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 چرا به این گزارش نیاز داریم؟

 ی کامل گزارش مراجعه کنیدنسخه 1به بخش مقدمه و فصل 
 

ای بهداشتی یاضطرار یها تیوضع 1بهداشت جهانیاضطراری  وضعیت های

 یطراراض یها تیوضع کنند. این هستند که بیش از یک کشور را درگیر می

با  تنهایی یا در ترکیبها به قرار زیرند )بهعلل بسیاری دارند که برخی از آن

 هم(:

 های عفونی نظیر ابوال، سرخک، ویروس زیکا یا تب اپیدمی بیماری

 السا؛ 

 ی، سیل یا طوفان؛ لرزه، سونامبالیای طبیعی نظیر زمین 

 مقیاس، مناقشاتبالیای ساخت بشر، نظیر حوادث صنعتی بزرگ 

 ی افراد.های گستردهجاییو جابه

جهانی انجام  بهداشت یاضطرار یها تیوضعهایی که در طی پژوهش

 ای را به دنبال دارند.العاده پیچیدههای اخالقی فوقچالش ،شوندمی

جهانی به پژوهش نیاز  بهداشت اضطراری هایضعیتو چرا در

 داریم؟

، به شواهد جهانی بهداشت یاضطرار یها تیوضعبه  برای بهبود پاسخ

ی کدام اضطرار تیوضعیک تری نیاز است که نشان دهند در طی مناسب

 تیوضعهایی که در طی فایده. پژوهشها بیاند و کدامکنندهاقدامات کمک

یابی به این شواهد دارند شوند نقش بسیار مهمی در دستانجام می یاضطرار

 د. کننو به تقویت پاسخ فوری و همچنین یادگیری برای آینده کمک می

برانگیزی برای شرایط چالش جهانی بهداشت یاضطرار یها تیوضعطبعاً 

ها و اختالل ی،اضطرار یها تیوضعشوند. این انجام پژوهش محسوب می

فوری متعددی را دربردارند که نیازهای بهداشتی شدید از آن نیازهای 

گویی متعارض، اند و اغلب با محدودیت زمانی برای عمل، مجاری پاسخجمله

های ی این عوامل ریسک آسیبعدم قطعیت و آشفتگی همراهند. همه

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

موجود  استثمارعدالتی و دهند و یا سهواً به بیزایش میرا اف خیرخواهانه

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

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

 پژوهشاین است که راههایی که از طریق آنها ی این گزارش هدف از ارائه

به صورت اخالقی انجام شوند  یاضطرار یها تیوضعدر  ها می توانند

 می ،ی انجام شده به صورت اخالقیهاپژوهشتا تأثیری که  دنمشخص شو

اشته د اضطراری در شرایط کنونی و آینده آمادگی و پاسخ بهبوددر توانند 

  یابد. ارتقا باشند،
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 :کنندمی کمک زیر موارد به مختلف هایپژوهش

 آسیب وضعیت اضطراری موردنظر از که افرادی هاینگرانی بهتر درک 

 رایب توانندوضعیت اضطراری می امدادگران که روشی بهترین و انددیده

  ببرند؛ کار به نیازها بندیاولویت

 تر؛سریع رسانیکمک نتیجه، در و ترساده و ترسریع دهیتشخیص 

 حاضر حال در که هاییبیماری برای جدید هایدرمان و هاواکسن ساخت 

  درمانی؛ هایگزینه توجهقابل بهبود یا و نیستیم هاآن درمان به قادر

 خدمات که ایگونهبه افراد از مراقبت کنونی هایشیوه وتعدیلجرح 

 نبهتری کردن پیدا و باشد؛ حساس افراد نیازهای به و مناسب شدهارائه

 .برانگیز چالش هایموقعیت در بهداشتی خدمات یارائه هایروش

 ارزیابی و بررسی هدف با نیز، هاسازمان دیگر و بشردوستانه هایسازمان

وضعیت های  در که را هاییجمعیت به مربوط اطالعات خود، خدمات

 رسمی طور به عموماً اقدام این. کنندمی آوریجمع انددیده آسیب اضطراری

 .  رددا پی در را مشابه اخالقی مسائل از بسیاری اما شود،نمی تلقی «پژوهش»
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 کدامند؟ های اخالقیچالش

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

ی ها کنندههایی که شرکتی پژوهشهمهباید برای مستقلی اشاره دارد که 

تری به اخالق در پژوهش . ما از رویکرد گستردهانجام شودانسانی دارند 

 کنیم.صحبت می

 

 

 

 

 عبارتند از: جهانی بهداشت یاضطرار یها تیوضعهای اخالقی در چالش

  مسائل مربوط به قدرت و نفوذ: نظرات افرادی که بیشترین آسیب را از

شده در مورد  اند چقدر بر تصمیمات اتخاذدیده یاضطرار یها تیوضع

 اند؟موضوع پژوهش، محل و چگونگی انجام آن تأثیر گذاشته

 پذیر که به انعطافو بررسی  مطالعهمناسب  یحامسائل مربوط به طر

 شود حساس هستند.بغرنجی که پژوهش در آن انجام می بافت

 تر دولت با هدف تضمین کسب رضایت هدفمند در نظام اخالقی گسترده

 رعایت منافع مردم.  

 گران و مؤسسات های بین پژوهشنیاز به شفافیت بیشتر در همکاری

 پژوهشی در کشورهای مختلف.

