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مقدمه :با توجه به توسعه و گسترش روزافزون پژوهش در علوم پزشکی و بهویژه استفاده از آزمودنیهای انسانی در طرحهای پژوهشی ،لزوم اجرای
پژوهش بر اساس معیارها و اصول اخالقی اهمیت باالیی یافته است .در این مطالعه ،میزان پایبندی مجریان طرحهای پژوهشی به ذکر شاخصهای
اخالق در پژوهش بر اساس مفاد بیانیههای معتبر ملی و بینالمللی در پیشنهادههای پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایالم از سال  2831تا 2811
بررسی شده است.
مواد و روشها :در مطالعهای توصیفی-گذشتهنگر بر روی  931پیشنهادۀ پژوهشی مصوب ،اطالعات از طریق شش چکلیست استخراج شد که با
استفاده از پرسشنامههای استاندارد کمیتۀ اخالق در پژوهش سازمان بهداشت جهانی ( )WHO/ERCو سایر مطالعات مرتبط تهیه گردیده بود .دادهها
با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل آماری شد.
یافتههای پژوهش :نتایج این بررسی نشان داد که بهطورکلی در  901طرح ( 31/1درصد) ،به بخش مالحظات اخالقی در پیشنهادهها توجه گردیده و
تکمیلشده بود .تنها  10طرح ( 9درصد) به کمیتۀ اخالق در پژوهش ارجاع گشته و تأییدیۀ کمیتۀ اخالق در پژوهش را داشتند .در  268طرح (15/3
درصد) ،آزمودنیها از شرکت در مطالعه آگاه شده بودند و در  255طرح ( 86/1درصد) ،اخذ رضایت آگاهانه و نیز در  115طرح ( 11/6درصد) در
پیشنهادههای با آزمودنی انسانی ،حفظ محرمانگی اطالعات آزمودنیها در پژوهش پیشبینیشده بود.
بحث و نتیجهگیری :هدف غایی از تشکیل کمیتههای ملی و منطقهای اخالق پژوهشی ،ارتقای وضع موجود و نیل به استانداردهای مربوطه است که
در کل ،روند روبهرشدی را نشان داد .برگزاری کارگاههای آموزشی برای پژوهشگران و نظارت دقیقتر کمیتههای اخالق بهویژه در کارآزمایی های بالینی
و مطالعات حیوانی ،بهمنظور بهبود فضای اخالقی ،بهعنوان راهکار پیشنهادی بهینهسازی ارائه میشود.

