آئین نامهی کمیتهی اخالق در پژوهشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی
ماده  – 1مقدمه و ضرورت تشکیل کمیته

پژوهش علمی ،عالوه بر آن که به عنوان جستجوي محض دانش ،ارزشمند است ،فعالیتی ضروري و حیاتی
است که به منظور فهم و درك ما از جهان ،شرایط مادي ،زندگی اجتماعی و سعادت و خیرماان انجاا مای
شود و با آن که قرار است به حل مشکالت بزرگی که بشر با آن روبه روست کما

کناد ،در عای حاا،،

احتما ،دارد مشکالت بشر را حادتر کرده ،به آنها دام بزند؛ چرا که پژوهش ،اگر به درستی هدایت نشود و
در مسیر توسعه معنوي و رشد اخالق نباشد ،عامال تخریا

و ناابودي باه شامار مای رود .از آن جاا کاه

پژوهشگران با تولیدات علمی ،اختراعات و اکتشافات خود در محیط پیرامون دخل و تصار

مای نمایناد،

آشنایی آنها با اصو ،اخالقی در پژوهش ضروري به نظر میرسد .مروري بر مطالعات انجا شده ،بیان گر ای
است که بیشتری توجه به اخالق پژوهش در حوزه علو پزشکی می باشد ،در حاالی کاه باه نظار میرساد
اخالق پژوهش در حوزه علاو انساانی ،کام اهمیات تار از علاو پزشاکی نیسات .از ررفای باتوجاه باه
پیشرفتهاي روزافزون علو تربیت بدنی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهاي در حوزه اي مختلا

علمای-

ورزشی ،تاکید بر رعایت موازی شرعی ،حقوقی و اخالقای در پاژوهشهاا ،اجاراي رار هااي تحقیقااتی
مختل

از جمله پژوهش بر سازمان ها و فدراسیون هااي ورزشای ،انساانهاا  ،حیواناات و جما آوري و

نگهداري ارالعات ،باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسانها و عد رعایت ماوازی
اخالقی در رراحی و اجراي رر ها و بهرهگیري نامشروع از ای ارالعات گشته است.

ماده  – 2اهداف

 .1رعایت موازی شرعی و اخالقی در تمامی پژوهشهاي بالینی ،علو پایه و علو انسانی
 .2مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق
 .3حفظ حقوق آزمودنی ،پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسالمی در انتخاب موضوع و روند
انجا تحقیق
 .4پیشگیري از اجراي رر هاي تحقیقاتی مغایر با موازی اخالق اسالمی و اخاالق ملای کاه ممکا اسات توساط
محققی (اعم از داخلی و خارجی) در داخل کشور به اجرا در آید.
 .5ترویج فرهنگ استفاده از مشاوری اخالقی و حقوقی در برنامه هاي تحقیقاتی
 .6نظارت بر چگونگی انتشار یافته هاي علمی در حوزه علو ورزشی
ماده  – 3ساختار کمیته

ال

– رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی

ب – معاون پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی
ج -دو نفر از محققی برجستهي کشور در حوزه تربیت دبنی و علو ورزشی (ترجیحا مسلط و آگاه بار قاوانی کاار یاا
حیوانات آزمایشگاهی(
د –نماینده مرکز مطالعات و تحقیقات اخالق پزشکی
ه -نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ي -ی

نفر از استاید با تجربه در زمینه آمار زیستی

و -دبیر کمیته
دستورالعمل:
 در پژوهش هایی که ارالعاتی را در مورد سازمان هاي و فدراسیون هاي ورزشی فراهم می کند ،قبل از انجا و در زمانانتشار یافته ها هماهنگی الز و کافی با مسئولی مربوره صورت گیرد.
 -کس

رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتی که بر روي آزمودنی انسانی انجا می گیرد ضروري است .در ماورد تحقیقاات

مداخله اي ،کس

رضایت آگاهانه باید کتبی باشد.

 -2ارجحیت مناف جامعه یا پیشرفت علم نمی تواند توجیهی براي قراردادن آزمودنی در معرض ضرر و زیاان يیرمعقاو،
باشد و یا محدودیتی در اعما ،اراده و اختیار او ایجاد نماید.

 -3کس

رضایت آگاهانه بایستی فارغ از هر گونه اجبار ،تهدید ،تطمی و ايوا انجا گیرد ،در يیر ایا صاورت رضاایت
نیست و در صورت بروز هر گونه خسارت ،مسؤولیت آن متوجه پژوهشگر

اخذ شده بارل و هیچ اثر قانونی بر آن مترت
خواهد بود.

 -4در مواردي که به لحاظ تشکیالتی ،محقق موقعیتی باالتر و مؤثرتر نسابت باه آزماودنی داشاته باشاد ،علات انتخااب
آزمودنی باید با تأیید کمیته اخالق در پژوهش رسیده و توسط فردي ثالث ،رضایت آگاهانه کس
 -5در انجا تحقیقات اعم از درمانی و يیردرمانی ،محقق مکل

شود.

است ارالعات مربوط به روش اجارا و هاد

از انجاا

تحقیق ،زیانهاي احتمالی ،فواید ،ماهیت و مدت تحقیق را به میزانی که با آزمودنی ارتباط دارد به وي تفهایم نماوده و باه
مذکور را در رضایت نامه قید نماید.