  گران از ی اخالقی سایر پژوهشی استفادهنحوهدر نظر گرفتن زمان و

 اند.فراهم شده فوریتای که در طول های بیولوژیکیها و نمونهداده

  در رسیدگی به  کارکنان خط مقدم پژوهشچگونگی حمایت بهتر از

 رو.معضالت اخالقی پیش

طور مستقیم در پژوهش نقش دارند اخالق صرفاً به رفتار افرادی که به

مالی،  حامیانگذاری )توسط تصمیماتی که در سطح سیاست نیست.محدود 

ها و دیگران( اتخاذ نشریه نهادهای تنظیم مقررات، مؤسسات پژوهشی، 

های دهی و محدود کردن احتمال انجام پژوهششدت بر شکلبه ،شوندمی

 تاسهایی سازمانخطاب به های ما گذارند. توصیهتأثیر می در عرصه اخالقی

  توانند به تغییرات واقعی منجر شوند.شان میها و اقداماتکه سیاست

 اصطالحات مورد در توضیحی

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

 هاآن مؤثر مدیریت برای که دارد اشاره وضعیت های اضطراری به که شودمی

 دیگر و بهداشت جهانی سازمان حمایت مثال، برای) خارجی هایکمک به

 المللیبین اعطاکنندگان بشردوستانه، هایسازمان ملل، سازمان نهادهای

 . است نیاز( دیگر کشورهای پژوهشی هایتیم یا و مالی هایکمک

 همکاری به ،«جهانی بهداشت یاضطرار یها تیوضع» به پاسخ برای

 و رویکردها در موجود هایتفاوت. است نیاز متعددی و مختلف هایسازمان

 پی در را هاییتنش ناگزیر مشروعیت، و مسئولیت کنترل، مورد در آرا اختالف

 . داشت خواهد

 یاجعهف» یا« انسانی بحران» عبارات از اغلب وضعیت اضطراری، علت به بسته

 از ار عبارات این نداریم قصد گزارش این در و شودمی استفاده نیز« پیچیده

 .کنیم متمایز هم
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 فوریت هاو پژوهش در  آمادگی، پاسخ

 ی کامل گزارش مراجعه کنیدنسخه 3و  2به فصول 
 

 های کلیدیافراد و سازمان

 نقش جوامع

یت وضعویژه در بالیای طبیعی، نقش اصلی در پاسخ به در اغلب موارد، به

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

به این اخالقی در مورد پاسخ موردنظر پیامدهای مهمی دارد؛ برای مثال، 

 مرزی در قبالهشی برونهای پژوهای خارجی نظیر تیمگروه گونه که چگونه

 این جوامع مسئول هستند.

 

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

متناسب با سن هر داوطلب «. بیاید ،تواند کمک کندلطفاً هر کسی که می»

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

ای که اجتماعینکردند. بسیاری از جوانان مشارکت کردند. مشاور روانی

یدا کس را پنان اعزام شده بود هیچبرای رسیدگی به مشکالت احتمالی جوا

 «.همه مشغول کار بودند»نکرد. او گفت: 

 فوریت هامشارکت کودکان و جوانان در (، 2007یونیسف )

 

است و از  1های عفونی معموالً نهادمحورتردهی به شیوع بیماریپاسخ

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

شود. برخی روز بیشتر مشخص میبهداشتی و درمانی جوامع محلی روزبه

 گری را کنار بگذارندخواهند کنترلالمللی میگران از امدادگران بینپژوهش

 و رهبری را با اطمینان به دست امدادگران جامعه بسپارند.

 

 افراد شرکت کننده در پژوهشهای تجربه

ها در پژوهش های اضطراریوضعیتهای افرادی که در طول آگاهی از تجربه

موقعیت هایی که ممکن است در آنها سوء برای درک  ،کنندشرکت می

ضروری است. در اغلب موارد، افراد به  رخ دهد، استثمار یا خطر ها وبرداشت

کنند که شرکت می بهداشت و درمانهای مربوط به این امید در پژوهش

خواهند به دیگران کمک کنند. در عمل، بهبود یابند، اگرچه برخی نیز می

است که تقریباً هیچ « ی پوچیگزینه»دعوت برای مشارکت در پژوهش 

ظام، یا به فردی که به دنبال کسب جایگزین مشخصی ندارد. اعتماد به ن

 گذارد.شدت بر تصمیمات افراد تأثیر میرضایت است، به
                                                           

1Institution-led 

 توانند اقدامات پژوهشیسختی میکنندگان بههای انسانی، شرکتدر بحران

ز اویژه زمانی که مربوط به مراقبت های درمانی هستند، به ،را دهیو پاسخ

بینانه شوند، واقعمردم تأمین نمی یجدا کنند. وقتی نیازهای اولیه یکدیگر

 د. گران اعتماد کننها انتظار داشته باشیم به نیت خوب پژوهشنیست از آن

 

 موفقپژوهش مشارکتی 

ریزی هستند از: رهبری قوی، برنامه/عوامل مهم موفقیت عبارت بودند»

لجستیک و ارتباطات مؤثر، گروهی از مشاوران آفریقایی که با منطقه و 

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

های ی پژوهشعالوهی بازماندگان، از جمله رویکردی انسانی بهشبکه

های دولتی و و سایر سازمان 2ی جهانی غذابالینی با مشارکت برنامه

 «.غیرانتفاعی

 پاسخ دهنده به فراخوان مستندات ما 

2 World Food Program 

 ابوال شکست در سیرالئون در محور نهاد های کنش و بیماران

2014-2016 

 یاقدامات تحت رهبر ی ذیر را ازما مثالها پژوهش،در طول 

 :شنیدیم بهبودیافتگان

 یرماند یبداهه در بخشها یمسابقات تئاتر و استعدادها یبرگزار 

ده به ش فی)توص مارانیب نیدر ب دیکمک به حفظ ام یابوال برا

 ( "دوستان با استعداد نیا" صورت

 یاحتمال بهبود ارتقا یدر خوردن غذا برا مارانیبا همکار کردن ب 

 اآنه

 رمان در واحد د همکارداوطلبانه به عنوان بهبود یافته گان بار  کی

 .دنجامعه عمل کرد جیبس ی بیماران به شکلبهبودبرای ابوال 

  بازماندگان گرید یازهاینحامیان به عنوان فعالیت 
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 پژوهشگرهای تجربه

های بهداشت جهانی اغلب در محیطاضطراری  هایوضعیتمحققان در 

ا هپیچیده، به سرعت در حال تغییر و اغلب ناهماهنگ کار می کنند. چالش

 شامل:

 ؛ها و خطوط پاسخگویی درگیرندبسیاری از سازمان 

 آنها؛های متفاوت کارایی سریع کارکنان و انگیزه  

  اضراری؛خطرات ذاتی در شرایط  

  فوری به خصوص در اضطراری تنش بین انجام پژوهش و پاسخ

  .مقابل نیاز بزرگ

 

 و نظارت در حمایت از آمادگی: تکنولوژینقش 

را در پاسخگویی و ارائه اطالعات جهت  ارزشمندیتحوالت تکنولوژی نقش 

ر تحقیق د آمادگی، پاسخ وها و تصمیمات افرادی که درگیر هدایت فعالیت

 کند. اند، بازی میوضعیت اضطراری

 هشدار دهنده زود هنگام و نظارت بر سیستمی ابزارهای توسعه 

 بینی کننده برای کمک و هدایت خدمات های پیشایجاد مدل

 بهداشتی ارائه شده

 توسعه و بهبود تست(های تشخیصی نزد بیمارnear patient) 