* نویسندۀ مسئول :گروه اخالق پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
علم و اخالق همیشه نزد بشر منزلت ویژهای داشته
است و امروزه ،بهخوبی روشنشده است که مسائل
اخالقی با پژوهش علمی گره خورده است ( .)2روند
اجرای پژوهشهای پزشکی طی چند دهۀ اخیر همگام
با ارتقای سالمت و در پاسخ به آن ،در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه رو به افزایش است؛ اما این
افزایش ،توأم با توجه بیشتر به ارزشهای اخالقی نبوده
است ( .)1 ،8ازآنجاکه اساس طبابت بالینی صحیح بر
پایۀ پژوهش بنا شده ( )9و استفاده از آزمودنیهای
انسانی الزمۀ اجرای بسیاری از پژوهشهای بالینی
است؛ بنابراین ،نظارت بر رعایت همۀ اصول و کدهای
اخالق در پژوهش بهمنظور حمایت از حقوق و رفاه
آزمودنیها بهویژه آزمودنیهای انسانی و جلوگیری از
مواجهۀ آنها با خطرات احتمالی ناشی از پژوهش،
امری ضروری بهنظر میرسد (.)1
در طول دو دهۀ گذشته ،ایران رشد چشمگیری در
پژوهشهای زیستپزشکی داشته است .درعینحال،
این رشد نگرانیها و بحثهای اخالقی را ایجاد کرده و
موجب توجه بیشتر به مقولۀ اخالق در پژوهش شده
است که بهنوبۀ خود ،به ایجاد نهاد/ساختارهای گوناگون
نظیر کمیتههای اخالق در پژوهش و تهیۀ
دستورالعملهای اخالقی در زمینۀ پژوهش منجر شده
است .میتوان ادعا کرد که ایران بهعنوان کشوری
درحالتوسعه ،با توجه به ویژگیهای فرهنگی و دینی،
الگوی منحصربهفرد خود را از توسعۀ علمی همراه با
ایجاد نهادهای ناظر اخالقی در تحقیقات زیستپزشکی
دارد (.)6
درواقع ،کدها و بیانیههای مهمی مانند نورنبرگ،
هلسینکی و بلمونت نیز ،بهمنظور ارتقای کمی و کیفی
پژوهشها و اجرای طرحهای پژوهشی بر روی
آزمودنیهای انسانی و جلوگیری از زیان رساندن به
انسانها ،به وضع اصول ،قواعد و کدهای اخالقی در
پژوهشهای علوم زیستی پرداختهاند ( .)5در حال
حاضر ،اگرچه چندین سال از صدور بیانیۀ هلسینکی
میگذرد و بیشتر کشورهای دنیا ،خود را به رعایت
اصول مندرج در آن ملزم میدانند ،بااینحال ،بسیاری از
مطالعات نشان میدهند که علیرغم وجود قابلیتهای
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فراوان در اجرای طرحهای پژوهشی ،روند اجرا ،بررسی
و نظارت اخالقی بر انجام طرحهای پژوهشی بهویژه در
کشورهای خاورمیانه مطلوب نیست ()8؛ بهعنوانمثال،
پژوهشی دربارۀ میزان رعایت اصول اخالق در پژوهش
در کشورهای خاورمیانه نشان داد که حدود  13درصد
مطالعات بدون دریافت مجوز اخالق تصویبشده بودند،
در بسیاری از پیشنهادهها ،برنامهای برای اخذ رضایت
آگاهانه از آزمودنیها وجود نداشت و حتی در بسیاری از
رضایتنامهها ،بخشهای اساسی و پایه حذف شده
بودند ()8؛ همچنین در مطالعهای دیگر 11 ،درصد از
پژوهشگران کشورهای درحالتوسعه اظهار داشتند که
مطالعات آنان توسط هیچ نهادی مانند وزارت بهداشت،
کمیتۀ اخالق ،یا شورای پژوهشی بررسی اخالقی نشده
بود (.)3 ،1
در کشور ما ایران ،تدوین دستورالعملهای اخالقی و
کدهای حمایت از آزمودنیهای انسانی در پژوهشهای
علوم پزشکی از سال  2856آغاز گردید ( )20و به دنبال
آن ،کمیتههای کشوری و منطقهای اخالق با هدف
رعایت موازین شرعی ،حقوقی و اخالقی در همۀ
پژوهشهای اپیدمیولوژیک ،بالینی ،علوم پایه ،تحقیقات
نظام بهداشتی -درمانی و مراقبت از انسانها در برابر
خطرات احتمالی ناشی از پژوهش ،حفظ حقوق
آزمودنی ،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش تأسیس
شدند (.)6
در حال حاضر ،کدهای ملی اخالق در پژوهشهای
پزشکی که طی سال  2851در  16اصل تصویبشده
است و راهنماهای ششگانۀ تخصصی ملی اخالق در
پژوهش مصوب سال  ،)22( 2839معیار عمل محققان
هستند .با وجود این ،مطالعات انجامشده در ایران بیانگر
توجه ناکافی به مسائل اخالق در پژوهش در میان
دانشجویان و پژوهشگران است؛ ازجمله ،بررسی 12
پایاننامه طی سال  2856در دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،حاکی از نادیده گرفته شدن ذکر عبارت
مالحظات اخالقی در  13درصد موارد بود و بررسی
مشابه در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ،2830
رعایت  26درصدی مالحظات اخالقی را نشان داد (،28
 .)21برخی از علل توجه نداشتن کافی به اخالق در
پژوهش در کشور ما عبارتاند از :نبودِ آموزش مناسب
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پژوهشگران ،فقدان یا کمبود کارشناسان و مدرسین
اخالق پزشکی ،کمبود منابع علمی مناسب و کمتوجهی
مراجع مسئول در نظارت بر امور پژوهشی (.)29
درواقع ،هرچه پژوهش با الزام باالی اخالقی انجام شود،
به کیفیت آن میافزاید و یکی از عواملی که میتواند
متضمن کیفیت پژوهش باشد ،رعایت موازین اخالق در
پژوهش است .دراینباره ایماز و همکاران در مطالعهای
بیان کردند که رعایت اصول اخالقی در انجام تحقیقات به
باال رفتن کیفیت پژوهش منجر میگردد (.)21
با توجه به موارد یادشده و اهمیت اجرای پژوهشها بر
اساس معیارها و اصول اخالقی ،بر آن شدیم تا عملکرد
مجریان طرحهای پژوهشی نسبت به موازین اخالق در
پژوهش بر اساس مفاد بیانیههای معتبر ملی و
بینالمللی در پیشنهادههای پژوهشی مصوب دانشگاه
علوم پزشکی ایالم از سال  2831تا  2811را بررسی
کنیم و با تعیین مشکالت موجود و پیشنهاد راهکارهای
عملی بهمنظور برنامهریزیهای کالن ،گامی در جهت
اجرای بیشتر و بهتر این ضوابط و درنهایت ارتقای
اخالق در پژوهش در کشور برداریم.
مواد و روشها
این مطالعه ،توصیفی گذشتهنگر است که بر روی همۀ
پیشنهادههای پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی ایالم طی سالهای  2831تا
 2811انجام شد .برای بررسی مؤلفههای اخالقی،
پرسشنامههای استاندارد کمیتۀ اخالق در پژوهش
سازمان بهداشت جهانی ( )WHO/ERCو سایر
مطالعات مرتبط که قاسمزاده و همکاران ( )26طراحی
کردهاند ،استفاده شدند.
چکلیستهای طراحیشده در مطالعۀ قاسمزاده و
همکاران ( )26متشکل از  6چکلیست شامل
مالحظات اخالقی طرحهای پژوهشی با آزمودنی
انسانی ،مالحظات اخالقی پیشنهادههای کارآزمایی
بالینی ،رضایت آگاهانه در پیشنهادههای با استفادۀ
مستقیم از آزمودنی انسانی ،رضایت آگاهانه در
پیشنهادههای با استفاده از پرسشنامه و نمونههای
بیولوژیک ،مالحظات اخالقی کار با حیوانات
آزمایشگاهی و نیز ابزار جذب مشارکتکنندگان بودند.
گفتنی است محتوای این چکلیستها بر اساس قوانین
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و دستورالعملهای کمیتۀ کشوری اخالق و کمیتههای
منطقهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی مصوب
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اصالح و
بومیسازی شده است.
این چکلیست در قالب بررسی مؤلفههای اخالقی
شامل ذکر مالحظات اخالقی در پیشنهادهها ،تأیید در
کمیتۀ اخالق ،آگاهی آزمودنیها از شرکت در پژوهش،
کسب رضایت آگاهانه ازجمله رضایت کتبی ،حفظ
محرمانگی اطالعات آزمودنیها ،اطالعات مربوط به
ارائۀ خدمات به آزمودنیها و مالحظات اخالقی مطالعه
بر روی حیوانات بهکار گرفته شد.
بهمنظور تعیین روایی با روش اعتبار محتوا ،چکلیست
در میان  6نفر از اساتید اخالق پزشکی ،اپیدمیولوژی و
پژوهشگران دارای سوابق پژوهش در حیطههای اخالق
در پژوهش توزیع گردید و پرسشها با بهرهگیری از
نظرات و پیشنهادهای ایشان بررسی و اصالح محتوایی
شد .برای محاسبۀ پایایی ،دو نفر از محققان در مطالعۀ
مقدماتی 11 ،عدد از چکلیستها را تکمیل کردند؛
سپس ضریب همبستگی میان سؤاالت در
چکلیستهای مختلف ( 18درصد) و آلفای کرونباخ
برای هریک از چکلیستها محاسبه گردید که  0/31تا
 0/11بهدست آمد .برای محاسبۀ ثبات نظر هریک از
ارزیابها یا پایایی درون فردی در تکمیل مجدد
چکلیست برای همان نمونهها (آزمون -بازآزمون) و
ثبات و توافق میان دو ارزیاب یا پایایی بین فردی ،از
ضریب همبستگی درونی استفاده شد که به ترتیب 15
درصد و  16درصد بهدست آمد.
پسازآن ،فهرستی از همۀ پیشنهادههای پژوهشی
مصوب طی سالهای  2831تا  2811با همکاری
معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه و برای هر پیشنهاده،
چکلیست مرتبط همراه با اطالعات کلی پیشنهاده
مانند سال اجرا ،رشتۀ تحصیلی و تخصص مجری،
آزمودنیهای مطالعه ،نوع و موضوع مطالعه و شمارۀ
پیشنهاده تکمیل شد؛ همچنین حین تکمیل چکلیست،
توضیحات موجود در بخش مالحظات اخالقی پیشنهاده
و مصوبۀ کمیتۀ اخالق و هرگونه توضیح اضافی در
ارتباط با متغیرهای تعریفشده ،استخراج و در مواقع
الزم از آنها استفاده گردید .دو پژوهشگر بهطور
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نهایی طرحها بررسی نگردیدند .این طرح در کمیتۀ
شماره
به
دانشگاه
اخالق
 IR.Medilam.REC.1396.5تصویب شده است.
یافتههای پژوهش
از  931پیشنهادۀ پژوهشی بررسیشده در این مطالعه،
 221طرح ( 18/1درصد) مربوط به رشتههای بهداشت
و  2طرح ( 0/1درصد) مربوط به رشتۀ فارماکولوژی،
بهترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در رشتۀ
تحصیلی مجری طرح به خود اختصاص دادند .اطالعات
کلی مربوط به رشتۀ تحصیلی مجریان پیشنهادهها در
جدول شمارۀ  2به تفکیک آمده است.