سؤاالت او پاسخ هاي قان کننده دهد و مرات

 -7نحوه ارائه گزارش یا اعال نتیجه تحقیقات می باید متضم رعایت حقوق مادي و معنوي عناصار يیاربط (آزماودنی،
پژوهشگر ،پژوهش و سازمان مربوره) باشد.
 -8محقق باید به آزمو دنی اعال نماید که می تواند در هر زمان که مایل باشد از شرکت در تحقیق منصر
است در صورت انصرا

پژوهشگر مکل

است مواردي را که ترك تحقیق ،تبعات نامطلوبی نصی

شاود .بادیهی

آزمودنی مای نمایاد

به ایشان تفهیم نموده و او را حمایت کند.
 -9چنانچه به نظر پژوهشگر ارائه بعضی از ارالعات به آزمودنی منجر به مخدوش شدن نتایج تحقیق گردد ،عد ارائه ای
ارالعات می بایستی با تأیید کمیته اخالق در پژوهش باشد و ضمناً برنامه ریزي کاملی جهت آگاهی به موق آزماودنی از
آن ارالعات تدارك دیده شود.
 -11مسؤولیت تفهیم ارالعات به آزمودنی به عهده محقق است .در مواردي که فرد دیگري ای ارالعات را باه آزماودنی
بدهد از محقق سل

مسؤولیت نمی گردد.

 -11شرکت دادن آزمودنی در پژوهش بدون ارائه ارالعات مربوط به پژوهش ممنوع است مگر اینکه آزمودنی ،آگاهانه از
حق خود در کس

ارالعات صر

نظر کرده باشد.

 -12در تحقیقات کارآزمایی بالینی ( )clinical trialsکه وجود دو گروه شاهد و مورد ضروري است بایستی به آزمودنی
ها ارالع داد که در تحقیقی شرکت کرده اند که ممک است به رور تصادفی در یکی از دو گروه فوق قرار گیرند.
 -13در تحقیقات درمانی میزان ضرر و زیان ( )riskبایستی کمتر از مناف ( )Benefitsتحقیق باشد .مرج تشخیص نف
و ضرر ،کمیته اخالق در پژوهش می باشد که پس از مشورت با متخصصان حرفه اي رشته مربوره اعال نظر می نماید.
 -14عملی بودن ،ساده بودن ،راحت بودن ،سری بودن ،اقتصادي بودن و مشابه آن نمی تواند توجیهی براي مواجه نماودن
آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در تحقیق باشد.

 -15در تحقیقاتی که داراي زیان احتمالی بوده و آزمودنی هایی در آنها مورد پژوهش قرار می گیرند که دچار فقر فرهنگی
یا اجتماعی و یا مالی هستند ،الز است درك صحیح آزمودنی ها از ای زیان ها ،مورد تأیید کمیته اخالق در پژوهش قرار
گیرد.
 -16محقق موظ

است که ارالعات مربوط به آزمودنی را به عنوان راز تلقی و آن را افشاء ننموده و ضمناً شارایط عاد

افشا ،آن را نیز فراهم کند ،مگر آنکه در ای مسیر محدودیتی داشته باشد که درای صورت بایاد قابالً آزماودنی را مطلا
نماید.
 -17در مواردي که آزمودنی از نوع دارو در تحقیق بی ارالع باشد ،محقاق بایساتی ترتیبای اتخااي نمایاد کاه در شارایط
ضروري ،ارالعات مربوط به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزش

معالج او قرار دهد.

 -18هرگونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجا تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود ،بایساتی مطاابق قاوانی موجاود
جبران گردد.
 -19انجا روشهاي گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازی دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.
 -21در شرایط مساوي در روند تحقیق ،چه از نظر نوع آزمودنی و چاه از نظار روش تحقیاق ،انتخااب آزماودنی از بای
زندانیان و گروه هاي خاص (صغار ،عق
بقیه جامعه از رر

ماندگان يهنی ،مبتالیان به زوا ،عقل ،بیماران روان پریش و جنی ) از ررفای و

دیگر ،انتخاب اولویت به عهده کمیته اخالق در پژوهش است.

 -22شرکت زندانیان در تحقیقاتی که نتایج آن منحصر به زندانیان می شود با کس

رضایت آگاهانه کتبی بالمان است.

 -23زندانیان را به علت شرایط خاص از جمله در دسترس بودن آنان نبایاد باه عناوان آزماودنی ترجیحای در تحقیقاات
شرکت داد و از ررفی نیز نمی توان آنها را از مناف تحقیق محرو نمود.
 -24شرکت گروههاي صغار ،عق
کس

ماندگان يهنی ،مبتالیان به زوا ،عقل و بیماران روان پریش در کلیه تحقیقات به شرط

رضایت کتبی از ولی قانونی آنها و اثبات ضرورت انجا چنی تحقیقاتی بالمان است.
شايان ذکر است که تضمین کننده رعايت اين اصول ،همانا تقوا ،احساس مسؤولیت و تعهد اخالقی در
محققین می باشد.

پژوهشگاه علوم ورزشی
معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