ها نقش مهم جوامع محلی و خدمات بهداشتی را در هشدار دادن این فناوری

های عملیاتی محلی تکمیل و شروع برنامه اضطراریوضعیت های عالئم اولیه 

 کنند.می

 

 

  

 

  
 یمل یهادولت

 هایبهداشت،سازمانخانهوزارتمانند
 .یمحلیبهداشتخدماتوپژوهشیمل

قاتیو تحقدرمانیخدماتیهاستمیسمراقب

 اولی.ردهباشندیمکشورشاندربهداشتی

بهداشت اضطراریهایوضعیتدرییپاسخگو

 استممکننیهمچن.باشندیمیجهان

 شود.شاملزینراارتش

 یبخش خصوص
 

  یجهت آمادگ در گذاری هیبه سرما کمک

 و یدولت نیب های مشارکت با آژانس قیاز طر

  قیاز طر یپژوهش گذاری هیو سرما نیریسا 

 .یفناور ستیو ز یبخش داروساز

  گذاران هیسرما

 یرتجاریغ یپژوهش
 

 .  درمانی-بهداشتی قاتیگذاران تحق هیسرما

کدام پژوهش و  نکهیآنها ا یها هیها و رو تیاولو

 کنند افتیدر هیسرما یپژوهش یمهایکدام ت

 .کند یم تیرا هدا 

 سازمان های بین دولتی
 سازمانهماهنگی، دفترWHOمانند 

 ملل متحد، یونیسف. 

 

 ریزی، پاسخبرنامه  کنند وملی حمایت می هایاز سازمان

 ای و پژوهش اضطراری را در سطوح محلی، منطقه 

 و دفتر مرکزی هماهنگ می کنند.

 یالملل نیب یپژوهش یشبکه ها

 یو منطقه ا 

 

و انجام  یبند تیکه جهت اولو یپژوهش یگروه ها

 یاطالعات همکار یو به اشتراک گذار قاتیتحق

 . کنند یم

 یهاسازمان

 بشردوستانه یدولتریغ 
 

در طول  یخدمات بهداشت رساندن

، انجام پژوهش و یاضطرار یهاتیوضع

انجام شده توسط  قاتیبر تحق یرگذاریتاث

 .گرانید

 متاثر جوامع

توصیه می کنیم:ما    

 آنهاز ا دینبا ،شودیمردم جبران نم یبهداشت یاساس یازهایکه ن یزمان 

  .شرکت کنند یدرخواست شود که در پژوهش بهداشت

 باید در زمان اختصاص بودجه برای طرح های  قیگذاران تحق هیسرما

ه را ملزم ب یقاتیتحق یها میتپژوهشی در موقعیت های اضطراری، 

دهندگان خدمت مربوطه  هیارا باشفاف  یمشارکتارائه برنامه های 

ملزم  یبهداشت عموم یبشردوستانه و دپارتمانها یمثل سازمانها

 .ندکن

 

یبهداشت جهانهای اضطراری های وضعیتپژوهشدر  یدیکل نفعانیذ  
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 توسعه یک قطب نمای اخالقی 

 ببینید را کامل گزارش 4 فصل
 

های اخالقی چالشبهداشت جهانی  های اضطراریوضعیتپژوهش در 

  . به عنوان مثال:به چند دلیل ارائه میکنددشواری را 

 اخالقی  ،]گذاری[تتصمیمات اخذ شده در سطح سیاس بدلیل اینکه

 دشوار می سازد. عرصه عملرا در عمل کردن 

 چگونه چارچوب های اخالقی  آیا و اینکه ازعدم اطمینان  بدلیل

ه کار بمنحصر به فرد و برانگیز استاندارد میتواند در این شرایط چالش

 گرفته شود. 

  توسط چارچوب های  متفاوتبدلیل اینکه پزشکان در رشته های

 .( هدایت میشوندمتعارض یمواقع درو اخالقی متفاوت )

 

                                                           
ethical compass1  

 به کمک برای ما .وجود نداردای پاسخ سادهبرای هیچ یک از این سواالت، 

 برای مشترک زبان یک فراهم کردن و سیاستگذاری رویکردهای جهت دادن

 نمایقطب» عمل، یک عرصهبرخاسته از  اخالقی دوراهی های در تفکر

. مکنیپیشنهاد می ،تشکیل شده است مشترک ارزش سه از را که «1اخالقی

 تهگذاش اشتراک به مستندات و تجربیات استفاده از با یاخالق ینما قطب

 .شد داده توسعه ،سهیم بوده اند ما تحقیق در که افرادی توسط شده

 استفاده از قطب نما
 و سه ارزش احترام برابر، انصاف ،در بسیاری از موارد استفاده از قطب نما

 اقداممنجر به یک  کهدر یک جهت قرار خواهند گرفت کاهش رنج  بهکمک 

ن تصمیم در مورد پرداخت ،در جایی که اینگونه نیست .عملی شفاف میشوند

 به همراه یکشفاف دقیق، جامع و  سازیبه پژوهش به یک فرایند تصمیم 

بهترین به کاهش رنج  چیزیچه »سوال  .مستقل نیاز خواهد داشت بررسی

توجه کردن به اینکه  ،اگرچه .همیشه مهم خواهد بود «خواهد کرد ؟کمک را 

 ، نیزاست است و چه چیزی نشان دهنده احترام برابر منصفانهچه چیزی 

 . دهدپژوهشی را که در حال انجام است تحت تاثیر قرار  باید

که  قابل پذیرش است اینیا آ را برای تفکر درباره اینکه سه ارزش ابزاریاین 

. رویکرد آوردفراهم میبپذیریم، ی قیبه هر طردارد را ناصول اخالقی استا

 های ممکن عبارتند از: 