مستقل هر پیشنهاده را ارزیابی کردند؛ سپس اطالعات
استخراجشده با استفاده از نرمافزار  SPSSو آمار
توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی) و آمار استنباطی
(آزمون آماری مجذور کای در مقایسۀ مؤلفههای
اخالقی بر حسب نوع مطالعات) تحلیل گردیدند .همۀ
اطالعات بهدستآمده از متن پیشنهادههای پژوهشی
بدون نام بود و با رعایت کامل محرمانگی و حفظ
حقوق پژوهشگران و مالکیت معنوی افراد استخراج شد.
گفتنی است ازآنجاکه این مطالعه با هدف تعیین میزان
رعایت مالحظات اخالقی بود که اصوالً پژوهشگران
باید پیش از اجرا در پیشنهادهها مدنظر قرار میدادند؛
بنابراین ،تنها بر روی پیشنهادهها اجرا شد و گزارش

جدول شمارۀ  .9فراوانی مطلق و نسبی پیشنهادههای بررسیشده بر حسب رشتۀ تحصیلی مجریان
رشتۀ تحصیلی مجری طرح
بهداشت حرفهای
بهداشت محیط
بهداشت عمومی
آموزش بهداشت
اپیدمیولوژی
آمار زیستی
علوم تغذیه
حشرهشناسی پزشکی

علوم بهداشتی

علوم آزمایشگاهی
اتاق عمل
هوشبری

پیراپزشکی
روانشناسی
سایر رشتهها
نامعلوم
جمع

از نظر نوع مطالعه ،بیشترین فراوانی مربوط به
اپیدمیولوژیک توصیفی با  293طرح ( 80/8درصد) و
کمترین فراوانی مربوط به مطالعات همگروهی،
پیمایشی ،مورد-شاهدی و شبیهسازی ،هرکدام با 2

11
85
11
21
16
1
9
3
93
15
19
12
2
80
9
1
25
89
83
931

1/2
5/1
6
1/1
22/1
2/3
0/3
2/6
1/3
22/5
9/1
20/9
0/1
6/2
0/3
2
8/1
5
5/3
200

طرح ( 0/1درصد) بود .اطالعات کلی مربوط به نوع
مطالعۀ پیشنهادهها در جدول شمارۀ  1به تفکیک آمده
است.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-05-18

علوم پایه
پرستاری
مامایی
پزشکی
فارماکولوژی

تعداد

درصد

جدول شمارۀ  .2فراوانی مطلق و نسبی پیشنهادههای بررسیشده بر حسب نوع مطالعه
نوع مطالعه

21

293
228
91
16
1
88
89
1
21
2

80/8
18/2
1/1
1/8
2
6/5
5
0/9
8/2
0/1
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اپیدمیولوژیک توصیفی
اپیدمیولوژیک تحلیلی
اپیدمیولوژیک توصیفی -تحلیلی
مبتنی بر اطالعات بیمارستانی و درمانگاهی
توصیفی -مقطعی
مداخلهای
علوم پایه
کیفی -روششناختی
کارآزمایی بالینی
همگروهی

تعداد

درصد
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2
13
6
2
2
80
931

پیمایشی
متاآنالیز
پژوهش در آموزش
مورد -شاهد
شبیهسازی
نامعلوم
جمع

در میان پیشنهادههای بررسیشده 131 ،طرح (15/5
درصد) آزمودنی انسانی و  3طرح ( 2/6درصد) آزمودنی
حیوانی داشتند و  211طرح ( 90/5درصد) با آزمودنی
غیرانسانی و غیرحیوانی بودند .در ادامه ،به مؤلفههای

0/1
1/5
2/1
0/1
0/1
6/2
200

اخالقی بررسیشده در این پیشنهادهها و توضیح آنها
پرداخته میشود که اطالعات مربوط به آنها در جدول
شمارۀ  8قابلمشاهده است.

جدول شمارۀ  .8توزیع فراوانی مؤلفههای اخالقی بررسیشده در پیشنهادهها
مؤلفههای اخالقی
ذکر عبارت مالحظات اخالقی در پیشنهادهها
تأیید در کمیتۀ اخالق
آگاهی شرکتکننده از شرکت در پژوهش
کسب رضایت آگاهانه
کسب رضایت آگاهانۀ کتبی
حفظ محرمانگی اطالعات آزمودنیها
اطالعات مربوط به ارائۀ خدمات به آزمودنیها

فراوانی

درصد

901
10
268
255
33
115
98

31/1
9
15/3
86/1
23
11/6
3/3

ذکر عبارت مالحظات اخالقی در پیشنهادهها:

اطالعات مربوط به ارائۀ خدمات به
آزمودنیها :از نظر ارائۀ خدمات به آزمودنیها ،در 98
طرح ( 3/3درصد) خدماتی از قبیل آموزش ،حمایت
درمانی و سایر خدمات مانند غربالگری بیماری ،آگاه
کردن بیماران از نتیجه آزمایشات و تشخیص برخی
بیماریها به شرکتکنندگان پیشبینیشده بود.

