرنحمایت از گیرنده

سترس و به موقع با پژوهش هایشان از طریق راه های در د

 .گذار کلیدی و نه فقط توسط مقاالت دانشگاهیذینفعان سیاست

 .پیدا کنند
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 خط کارکنان پیش رویمالحظات اخالقی  

  مقدم
 دینیگزارش کامل را بب10فصل 

 

جهانی کار  بهداشتافرادی که در خط مقدم پژوهش در فوریتهای  

اً زا و غالب شچالمشخص با شرایط کاری  به طور ممکن است ،کنندمی

آگاهی ها نسبت به نیاز به حمایت بهتر از کارکنان  .خطرناک مواجه شوند

خط مقدم برای تعامل با چالش های اخالقی که در حین دخالت در یک 

 .مطالعه ایجاد می شوند افزایش یافته است

 رفاه و رفتار منصفانه با کارکنان خط مقدم 

است و بین احترام به رفاه کارکنان نقش کارکنان خط مقدم ذاتاً پرخطر  

 ممکن است تنش ایجاد ،پژوهشی و انجام موثر پژوهش برنامه ریزی شده

و کمیته های اخالق پژوهش همه وظیفه دارند  هاکارفرما ،میانحا .شود

 رد پژوهش ارزش و کنندگان شرکت رفاه کنار در را کارکنان رفاه  که

 نیبیپیش قابل خطرات کاهش برای اقداماتی انجام از و بگیرند نظر

 مشخص در و خطرات این شناخت در محلی دانش کنند. حاصل اطمینان

 است. ضروری آنها کاهش یا پیشگیری نحوه کردن

گروه  لی و بین المللی یا بینمح کارکنان بین استخدامی متفاوت عناوین 

 ای(،حرفه صالحیت بدون با یامانند آنهایی که )های متفاوت کارکنان 

 عرصه رد بسیاری برای نگرانی منبع یک آنها باشد. استثماری تواندیم

 .کنند تضعیف را محترمانه های همکاری وسعت است ممکن و هستند

گونگی چ ،زیربنای رفتار منصفانه است "برابر احترام" ارزش که وقتی

در محیط های کم درآمد این می  .تحقق این امر در عمل ساده نیست

 ثالم به عنوان – .ای دیگری برای نابرابری ایجاد کندتواند خاستگاه ه

 یجد طور به تواند می کارکنان، همه به المللی بین های نرخ پرداخت

 کند. تضعیف را محلی اقتصاد و درمانی-بهداشتی هایسیستم

  

 

 

 

 حمایت اخالقی برای کارکنان خط مقدم  

محلی  هایبا اینکه فرایندهای بررسی دقیق و کارهای مشارکتی با گروه

تواند در کاهش دوراهی می ،برای درک حساسیت ها و نیازهای محلی

این دو  ،های اخالقی پیش روی کارکنان خط مقدم نقش داشته باشد

 .ر فوریت ها هستندراهی ها هنوز بخشی اجتناب ناپذیر از کار د

 

ار کامالً در مورد مبنای هر رفت که کارفرمایان باید کنیم می وصیهت ما

المللی و محلی شفاف باشند و یک رویکرد متغیری با کارکنان بین 

 جامع که دربرگیرنده وزارتخانه های بهداشت محلی به طور مثال

 .برای مشخص کردن عناوین و شرایط مربوط داشته باشند باشد را

صی شخ حفاظت مسئولیت مانند استخدام هایجنبه از برخی ایبر

 .رفتارهای متغیر را توجیه کرد به دشورای می توان 

 :کنیمما توصیه می

 و غالباً به میزان حداقل  ) افرادی که در خط مقدم کار می کنند

نیاز دارند که به حمایت اخالقی با کیفیت و به  (شوندحمایت می

 .موقع در اشکال مختلف دسترسی داشته باشند

 وره برای ارائه به موقع مشا پذیرانعطاف بستر یک به نیاز همچنین

و پشتیبانی اخالقی برای آنها که در همه جنبه های پژوهش در 

از جمله کسانی که پژوهش را حمایت  ،فوریت ها درگیر هستند

 .انجام می دهند یا برنامه ریزی و ،مالی

 بهداشتما از راه اندازی شبکه پاسخ و آمادگی اخالقی فوریتهای  

 کنیم.می تقبالاس WHO توسط (PHEERR)عمومی
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 ایی از لبنان در مورد حمایت اخالقی کارکنان لهمثا

 

 :پشتیبانی برای کارکنانی که در مطالعات سالمت روان با کودکان پناهنده سوری شامل

   آموزش به کارکنان در مورد عملکرد پژوهش اخالقی 

  ایجاد فضا برای مطرح کردن موضوعات اخالقی مانند گزارش گیری های منظم و نظارت بالینی 

  برای اخذ تصمیم های دشوار در زمینه ی واضحمسئولیتحدوده مایجاد 

  غیر نامناسب) های طرح خطر کاهش بنابراین و سوری پناهجویان و محلی  اتخاذ طرح های مطالعاتی در مشاوره با متخصصین 

 حساس(

  اطالعات آوری جمع در مقابل کارکنان ایمنی دادن به اولویت 

  اعتبار:
 کوئین ماری لندندانشگاه 

 ت جورجپزشکی دانشگاه سنمرکز 
 )فرانسه( مانددو مدسین 
 امریکایی بیروتدانشگاه 