  ثالم عنوان به -وضعیت اضطراریتفسیر اصول با توجه به ویژگیهای 

 انجام تحقیق، حین در جامعه مشارکت فرایندهای توسعه گذاری جهتهدف

 ندهافرآی است که پیش از شروع نمی توان فوریبه قدری  شرایط که هنگامی

 .ایجاد نمودرا 

 مشارکت کنندگان اخالقی های از سنت تریاضافه اصول شناخت 

 از سطحی در نظر گرفتن مثال عنوان به - محلی نیازهای به پاسخ در یا

ت سن گرفتن نظر در و فردی رضایت ، در کنارتحقیق برای جامعه رضایت

 محلی؛ و های

 در اخالق «اکوسیستم» بخشهای سایر تقویت جهت در اقدام 

 را حفاظت الزم میزان تواند نمی تنهایی به استاندارد اصول که مواردی

 افعمن از محافظت چگونگی مورد در کردن فکر مثال، عنوان به - کند فراهم

 یانتخاب کنند احساس مردم است ممکن که شرایطی در کنندگان شرکت

  .ندارد وجود تحقیق شرکت در به رضایت جز

 به اضطراری وضعیت هر ویژگیهای به بسته نیاز است که تصمیمات این

 هاین س گرفتن نظر در با باید همیشه اما شود،  اتخاذ مورد-به-مورد صورت

 .شود هدایت ارزش

 

 های برخاسته از تعهدات و راهنماهای متعارضپرسش
  مطالعات در مورد درمانهای جدید چگونه باید منافع افراد )که

ممکن است فرصت دسترسی به اشکال آزمایشی مراقبت را 

کن ممکه تر جوامع )را با منافع گسترده بخواهند( فوریبصورت 

است در طوالنی مدت از  نتایج پژوهش های سریع و سرنوشت 

 ادل کنند؟ ( متعسود ببرند بیشتر ،ساز در مورد اثر بخشی

 هک ییپژوهش ها گیری کردن ازکنارهبه افراد فرصت باید  ایآ 

 ماریب معمول اطالعات، مانند استفاده از دارند یدغدغه منافع عموم

 ؟داده شود، نظام سالمتبهبود  یبرا

 منافع ن خود و کناچگونه در مورد منافع کار یپژوهش یها سازمان

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

 ،هستند خطرناک طی که به طور ذاتییدر شرا یمنیسالمت و ا

 کنند؟ یمذاکره م

 نندکیم تیریمتناقض را چگونه مد تیمسئول یمحدوده ها محققان 

کنند، دولت  یکه با آنها کار م یبه عنوان مثال در قبال جوامع -

حرفه  یخود و استانداردها انیگذاران و کارفرما هیسرما ،یمل یها

 خودشان ؟ یا
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 چه کسی وظیفه دارد که اقدام کند؟
  داشته باشند: اقدام کردنبرای وظیفه اخالقی  است ممکن مردم و سازمانها

  ؛دارند اقدامبرای  را تواناییبیشترین اگر آنها  

  به طور مثال به عنوان یک کارفرما(  شان با دیگرانروابطاگر(

  ؛ یاای برای انها ایجاد میکندهای ویژهولیتئمس

 رمقص ای ازدرجه آنها که باشد معنی بدان آنها اشتباهات یا اقدامات اگر 

 طریق از مثال عنوان )به دارند اضطراری وضعیتبرای تاثیرات  بودن

 .(شاثرات کاهش یا از آن جلوگیری در انگارانهسهل کوتاهی

 سازمانهای دولتی،بین سازمانهای دولتها، شامل «وظیفهصاحبان»

 لمیعنشریات  و پژوهشگران ،کارفرمایان پژوهش، حامیان مالی بشردوستانه،

اس اس باید رنج کاهش به کمک و برابر احترام انصاف، ارزش سه. باشند می

اتخاذ می کنند  سیاستگذاری سطح در وظیفهصاحبان این که رویکردی

 ایتحم اضطراری هایوضعیت در اخالقی تحقیقات از بتوانند آنها تا باشند،

 یندهآ برای که دارند صاحبان وظیفه همچنین وظیفه  این از بسیاری. کنند

 اتتحقیقو  درمانیبهداشتی نظام تقویت طریق ازتا  کنند، ریزی برنامه

 آن از یا رسانده حداقل به را آینده اضطراری شرایط تأثیر ،بهداشتی

  .کنند جلوگیری

 انصاف

 نکهیفکر کردن درباره ا

 ...صورتنیچگونه در بهتر

 منافع/بار پژوهش به طور•

 .شود یم عیعادالنه توز

 پژوهشگران نیهمکاری ب•

 .میرا برای همه منصافه کن 

 ... نکهیدر نظر داشتن ا

این  اب کسانی چه نیازهای•

 شود؟ می برآوردهپژوهش 

 نیازها را این کسی چه•

 کرده است؟ تعیین

 ترین نیازها مهم اینها آیا•

 هستند؟

 

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

خواهد بود؟ حساس محلی ارزشهای به چگونه پژوهش طراحی 

چرخه زمانیدرطول که شود حاصل اطمینان تا شود انجام تواندمی کاری چه 

 کنندهشرکت با افراد مطالعه، نتایج بازخورد پژوهش ازجمله 

 می شود؟ رفتار احترام با

 

 جامع و شفاف ندیکل فرا•

 .شود یم 

احترام 

 برابر

کمک کردن به 

 کاهش رنج

یریگ میکردن تصم تیهدا یبرا یاخالق یقطب نمایک   
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شود؟ دهیشن دیبا یچه کسصدای   

 بر پژوهش یرگذاریتأث یبرا جامع کردیرویک -

 گزارش کامل را ببینید.  5فصل 
 

ا ب دیبارا دارند،  اضطراریوضعیتیک در انجام پژوهش  که قصد یکسان

ته قرار گرفی اضطرارتیوضعآن تحت تاثیر  به شدت که منافع آنها یافراد

 : افراد عبارتند از مایند. ایننمحترمانه مشارکت به صورت جدی و  ،است

 یقاتیو مؤسسات تحق یمل یدولتها 

  موسسات و نهداوطلبا ی، سازمانهامحلی یخدمات بهداشتارائه دهندگان 

 و ؛متاثردر منطقه  یقاتیتحق

 متاثر جوامع یاعضا 

که پژوهشگران ضروری است  پیچیده و متنوع هستند.جوامع خودشان 

مختلف  یگروهها ریزتعداد زیادی از در غیر رسمی که به صورت را افرادی 

 یکه نقش رهبر آنهایی نیو همچنتاثیرگذار و صاحب نفوذ اند جامعه  کی

 .را شناسایی کنند دارند یتر یرسم
 

 
 

 سرمایه گذاری کردن   وی بند تیاولو بارهدر رگذاریأثت ماتیتصم

 گذاران هسرمای بین تر اشتراکی رویکرد یک در ابتدا است تا الزم اقداماتی

 داهاص از تری گسترده طیف که شود حاصل اطمینان سپس ایجاد شود و

 دهشنی برای آن باید سرمایه گذاری شود، که تحقیقی نوع تعیین در

 .شودمی

 