مالحظات اخالقی پیشنهادههای کارآزمایی
بالینی :با توجه به اهمیت رعایت مالحظات اخالقی در
مطالعات کارآزمایی بالینی ،در این بخش به آن پرداختهشده
26
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در  901مورد ( 31/1درصد) ،به مالحظات اخالقی در
پیشنهادهها اشاره و بخش مربوطه تکمیلشده بود،
درحالیکه  35طرح ( 25/3درصد) بدون عبارت و بخش
مالحظات اخالقی بودند.
تأیید در کمیتۀ اخالق :از میان  931پیشنهاده پژوهشی،
تنها  10مورد ( 9درصد) به کمیتۀ اخالق در پژوهش ارجاع
شده و تأییدیۀ کمیتۀ اخالق در پژوهش را داشتند .ضمناً از
پیشنهادههای ارجاعشده به کمیتۀ اخالق در پژوهش ،هیچ
پیشنهادهای در کمیتۀ اخالق رد نشده بود.
آگاهی شرکتکننده از شرکت در پژوهش :از
 131پیشنهاده با آزمودنی انسانی ،در  268طرح (15/3
درصد) آزمودنیها از شرکت در مطالعه آگاه شده بودند
و در  222طرح ( 81/9درصد) اشارهای به آگاه کردن
آزمودنیها نشده بود و در  3طرح ،آگاهی
شرکتکنندگان از پژوهش موضوعیت نداشت.
کسب رضایت آگاهانه :در  255طرح ( 86/1درصد)،
اخذ رضایت آگاهانه پیشبینیشده بود که در  36مورد
( 93/6درصد) کسب رضایت بهصورت کتبی 91 ،مورد
( 18/3درصد) شفاهی و  91مورد ( 15/6درصد) ضمنی
بود .ضمناً در هیچیک از  211طرحی که در آنها آگاهی
شرکتکنندگان از پژوهش و کسب رضایت آگاهانه
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پیشبینی نشده بود ،دربارۀ علت اخذ نکردن رضایت یا
ناآگاهی شرکتکنندگان توضیحی دیده نشد.
کسب رضایت کتبی :از مجموع طرحهای بررسیشده ،در
 33طرح ( 23درصد) اخذ رضایت کتبی از شرکتکنندگان
وجود داشت .دربارۀ  211طرح ( 81/8درصد) دریافت رضایت
کتبی موضوعیت نداشت .گفتنی است هیچکدام از پیشنهادهها
فرم رضایتنامه را پیوست نکرده بودند.
حفظ محرمانگی اطالعات آزمودنیها :از مجموع
 131پیشنهاده با آزمودنی انسانی ،حفظ محرمانگی
اطالعات آزمودنیهای پژوهش در  115طرح (12/1
درصد) پیشبینیشده بود و در  11طرح ( 3/3درصد)،
اشارهای به تدابیر کافی برای حفظ اسرار و اطالعات
آزمودنیهای پژوهشی نشده بود.

میزان رعایت موازین اخالق در پژوهش در پیشنهادههای پژوهشی مصوب و -....مجتبی پارسا و همکاران

مطالعات مربوط به زنان باردار ،در  5طرح ( 50درصد)
رضایت از مادران باردار اخذ شده بود.
مالحظات اخالقی مطالعه بر روی حیوانات :در
کل 3 ،طرح ( 2/6درصد) بر روی حیوانات آزمایشگاهی
انجام گردیده بود که از این تعداد ،در  1مطالعه (61/1
درصد) به شرایط نگهداری 9 ،مطالعه ( 10درصد) به
نحوۀ کشتن بدون درد و  1مطالعه ( 11درصد) به
کمترین آزار رساندن به حیوانات اشاره شده بود .در
هیچکدام از مطالعات طراحیشده بر روی حیوانات
آزمایشگاهی ،از نظر استفاده از کمترین تعداد حیوانات،
نحوۀ تسکین درد حین مطالعه ،شرایط سازگاری
حیوانات با محیط آزمایشگاه و معاینات موردنیاز از سوی
دامپزشک توضیحی وجود نداشت.

است .از  931پیشنهادۀ پژوهشی بررسیشده 21 ،مورد (8/2
درصد) کارآزمایی بالینی بود که از این تعداد ،در  21طرح
( 30درصد) کسب رضایت آگاهانه از آزمودنیها
پیشبینیشده بود که  1طرح ( 51درصد) بهصورت کتبی1 ،
طرح ( 26/5درصد) بهصورت شفاهی و  2مورد ( 3/8درصد)
بهصورت ضمنی بود و در هیچکدام از پیشنهادهها فرم
رضایتنامه موجود نبود .گفتنی است که طرحهای بدون
رضایتنامه آگاهانه و دارای رضایت شفاهی و ضمنی ،در
کمیتۀ اخالق در پژوهش یا گروه مستقل مرتبطی بررسی
نشده بودند و مجوزی دال بر موافقت با اخذ نکردن رضایت
آگاهانه یا کسب رضایت به شیوۀ ضمنی نداشتند؛ همچنین
دربارۀ ارائۀ خدمات به شرکتکنندگان ،در  3طرح (18/9
درصد) خدماتی از قبیل آموزش و حمایت درمانی
پیشبینیشده بود و در  5طرح ( )96/6هیچگونه خدماتی
پیشبینینشده بود.

مقایسۀ مؤلفههای اخالقی بر اساس نوع
مطالعات :در مقایسۀ مالحظات اخالقی با توجه به

مالحظات اخالقی در مطالعۀ گروههای
آسیبپذیر :از مجموع پیشنهادههای بررسیشده83 ،
طرح ( 5/5درصد) را مطالعه بر روی گروههای
آسیبپذیر تشکیل میدادند .مطالعهشوندگان  1طرح را
کودکان 8 ،طرح را نوجوانان 21 ،طرح را سالمندان و
 20طرح را زنان باردار تشکیل دادند 8 .طرح ( 3درصد)
از مطالعه روی گروههای خاص به کمیتۀ اخالق ارجاع
شده بود و تأییدیۀ کمیتۀ اخالق داشتند.
از  1مطالعۀ مربوط به کودکان ،در  9طرح (99/9
درصد) رضایت والدین برای شرکت کودکان در مطالعه
اخذ میشد .از  8مطالعه روی نوجوانان ،دو مورد رضایت
توأم والدین و نوجوان و در یک مورد تنها رضایت
والدین پیشبینیشده بود .در همۀ  21مطالعۀ مربوط به
سالمندان ،رضایت فرد سالمند کسبشده بود .در

جدول شمارۀ  .6مقایسۀ مؤلفههای اخالقی برحسب انواع مطالعات
مؤلفههای اخالقی

ذکر عبارت مالحظات آگاهی آزمودنی
اخالقی

کسب

کسب رضایت

تصویب

از شرکت در

رضایت

کتبی

کمیتۀ اخالق

پژوهش

آگاهانه

حفظ حقوق ارائۀ خدمات به رعایت محرمانگی
آزمودنیها

آزمودنیها

اطالعات و
رازداری

مطالعات اولیه-مشاهدهای ()n=891

802

36/1

216

85/1 282 86/2

60

25/1

29

9

102

15/6

26

9/6

215

16/9

مطالعات اولیه-غیرمشاهده ای ()n=31

62

59/9

15

18

13

8

8/6

91

19/1

18

13

81

95/6

نوع مطالعه مطالعات ثانویه-متاآنالیز ()n=13
نامعلوم ()n=80
سطح معنیداری

81/1

81

12

51

0

0

0

0

0

21

68/8

29

96/5

29

96/5

1

0/002

0/000

0/000

25

درصد تعداد درصد

0
26/5
0/000

0

0

0

0

0

0

0

0

8

20

21

68/8

9

28/8

21

68/8

0/108

0/000

0/000

0/000
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تعداد

درصد

تعداد

درصد تعداد درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

81
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نوع مطالعه ،همۀ مؤلفههای اخالقی بهاستثنای مؤلفۀ
تصویب در کمیتۀ اخالق ( ،)P=0.203از نظر آماری
تفاوت معناداری در همۀ انواع مطالعه داشتند
( .)P=0.00پیشنهادههای مربوط مطالعات
غیرمشاهدهای (مداخلهای یا تجربی) از نظر میزان
رعایت موازین اخالقی ،تقریباً در بیشتر مؤلفههای
اخالقی نسبت به مطالعات مشاهدهای و متاآنالیز،
وضعیت بهتری داشتند .مطالعات متاآنالیز نیز در مقایسه
با مطالعات دیگر ،کمترین درصد را از نظر اشاره به
مؤلفههای اخالقی به خود اختصاص دادند (جدول
شمارۀ .)6

دوره بیست و نهم ،شماره سوم ،شهریور 0011

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

این تعداد به  8طرح ( 2درصد) و در سال  2811به 9
طرح ( 2/9درصد) افزایش یافته است؛ همچنین از میان
 105آزمودنی غیرانسانی در سال  ،2818تنها  2طرح
( 0/9درصد) به کمیتۀ اخالق ارجاع شده است ،در سال
 2819این تعداد به  8طرح ( 2/9درصد) و در سال
 2811به  6طرح ( 1/3درصد) افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است که همۀ موارد ارجاعی در هر دو نوع
آزمودنی در کمیتۀ اخالق تصویب شدند.

مقایسۀ پیشنهادههای مصوب ارجاعشده به
کمیتۀ اخالق برحسب آزمودنی و سال مطالعه:
در نمودار شمارۀ  ،2مقایسۀ پیشنهادههای ارجاعشده بر
حسب آزمودنیهای انسانی و آزمودنیهای بدون موارد
انسانی در سالهای  2831تا  2811نشان میدهد که
طی روند ساالنۀ موارد ارجاعشده به کمیتۀ اخالق رو به
بهبود بوده است ،به این صورت که از میان 131
آزمودنی انسانی در سال  ،2818تنها  1طرح (0/5
درصد) به کمیتۀ اخالق ارجاع شدهاند ،در سال 2819

7

6
5
4

0
3

1

1
2

0
3
1394

1 1

1 1

1 1

1392

1391

1390

1 1
1389

شکل شمارۀ  .9توزیع فراوانی (درصد) پیشنهادههای مصوب ارجاعشده به کمیتۀ اخالق برحسب آزمودنی و سال مطالعه

*آزمودنی انسانی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی ،اپیدمیولوژیک تحلیلی ،اپیدمیولوژیک توصیفی -تحلیلی ،مبتنی بر اطالعات
بیمارستانی و درمانگاهی ،توصیفی -مقطعی ،مداخلهای ،علوم پایه ،کیفی -روششناختی ،کارآزمایی بالینی ،همگروهی ،پیمایشی،
متاآنالیز ،پژوهش در آموزش ،مورد -شاهد ،شبیهسازی را شامل میشود.
**بدون آزمودنی انسانی انواع مطالعات تجربی حیوانی و غیر حیوانی را شامل میشود.

بحث و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که بهطورکلی در 31/1
درصد طرحهای پژوهشی ،به ذکر و تکمیل بخش
مالحظات اخالقی مطابق با بند  29بیانیۀ هلسینکی
( )25توجه شده بود که بیانگر توجه پژوهشگران و
کمیتۀ اخالق در پژوهش به این امر است .در مطالعۀ
قاسمزاده و همکاران ( )26در دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه ،در  31/1درصد طرحهای پژوهشی ،به ذکر و
تکمیل بخش مالحظات اخالقی توجه شده بود که به
نظر میرسد وضعیت شاخص یادشده در این مطالعه

23
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مربوط به تشکیل کمیتههای منطقهای اخالق در
پژوهش از سال  2855در کشور باشد .این در حالی
است که در پژوهش الریجانی و همکاران در سال
 2835در دانشگاه علوم پزشکی تهران 13 ،درصد ()21
و در مطالعۀ پاشا و همکاران در سال  2830در دانشگاه
علوم پزشکی بابل به میزان  39درصد ( )28و مطالعۀ
مشابه در کرمان در سال  56 ،2839درصد ،بیتوجهی
به مالحظات اخالقی در طرحهای پژوهشی را نشان
میداد (( )23جدولهای شمارۀ  9و .)1
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جدول شمارۀ  .4مقایسۀ نتایج بررسی میزان رعایت اخالق در طرحهای پژوهشی مصوب در مطالعات گوناگون برحسب درصد
متغیر
ذکر عبارت مالحظات اخالقی
آگاهی شرکتکننده از شرکت در پژوهش
کسب رضایت آگاهانه
دارای رضایت کتبی
ضمیمه شدن فرم رضایت
ارجاع به کمیتۀ اخالق
حفظ حقوق گروههای آسیبپذیر
ذکر شرایط نگهداری حیوانات
توضیح نحوۀ کشتن بدون درد حیوانات