 

 

                                                           
regional research initiatives1  

   عرصه عملدر  انجام پژوهش چگونگی بری رگذاریتأث

 نیمحترمانه ب ودار  یمعندر قلب یک مشارکت  اعتماد توسعه روابط قابل

حالت، تعامل  نیدر بهتر .متاثر قرار دارد جوامع متنوع یهاو بخشمحققین 

 ندیطول فراو محققین در جامعه  یاعضا نیمداوم ب یبه شکل گفتگو

نحوه استفاده از  و مطالعه، نحوه انجام آن یطراح داشتن درنقش  ،قیتحق

 شود.یانجام م جیتان

 از  یروابط نیچنبه منظور پرورش جامعه  مشارکتی یتوسعه شبکه ها

مثال به عنوان طور به   -.است اضطراریی از آمادگی مهمبخش  پیش،

 یساختارها ای یمنطقه ا ژوهشیپ 1ابتکار عمل هایبرنامه از یبخش

 ،جامعه مشارکت یداریاز پا نانیاطم یبرا یمل یدولت ها. جامعه یبهداشت

 یمحل یبهداشت یهانظاماز  جزء معمولی کیمشارکت را به  یهانظام دیبا

 .کنند لیتبد

 زمان یک وضعیت طول ، دریآمادگ نیدر صورت عدم وجود چن 

 در شدنسازگارو  گرفتنادی یدامنه ،گرایانه عمل کردیرو کی، یاضطرار

ی هاارزش .دوشمیرا شامل  قاتیتحق پیشرفت حیندر  هابازخورد پاسخ به

 ،قیتحق قیکمک به کاهش رنج از طر تیو انصاف، در کنار اهمبرابر احترام 

 یاــندهیفرآبا   «ازگاریـس» زانیمبرای تعیین اینکه تا چه مایی ــراهن در

 ، کمک می کنند. قابل قبول است لا دهیا

 

 هیلتس یا برای، کردن صحبت افرادی با توانایی 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 سنتی ؛ هاییا قابله و هاطبیب 

  بازار گران معامله مانند مردم، مشاغل با مرتبط های انجمن 

 

 :کنیم می توصیه ما

 لیم تحقیقاتی مؤسسات ، ذیربط های دولت تحقیق، گذاران سرمایه •

 یک وضعیت اضطراری شروع در باید متحد ملل سازمان نهادهای و

فق پژوهش ها به توا بندیکنند تا در مورد اولویت همکاری یکدیگر با

 برسند. 

 تاثرم جوامع که کنند تشویق و ترغیب را محققان باید گذاران سرمایه •

 زا مثال عنوان به-دهند قرار گرنت اعطای های برنامه در مستقیماً را

 .ایهکارهای دامن سریع انجام برای کوچک های قابل تغییرگرنت طریق

 

های  نامهملزم به بر باید تحقیقات، گذاران سرمایه که کنیم می توصیه ما

برای طرحنامه ها شوند گذاری جهت سرمایه جامعه مشارکت جامع برای

 لحاص اطمینان سرمایه گذاری کرده اند، اینکه به طور مناسبی از تا

 کنند. 
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ررسی بطراحی مطالعه و  به فراگیر رویکرد یک   
 .را از گزارش کامل ببینید ۶فصل  

 هایوضعیت با مرتبط پریشانی و عادی زندگی در اختالل ،انفشار زم 

 مطالعات طراحی برای هم ،را هاییچالش تواندمی جهانی بهداشت اضطراری

 همم این کند. ایجاد آنها بررسی برای استفاده مورد فرایندهای هم و پژوهش

عیت متاثر از وضی افراد پذیر آسیب افزایش به نسبت پژوهشگران که است

پذیری به شرایط خاص فوریت هوشیار باشند و پاسخ انعطاف اضطراری

راهنمایی را در هنگام بررسی اینکه چگونه و چه  ،نمای اخالقیقطب .بدهند

 ،دکنن پیدا سازگار شدن به نیاز است ممکن استاندارد فرایندهایزمانی 

  کند. می فراهم

 مطالعه طراحی
تا در پژوهشی که بعید است نتایج  بخواهیم مردم از کهاین غیراخالقی است  

 .دنکن شرکت ،ند و درنتیجه کمکی به کاستن از رنج نکندمفیدی تولید ک

 رب همچنین موضوع کند. اینمی برجسته را علمی دقت اهمیت موضوع، این

 کند.می تاکید ،دارند محلی پذیرش که مطالعه هایاحیطر اهمیت

 د،نکن فراخوانی کافی تعدادرا به  کنندگانشرکت دنتواننمی که هاییطراحی

د نانجام نخواه قابلیت ،محلی هایبه دغدغهه علت بی توجهی ب مثال برای

 .داشت

 :سواالت کلیدی برای پرسش عبارتند از 

  ؟یرجمعیت است/ ز برای این مکان و این جمعیت درستیآیا این مطالعه 

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

مثبت بهره مند  نتایجآیا جمعیت های محلی از هرگونه  ؟داشته است

 ؟خواهند شد

   نیازها ؟برای این مکان و این جمعیت است درستیآیا این طراحی، 

 ؟محلی چگونه در نظر گرفته شده استها یا ترجیحات دغدغه

 

  مستقل اخالقی بررسی 

 در مه و تحت تاثیر قرار گرفته ی کهکشور در )هم مستقل اخالقی بررسی

محافظت مهمی برای شرکت  (در کشورهای دیگر ،باشدمرتبط  که جایی

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

ت وضعیدر یک  .شودانجام می یمناسب موشکافانهخاطر می دهد که بررسی 

ال با این ح .استاندارد بررسی به هیچ وجه نباید به خطر بیفتد ،اضطراری

 .فرایندهای بررسی می تواند و باید در صورت لزوم با شرایط سازگار شود

ها شامل ثبت به صورت کامالً فوری و استفاده از روش های انعطاف مثال

 .پذیر برای برقراری ارتباط با پژوهشگران و بحث راجع به پروتکل است

ک خطرات صصین محلی از جمعیت های درگیر برای درمتخدسترسی به 

تری که مردم به واسطه احتمالی پژوهش و همچنین خطرات گسترده

 .ضروری است ،گیرنددر معرض آن قرار می وضعیت لضطراری

 لحا در که مناطقی در اخالقی بررسی ساختارهای تقویت از پشتیبانی 

 آمادگی از مهمی بخش  ،هستند مند بهره خدمت این از کمتر حاضر

اخالقی بررسی  که است ضروری نکته این درک همچنین است. اضطراری

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

فعالیت های جمع آوری شواهد  .اخالقی خود رها نمیکند هایمسئولیت

مانند ارزیابی نیازها و ارزشیابی پاسخ بشردوستانه نیز می تواند پیامدهای 

 «پژوهش»حتی با اینکه آنها به طور رسمی به عنوان  ،اخالقی داشته باشد

 .طبقه بندی نمی شوند

 