ایالم (مطالعۀ کنونی)

ارومیه سال 9833

کرمان سال 9834

31/1
89/1
86/1
23
صفر ()0
9
19/1
61/1
10

31/1
63/9
66/3
89
95/2
11
61/1
11/8
91/3

19
15/15
23/9
1/55
16/1
0/3
51
26
86

جدول شمارۀ  .1مقایسۀ نتایج بررسی میزان رعایت موازین اخالقی در کارآزماییهای بالینی در مطالعات مختلف (برحسب درصد)
متغیر
ذکر عبارت مالحظات اخالقی
آگاهی شرکتکننده از شرکت در پژوهش
کسب رضایت آگاهانه
دارای رضایت کتبی
ارجاع به کمیتۀ اخالق
آگاهی استفاده از دارونما
آگاهی آزمودنی از دوسوکور بودن پژوهش

ایالم (مطالعۀ کنونی)
200
30
30
66/5
صفر ()0
200
51

ارومیه سال 9833
16/6
30
30
63/8
68/8
90
9/8
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در این ارتباط ،مطالعۀ رب ابدور و همکاران ( )1و
خوراسگان اصفهان ( )21از نظر زمانی ،نوع ،مکان و جامعۀ
موردمطالعۀ آنها با مطالعه حاضر متفاوت بوده که میتواند
دلیلی بر اختالف شاخص ارجاع به کمیتۀ اخالق باشد،
بدین شکل که مطالعۀ رب ابدور و همکاران بر روی
پیشنهادههای با موضوعات سالمت عمومی ،ژنومیک و
بیوتکنولوژی  21کشور حوزۀ مدیترانه شرقی انجام شده
که بودجۀ آنها توسط دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی
بهداشت ( )EMROو کمیتۀ دائمی همکاریهای علمی و
فناوری سازمان کنفرانس اسالمی ( )COMSTECHدر
سال  1006تأمینشده و اطالعات مطالعه از طریق تکمیل
پرسشنامۀ خودایفا از سوی پژوهشگران ارسالکنندۀ
پیشنهادهها به دفتر  EMROبهدستآمده بود ( )1و
مطالعۀ خوراسگان نیز در سال  ،2831بر روی
پایاننامههای دانشآموختگان سالهای  2838تا 2833
دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان
انجام شده است ()21؛ همچنین در مطالعات بابل و
خوراسگان ،تشکیل نشدن کمیتۀ مستقل اخالق ()28 ،21
یا بیدقتی در ارجاع به کمیتههای منطقهای اخالق در
پژوهش تحت پوشش ،در بروز این اختالف مؤثر است.
در این مطالعه ،در  89/1درصد پیشنهادهها ،آزمودنیها
از شرکت در مطالعه آگاه شده بودند .در مطالعۀ
قاسمزاده و همکاران در ارومیه میزان آگاهی آزمودنیها
از شرکت در مطالعه  63/9درصد ( ،)26در بابل 99
درصد ( )28و در کرمان  15/15درصد ( )23و در
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بر اساس توصیۀ سازمان جهانی بهداشت ( )WHOو
بند  21بیانیۀ هلسینکی ،پیشنهادههای پژوهشی با
آزمودنی انسانی باید پیش از انجام مطالعه ،برای بررسی
و تصویب به کمیتۀ مستقل اخالق ارسال شوند که در
این مطالعه ،تنها  9درصد پیشنهادهها به کمیتۀ اخالق
در پژوهش ارجاع و/یا دارای تأییدیه اخالقی بودند .در
بررسی مشابه در کرمان 0/3 ،درصد پیشنهادهها به
کمیتۀ اخالق ارسال شده بودند ( )23و در مطالعات
تهران ( )21و بابل ( )28و خوراسگان اصفهان (،)21
هیچ پیشنهادهای از سوی گروه مستقلی مانند کمیتۀ
اخالق ارزیابی نشده بود و در مطالعۀ رب ابدور و
همکاران 11 ،درصد پیشنهادهها بدون مجوز اخالق
بودند ( .)1با توجه به اینکه مطالعۀ تهران در سال
 ،2853بر روی کارآزماییهای بالینی سالهای  2858تا
 2856انجام شده ( )21و مطالعۀ بابل در سال ،2830
مربوط به کارآزماییهای بالینی  2858تا  2851بوده
( )28و مطالعۀ کرمان در سال  ،2839بر روی طرحهای
پژوهشی مصوب  2859تا  2838انجام شده بود (،)23
اختالف شاخص یادشده میتواند مربوط به سال انجام
مطالعات و جامعۀ موردمطالعه و الزام تشکیل کمیتههای
منطقهای اخالق در پژوهش کشور باشد .همانگونه که
در نمودار شمارۀ  2مشاهده میشود ،در این مطالعه نیز،
ارجاع پیشنهادهها به کمیتۀ اخالق با تشکیل این
کمیتهها بهمرورزمان موردتوجه قرارگرفته است.

تهران سال 9833
1
22/3
5/3
2/1
صفر ()0
صفر ()0
صفر ()0

بابل سال 9831
26
99
90
26
صفر ()0
30
-

دوره بیست و نهم ،شماره سوم ،شهریور 0011
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مطالعۀ تهران  22/3درصد ( )21بود ،درحالیکه طبق
بند  19بیانیۀ هلسینکی حق اساسی آزمودنی ،آگاهی از
شرکت در مطالعه و هرگونه عارضۀ احتمالی است.
مطابق با بند اول کدهای نورنبرگ ( ،)10بندهای  19و
 11بیانیۀ هلسینکی و بند اول کدهای حفاظت از
آزمودنیهای انسانی ( ،)5کسب رضایت آگاهانه در همۀ
پژوهشهای انسانی الزامی و در تحقیقات مداخلهای و
کارآزماییهای بالینی نوع کتبی آن ضروری است.
در این مطالعه ،اخذ رضایت آگاهانه در  86/1درصد
طرحها دیده شد ( 25/6درصد رضایت کتبی و 23/6
درصد رضایت شفاهی یا ضمنی) ،درحالیکه میزان اخذ
رضایت آگاهانه در مطالعۀ تهران  5/3درصد ( ،)21بابل
 90درصد ( ،)28کرمان  23/9درصد ( ،)23آیتاللهی و
همکاران  90/1درصد ( )12و رب ابدور و همکاران 52
درصد گزارش شده بود (( )1جدول شمارۀ )9؛ همچنین
مطالعۀ محمدی در علوم پزشکی هرمزگان ،در 59
درصد طرحهای پیشنهادی پایاننامهها ،دریافت رضایت
آگاهانه ذکر شده بود و فرم طراحیشدۀ رضایتنامه در
 11درصد موارد وجود داشت (.)11
در این مطالعه ،پیشنهادههایی که در آنها کسب
رضایت شرکتکننده پیشبینینشده بود ،بدون بررسی
اخالقی و تأییدیۀ اخالق بودند ،درحالیکه مطابق بند
نهم کدهای حفاظت از آزمودنی انسانی ( )5و بندهای
 19و  11بیانیۀ هلسینکی ،مطالعاتی که در آنها کسب
رضایت غیرممکن یا غیرعملی است یا اعتبار پژوهش را
تهدید میکند ،تنها پس از بررسی و تصویب کمیتۀ
اخالق قابل انجام هستند.
اگرچه اهمیت اخذ رضایت آگاهانه در سطح جهانی
شناخته شده است ،هنوز ابهاماتی دربارۀ روش صحیح
اخذ آن وجود دارد ()18؛ بنابراین ،برای آگاهانه و
داوطلبانه بودن واقعی رضایتها مطابق بندهای 3 ،1 ،8
کدهای حفاظت از آزمودنی ( )5و بندهای  11و 19
بیانیۀ هلسینکی ،وجود مؤلفههای اصلی از قبیل اعالم
پژوهشی بودن مطالعه ،اهداف آن ،مدت اجرا و شرح
اقدامات ،تشریح خطرها و ناراحتیهای قابل پیشبینی،
فواید احتمالی ،محرمانگی اطالعات ،نحوۀ تماس برای
دریافت اطالعات بیشتر در تدوین فرم رضایتنامه
ضروری است .در این مطالعه هیچکدام از پیشنهادهها
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فرم رضایتنامۀ مربوطۀ پیوستی نداشتند؛ بنابراین،
بررسی مؤلفهها و اجزای آنها منتفی بود.
طبق یافتههای مطالعه کنونی ،جهت حفظ محرمانگی
اطالعات ،در  11/6درصد پیشنهادهها تمهیدات کافی
در نظر گرفتهشده بود ،درحالیکه در مطالعۀ کرمان ،در
 1/2درصد طرحها تمهیداتی در این خصوص در نظر
گرفتهشده بود ( .)23در مطالعۀ محمدی در علوم
پزشکی هرمزگان در  36درصد موارد )11( ،و مطالعۀ
قاسمزاده و همکاران 53/8 ،درصد ( )26حفظ
محرمانگی اطالعات بیان شده بود؛ اما میزان رعایت
محرمانگی اطالعات مطابق با بند  25کدهای حفاظت
از آزمودنی انسانی ( )5در مطالعۀ تهران ( ،)21بابل ()28
و خوراسگان ( )21به میزان  200درصد بود .با توجه به
اینکه یافتههای این مطالعه بر اساس اطالعات
پیشنهادهها و قبل از انجام طرح است ،ولی اطالعات
مطالعات تهران ،بابل و خوراسگان بر اساس گزارش
نهایی و بعد از انجام طرح بوده ،لذا اختالف آماری
مذکور میتواند نشاندهنده آن باشد که علیرغم عدم
پیشبینی چنین تمهیداتی در پیشنهادهها ،پژوهشگران
نسبت به رعایت محرمانگی اطالعات در مراحل اجرا و
گزارش نهایی پژوهش وقوف الزم را داشتهاند.
از مجموع طرحهای بررسیشده 5/5 ،درصد را مطالعه
بر روی گروههای آسیبپذیر تشکیل میدادند که از این
تعداد ،تنها در  29/2درصد موارد ( 2/2درصد از کل)،
کسب رضایت آگاهانه از قیم قانونی یا آزمودنی
صالحیتدار پیشبینیشده بود؛ مطابق بندهای 16-11
و  25و  1بیانیۀ هلسینکی و کدهای  12-19حفاظت از
آزمودنی انسانی ،حمایت از گروههای خاص و اخذ
رضایت از قیم قانونی آنان ضروری است (،)5
درحالیکه در مطالعات مشابه در تهران ( )21و بابل
( ،)28در هیچیک از طرحهای انجامشده در گروههای
آسیبپذیر دربارۀ اخذ رضایت از قیم قانونی ،صحبتی به
میان نیامده بود .در مطالعۀ کرمان که  11طرح روی
گروههای خاص انجام شده ،در  23طرح ( 51درصد)
توضیحاتی دربارۀ حفظ حقوق شرکتکنندگان و رضایت
قیم دادهشده بود ()23؛ همچنین در مطالعۀ قاسمزاده و
همکاران ( )26در ارومیه 11/3 ،درصد از پیشنهاده روی
گروههای آسیبپذیر صورت گرفته که از این تعداد در
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 61/1درصد موارد ،کسب رضایت آگاهانه از قیم قانونی
یا آزمودنی صالحیتدار پیشبینیشده بود .در این
ارتباط ،مطالعۀ آدورو و همکاران نشان داد که از 10
درصد والدین کودکان شرکتکننده در پژوهش رضایت
گرفته شده بود ( .)19البته مطالعۀ اخیر بهصورت
مصاحبۀ نیمهساختاریافته با مادران کودکان
شرکتکننده در پژوهش همگروهی ایمنی علیه ماالریا
است که با مطالعۀ حاضر تفاوت ماهوی دارد.
استفاده از دارونما مسئلۀ مهمی است که از جنبههای
متفاوت قابلبحث است .بر اساس اصول اخالقی ،تنها
زمانی مقایسۀ درمان جدید با دارونما مجاز است که یا
درمان پیشین وجود نداشته باشد ،یا عوارض آن بسیار
شدید و فوایدش در قبال آنان قابلچشمپوشی باشد ،یا
بیماری بررسیشده اهمیت کمی داشته باشد (مانند
داروهای ضد درد) .حتی در کارآزمایی بررسی درمان
درد نیز ،برخی پژوهشگران استفاده از دارونما را صحیح
نمیدانند ( .)21در مطالعۀ کنونی ،از  9کارآزمایی بالینی
که در آنها از دارونما استفاده شده بود ،در هر  9مورد،
آزمودنیها از دریافت آن آگاه میشدند ،درحالیکه در
مطالعۀ تهران این میزان صفر بود ( )21و در مطالعۀ
بابل در  1کارآزمایی از دارونما استفاده شده بود که در 9
مورد ،شرکتکنندگان آگاهی داشتند ()28؛ همچنین در
مطالعۀ ارومیه در  6مورد از  21کارآزمایی که در آنها
از دارونما استفاده شده بود ،شرکتکنندگان از احتمال
استفاده از دارونما آگاه شده بودند (.)26
یکی از مالحظات اخالقی در پیشنهادهها ،نحوۀ جبران
خسارت احتمالی یا بیمۀ آزمودنی و ترتیب پرداخت
غرامت کافی در طی کارآزمایی بالینی است که باید
موردتوجه کمیتۀ اخالق قرار گیرد ( ،)18درحالیکه
یافتههای مطالعۀ کنونی و مطالعات ارومیه ( )26و
تهران ( )21بیانگر آن است که از این امر غافل شدهاند.
درزمینۀ ارائۀ خدمات به آزمودنیها ،در  98مورد (3/3
درصد) به ارائۀ خدمات اشاره شده بود ،درصورتیکه
داوطلبانه بودن مشارکت افراد در پژوهش و آزاد بودن
خروج ایشان از مطالعه ،بدون اینکه الزم باشد جریمه
یا خسارتی را پرداخت کنند یا درمان معمول ایشان
تحت تأثیر قرار گیرد ،از اصول اخالق در پژوهش است.
بهمنظور ارتقای کمی و کیفی پژوهش بر روی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.29.3.12