  

 :کنیم می توصیه ما

 تا شود، تدوین محلی جوامع مشارکت با باید مطالعات هایپروتکل •

 حتی .است قبول قابل پیشنهادی های فرایندهای  که شود حاصل اطمینان

 تواندمی که داشت خواهد وجود عناصری سایتی چند های کارآزمایی در

 هر در ،مطالعه دقت به لطمه بدون، بازخورد و تعامل به پاسخ در ،باید و

 .شود اجرا متفاوتی صورت به سایت

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

 ،انکودک مانند «پذیر آسیب های گروه». شود توجیه وضوح به نظر مورد

. ندشو حذف مطالعه از خودکار صورت به نباید مسن افراد یا باردار زنان

 .کند پذیرترآسیب را آنها است ممکن ها گروه این حذف ،عمل در

  :ما توصیه می کنیم

  به عنوان مثال (توسعه سیستم های مشارکتی در سطح ملی و بین المللی

از بررسی سریع و پاسخگو در  حمایتبرای  ،WHO)در مناطق 

در  بیشترتخصص اخالق مدسترسی به  های اضطراری، شاملوضعیت

 و ،مواقع نیاز

 یارزیاب های برنامه در اخالقی بررسی مختص به مرحله یک گنجاندن 

 های پژوهشیالقی مشابه با پروژهاخ هایدغدغه که ارزشیابی یا نیازها

 .را مطرح می کند رترسمی
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 تر گسترده اخالق ستماکوسی –و فراتر از آن تیرضا

 گزارش کامل را ببینید.  7فصل 

 کسبدر  یامشکالت کامال شناخته شده، یاضطرار ریغ طیدر شرا یحت

 هب – ، وجود داردقیتحق برای شرکت در آگاهانه و داوطلبانه  آواقع تیرضا

 مطمئنو  دهیچیمطالعه پ کی دربارهواضح  حاتیعنوان مثال در ارائه توض

 یاحساس آزادواقعًا  ،برای امتناع از شرکت در آنمردم  نکهیاز اشدن 

 ،اختالل مانند یعوامل یبهداشت جهان یاضطرار هایوضعیت در کنند.می

ترس،  به همراه، ی اساس خدمات وبه منابع  یخانواده، عدم دسترس ییجدا

سطوح  .بر این چالش ها می افزاید، اتیتجرب نیبا ا مرتبطی و ناتوان یشانیپر

ه بشرکت کنندگان، چه  یبرا افزایش یافتهو خطرات  نانیعدم اطمباالی 

 می کند. هدیچیپ بیشتر ، مسائل راقیمرتبط با تحق ریمرتبط و چه غصورت 

شرکت در  بهد که موافقت ناوقات مردم ممکن است احساس کن یبعض

 آنهاست. نهیتنها گز قیتحق

م برابر احترا باشند و و محترمانه کسب رضایت متناسب با فرهنگفرایندهای 

به اندازه  های اضطراریوضعیتدر نشان دهند، را برای شرکت کنندگان 

 یروشها از متعددی موجود یها نمونهبا اهمیت هستند.  شرایط دیگر،

جود و انگاز  پیشگیریو  درک ، بررسیدهیچیارائه اطالعات پ یبراخالقانه 

 .دارد

 پذیرش اخالقی بودن الزمههرگز تنها  ییبه تنها تیرضاحال،  به هر

ز ا یکیتنها  در کسب رضایت مطلوبعملکردهای  .ستین هاپژوهش

که از انجام است  تریگسترده «یاخالق ستمیاکوس»ی هابخش

ی ها تیشامل مسئول ستمیاکوس نیا کند. یم حمایت پژوهش ها یاخالق

 به دقت کهتا مطمئن شوند  پژوهشگران و کمیته های اخالق پژوهش است

این خطرات را توجیه منطقی ، کرده اند یو خطرات را بررس ایمزاو موشکافانه 

 را در یو ارزش اجتماعاجتماعی تری مانند عدالت  کلیو سواالت کرده اند 

 رابرب احترام آشکارساختنشامل  نیهمچناین اکوسیستم  .اندنظر گرفته 

 و جامع یمشارکتفرایندهای توسعه  از طریقجامعه  یاعضا جوامع و یبرا

 حیتوض 9و 8صفحات)همانطور که در باشد می تحقیقانجام زمان طول  در

 .داده شده است(

وجود دارد  اضطراریشرایط  ای در خارج ازشناخته شده استثنائاتهمچنین 

 یعنوان مثال اگر فرد به ،است رممکنیغ یفرد تیرضااخذ  در آنها که

که  یقاتیتوانند تحق یاخالق م یها تهیکمدر چنین مواردی،  .باشد هوشیب

حفاظت های دیگری  در نظر گرفتن بارا  هستند باال یارزش اجتماع دارای

به  –نمایند  بیتصو می بخشد، ارتقاءرا  مشارکت کنندگان بهاحترام  که

درباره پژوهش و سپس اجازه  با جامعهعنوان مثال بصورت مشاوره های قبلی 

از اخذ رضایت در یک موقعیت  تیمعاف شنهادیگونه پ هر گرفتن از خانواده.

به صورت اختصاصی و از نزدیک، با در نظر  دیبا ،یبهداشت جهان یاضطرار

را  شرکت کنندگان یبرابرابر توان احترام  یچگونه م سوال که نیاگرفتن 

  .ردیقرار گموشکافانه  یمورد بررس حفظ کرد،

مهیا کردن شرایطی که نتایج  گرفته اند،نتیجه ها پژوهش همانگونه که 

ش بخندگان در پژوهش قرار بگیرد، یک تحقیق در دسترس مشارکت کن

 بین مشارکت کنندگان و تیم پژوهشی است. محترمانه مهم از روابط

  

 ذیل موارد اخالق های کمیته اضطراری، موقعیت های در کنیم می ما توصیه

:باشند داشته نظر مد را  

 دهایفراین  حساسترین و روش های کسب رضایت طرح شده، مناسبترین آیا •

  است؛  موجود شرایط در ممکن

 ذاریگاحترامنشان دادن  از تا بتوان باشد نیاز است ممکن دیگری چه اقدامات •

ل ، اطمینان حاصاخالقی برابر به عنوان افراد پژوهش، در کنندگانشرکت به

 کرد؛ و

 تواند بامی شود،می درخواست کنندگانمشارکت از آیا در همه شرایط، آنچه •

 عنوان منصفانه توجیه شود. 