آزمودنیهای انسانی و جلوگیری از زیان رسیدن به
آنان ،بیانیههای نورنبرگ ،هلسینکی و بلمونت به وضع
اصول ،قواعد و کدهای اخالقی در پژوهشهای علوم
زیستی پرداختهاند ( .)9بر مبنای «راهنمای عمومی
اخالق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی
انسانی مصوب  ،»2811در کارآزماییهای بالینی
دوسوکور که آزمودنی از ماهیت دارویی یا مداخلهای که
برای وی تجویز شده بیاطالع است ،پژوهشگر باید
تدابیر الزم برای کمکرسانی به آزمودنی در صورت
لزوم و در شرایط اضطرار را تدارك ببیند.
از نظر مقایسۀ مؤلفههای اخالقی در میان انواع
مطالعات ،بیشترین درصد در بیشتر مؤلفهها مربوط به
مطالعات غیرمشاهدهای (مداخلهای یا تجربی) بود .در
مطالعۀ آدامز و همکاران ( ،)11مطالعات کارآزمایی
بالینی (که از نوع مطالعات غیرمشاهدهای -مداخلهای یا
تجربی -است) از نظر رعایت موازین اخالقی
بررسیشده در پیشنهادههای مختلف پژوهشی ،درصد
باالیی از رعایت اصول را به خود اختصاص داده بودند.
استفاده از حیوانات در پژوهشهای علوم پزشکی کمک
چشمگیری به حل مشکالت مرتبط با سالمت انسان در
دستیابی به روشهای تشخیصی و درمانی کرده است
( .)18در کمیتۀ تحقیقات حیوانی و اخالقی انجمن
روانشناسی آمریکا ،بر مراقبت و اسکان حیوانات و
شرایط نگهداری آنها تأکید فراوانی شده ( )11و در
بیانیۀ هلسینکی به رعایت رفاه حیواناتی تأکید شده
است که برای پژوهش استفاده میشوند .از میان 3
مطالعۀ انجامشده بر روی حیوانات ،در  61/1درصد
موارد به شرایط و محل نگهداری حیوانات اشاره شده
بود که در مطالعۀ ارومیه این میزان  11/8درصد ( )26و
در مطالعۀ کرمان  26درصد ( )23بوده است.
در مطالعۀ ما ،تنها در  1مورد ( 11درصد) به رعایت
کمترین آزار به حیوانات توجه شده است .در مطالعۀ
ارومیه نیز تنها در  1مطالعه ( 1/1درصد) به رعایت
کمترین آزار حیوانات پرداخته شده بود ( .)26در پژوهش
حاضر ،در  9مطالعه ( 10درصد) به نحوۀ کشتن بدون
درد حیوانات اشاره شده است که این میزان در مطالعۀ
ارومیه  91/3درصد ( )26و در مطالعۀ کرمان  86درصد
( )23بود و در هیچیک از آنها به استفاده از کمترین
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Abstract
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Introduction: Considering the everincreasing developments in medical
research, especially the use of human
subjects in research projects, the
implementation of such research according
to the ethical principles and criteria of
creditable national and international
declarations is of great significance. The
present study aimed to investigate the rate
of observance of research ethics in
proposals approved at Ilam University of
Medical Sciences, Ilam, Iran, from 2010 to
2016.

(4%) proposals were referred to the
Research Ethics Committee and approved
by the Research Ethics Committee.
Furthermore, in 163 (57.8%) proposals, the
subjects
were
informed
of
their
participation in the study, and in 177
(36.2%) proposals, informed consent was
included. In the proposals with human
subjects, the confidentiality of the subjects'
information in the research was predicted in
257 (52.6%) proposals.
Discussions & Conclusions: The ultimate
goal of national/regional Research Ethics
Committees is the improvement of the
current situation and getting closer to the
related standards, which totally showed a
progressive trend. Holding educational
workshops for honorable members of
scientific boards as well as students, and
careful supervision of ethics committees,
especially in clinical trials and animal
studies, is presented as a proposed
optimization strategy to improve the ethical
environment.

Materials & Methods: This descriptiveretrospective study evaluated 489 research
proposals that had been approved between
2010 and 2016. Following that, the required
information was extracted using six
checklists prepared using the standard
questionnaires of the Ethics Review
Committee in World Health Organization
(WHO/ERC) and other related studies. The
obtained data were analyzed in SPSS
software.

Keywords: Clinical
Research ethics

Findings: According to the results, 402
(82.2%) proposals observed the ethical
consideration section. However, only 20
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