 

رکت به ش باید  بطور معمول  حامیان مالی پژوهش ها  که میکن یم هیتوصما 

به  ،هشد ادگرفتهیمطالعه  کیدر مورد آنچه که از وسیعتر، کنندگان و جوامع 

  دهند.بازخورد همراه سرمایه انحصاری که به این هدف اختصاص داده اند، 

 

 در کسب رضایت مطلوباز عملکرد  ییمثال ها

 .کنند بیان، انده دیشود آنچه را که فهم یشرکت کنندگان خواسته م از •

های روشرود که یآن م میبی وقت ،تیرضا یشفاههای روشاز  اسفاده •

  .ایجاد کند انگخطر  تیرضا یکتب

 یتصادفضیح اختصاص تو یبرا یسنت یهایاز باز استفاده •

 اطالعات یبه اشتراک گذار یبرا یمشارکت نمایش هایاز  استفاده •
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 و شراکت  یهمکار

 .دینیگزارش کامل را بب ۸فصل 
 

 پژوهش و پاسخ  نیب همکاری 

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

 یاضطرارپاسخ  یازهاین یدر راستا یپژوهش به خوب نکهیاز ا نانیجهت اطم

پژوهش  گذارانسرمایه ،نقطه نیتر ییاز ابتدا .باشد یم یضرور ،قرار دارد

 میکه به طور مستق یپژوهشگران و افراد نیب کینزد یکار وابطر دیبا

 ،عرصه عملو در  یاستراتژ طحس در ،را دارند اضطراریپاسخ  تیمسئول

 .کنند جیترو

 بهداشت وضعیت اضطراری کیپژوهش در  یبرا یزیدر زمان برنامه ر •

داشته  نانیاطم گذارانسرمایهپژوهشگران و  است که ازین ی،عموم

آنکه بخواهند  از شپی ؛دارد جوددر محل و یباشند که خدمات پاسخ کاف

 .کنند دایپ یدسترس آتیکنندگان به شرکت

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

 هشیممکن است هم ریدرگ یهاطرف نکهیا صیبا تشخ ؛باشداحتمالی 

 یمال لیبه دال ا)ی خود نباشند گاهیجهت ارائه خدمات توافق شده در جا

 .(گرید لیدال ای

 در بخش پژوهش یهمکار

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

ستمیس یکار یهاتیبه واسطه محدود موضوع نیابا اینکه  .قطعاً ،بله»

، شودمیمحدود پژوهشگران  شتیبالقوه آنها بر مع ریو تاث جیرا یها

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

 تیرا حما یهمکار قویا گرنتاعطا کننده  یاگر نهادها .ردیرا در نظر بگ

پول آورده و مقاالت نوشته  یبه جا یو اگر موسسات دانشگاه کردند یم

 «.افتاد یاتفاق م نیآنگاه ا ،رفتندیپذیمشارکت را به عنوان بازده م ،شده
 مستندارائه پاسخ دهنده به دعوت ما برای 

 

با انواع مختلف تخصص  ،ریدرگ یهاطرف آوردن پژوهش خوب برکنار هم

اصل ح نانیتا اطممتکی است  ،کنندیمکار  یبا همکار گریکدیکه در کنار 

 .شراکت منسجم است طول در تمام کردهایکه روش ها و روشود 

به اشتراک  یهااهداف و فرصت مستلزم داریمعن یپژوهش یهایهمکار

 پژوهش را شکلهر یک بتواند است تا  ریدرگ یهاطرف یتمام گذاشته شده

 .بگذارد ریاهداف تاث و جیدهد و بر نتا

 

 

 

 

 

 

 

 ارانهمک ،گرانیبا د رفتاربه  یمنصفانه بر اساس الزام اخالق یهمکار تیاهم 

 .با احترام برابر است ،پژوهش ه درشرکت کنند افراد و

به خصوص  - پژوهش ریدرگ یهاطرف نیب یهایانصاف در همکار جیترو

 پر و یهاطیدر مح یمحل ریدرگ یهاو طرف یرونیموسسات پژوهش ب نیب

مدت مهم  یو هم در طوالن طول یک وضعیت اضطراریهم در  - درآمدکم

 .است

 

 

   

:یاضطرار تیوضع کیطول  که در میکنیم هیما توص  

 نانیتا اطم دارند،فعال  یها قدم به برداشتن ازین یموسسات پژوهش •

 ییموسسات تا جا گریحاصل کنند که روابطشان با پژوهشگران د

 برقرارسازی شامل نای .کند منصفانه است یاقتضا م طیکه شرا

ردم م نکهیاز ا افتنی نانیاطم ؛ابتدا استاز  یهمکار یها توافق نامه

 نانیو اطم کنندیم افتیشان منصفانه اعتبار در یبه خاطر کارها

درآمد کار کم یها طیکه در مح یریدرگ یهاطرف که نیاز ا افتنی

  .دارند یمانند کتابخانه و آموزش دسترس یکنند به منابع ضرور یم

فعال در جهت اتصال همکاران بالقوه  یهاقدم دیبا گذارانسرمایه •

 .منصفانه در مشارکت ها بر دارند دمانیچ تیو تقو

:که در بلندمدت میکن یم هیما توص  

منصفانه بلند مدت به عنوان جزء  یهایاز همکار دیبا گذارانسرمایه •

 نیآنها همچن .کنند تیپژوهش حما تیظرف تیتقو و ایجاد یضرور

 یکه موسسات موجود در کشورها یگذارهیسرما داریپا یهامدل دیبا

 تیحما تگرن میمستق خواستدر یدرآمد را برادرآمد و متوسطکم

 .قرار دهند تیدر اولو ،کنندیم

خود را  در علوم  یدانشگاه تیدارند که ظرف ازین یمل یهادولت •

صتخص جادیتا از ا ،کنند تیتقو یپزشکستیو اخالق ز یاجتماع

 .شود تیحما یمحل یها
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 اطالعات و نمونه ها  

 دینیگزارش کامل را بب9فصل 
 

اهداف  یبرا ای ،پژوهش یهاگروه نیاطالعات و نمونه ها ب گذاریراکاشتبه

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

ممکن است  ،حال نیبا ا .به کاستن از رنج کمک کند بدین وسیله،

 ییها ستمیس .شود جادیو استثمار ا یاحتمال یبهایدر مورد آس ییهادغدغه

ست ا ازین ،دنشو یاطالعات و نمونه ها استفاده م یبه اشتراک گذار یکه برا

 .که منصفانه و قابل اعتماد باشند

 از اطالعات و نمونه ها ینقش افراد و جوامع در رابطه با استفاده آت 

به -مسئوالنه و منصفانه یاشتراک گذاربه جیکه به ترو طیشرا یما تعداد 

که مردم بتوانند به آنها اعتماد  تیریمد یمحل یها ستمیس جادیطور خاص ا

 :شامل نهایا مشخص می کنیم. -کنند

 یهااستفادهدادن به تیرضاجهت  ،متناسب با فرهنگ و محل کردیرو جادیا 

  یآت

 چه نوع  نکهیدر مورد ا یریگ میجهت تصم «یدسترس یها تهیکم» جادیا

 دداشته باشن تیاولو دیتواند انجام شود و کدام پژوهشگران با یم یپژوهش

 و (؛نمونه ها مهم است یبرا صاًمخصو نیا)

  که  ییهاپژوهشدرباره  یجوامع محل یو اطالعات منظم برا دادن بازخورد

 .شودیانجام م

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

 تیمابه ح ازینپژوهشگران  کامل ایجاد شوند، به طور هاستمیس نیا نکهیاز ا

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

 بررسی موانع سازمانی و حرفه ای جهت به اشتراک گذاری
طیطلبد که به پژوهشگران در مح یرا م ییها ستمیس ،همنصفان یگذاراشتراکبه

د ده یم ،پر درآمد هستند یهاطیکه در مح ییمشابه با آنها یصتفرکم درآمد  یها

 دمانیاز چ نیو همچن ،اندبه دست آورده انکه خودش ییتا از اطالعات و نمونه ها

 . منتفع شوند ی،باز اشتراک گذار یها

 و اتاطالع نکهیاز ا اطمینان حاصل کردنشامل  ،مسئوالنه یگذاراشتراکبه

که  شوندیاستفاده م یبه نحو ،به اشتراک گذاشته شده اند زمانیکه  ییها نمونه

  .اثر را در کمک به کاهش رنج دارد نیترآلدهیا

 :میکنیم هیتوص ما

را با  یشتریب یپژوهش ها دیبا روشیپ یو موسسات پژوهش گذارانسرمایه •

 یمردم را درباره به اشتراک گذار یهایقرار دهند تا نگران تیدر اولو نفعانیذ

  ییپژوهش ها نیچن .درک کنند یاستفاده پژوهش یاطالعات و نمونه ها برا

 نیسازگار با قوان ،یمل ای یمحل ینماهاراه نیتدو برای را یمنطق هیپا کی

 یپژوهشگران فراهم م یواضح برا تیجهت فراهم کردن هدا ،مربوطه یمحل

اقدامات را به عنوان  نیا دیبا یدولت نیب یو سازمان ها یمل یکنند. دولت ها

 کنند. تیحما اضطراریوضعیت یزیبرنامه ر یجزء ضرور

 ییهاتمسیس نیکه چن ییدر جا ،افتند یاتفاق م های اضطراریوضعیت یوقت 

ر د شرویپ یاخالق پژوهش بهتر است نقش یمل یهاتهیکم ست،یموجود ن

  تــد جهــتوانن یها مونهـاطالعات و نم ایآ کهـنیدر مورد ا یرـیگمیتصم

جوامع را  چگونه به  نکهیو ا شوند یممکن نگهدار یآت یهایگذاراشتراکبه

 .داشته باشند ،کنند یماتیتصم چنین ریطور مناسب درگ
های وضعیتشده در  یجمع آور یاز نمونه ها یآت استفاده هرگونه •

بر  دیاند باشده ینگهدار تیگذشته که بدون ثبت شفاف رضا اضطراری

 ،رهبران پژوهش ،یمل یمانند دولتها یدیکل نفعانیاساس بحث با ذ

 مانده باشد.باز یهاگروه ایجامعه  یهاندهینما

د و وجو ی اضطراری،هاوضعیتدر  ندهیآ یالمللنیمشترک ب قاتیدر تحق •

داده  گاهیپا کیبه طور معمول در  دیبا شدهآوریی جمعنمونه ها تیماه

 ثبت شود. ،دارد یعموم یکه دسترس

:میکن یم هیما توص  

 ه کنند ک یریگینشر پ یهااستیس دررا  یانوآورانه یهاراه دیبا نشریات علمی

ظر را در ن ینشر یهااستیس دیکند و با تیدر نوشتن را تقو میمستق یهمکار

 جیاطالعاتشان ترو یبعد یهالیرا در تحل هیکه دخالت پژوهشگران اول رندیبگ

 دهد.

 استفاده از جهت  کردن تیرا در حما یشترینقش فعال ب دیبا گذارانسرمایه

 ندباش داشته ،که در مخازن به اشتراک گذاشته شده است یینمونه ها واطالعات 

اسخ به در پ هیثانو یهالیکردن تحل قیتشو یبرا ییکردن راه ها دایمثال پ یبرا -

 مشخص شده. یازهاین

 یهارندهیگ از تیحما و کردن ملزم جهت را ییهاراه دیبا نیهمچن گذارانسرمایه 

 در دسترس یراه ها قیاز طر شانیهاپژوهش جینتا یگذارجهت به اشتراک گرنت

 دایپ یو نه فقط توسط مقاالت دانشگاه یدیکل گذاراستیس نفعانیو به موقع با ذ

 کنند.

 

تفاده و اس تیریحال مد نیباشند؛ با ا کسانیاز موضوعات برخاسته ممکن است  یشود و برخ یداده ها و نمونه ها غالباً با هم بحث م یبه اشتراک گذار

 ریپذ انیمنابع پا هاکه نمونه  لیدل نیبه ا ژهیکند؛ به و یم جادیا باشدتنها مربوط به اطالعات  کهاز آنچه  یزیموضوعات متما ک،یولوژیب یاز نمونه ها

 متفاوت باشند. یممکن است به صورت اساس ینظارت یکردهایکند. رو یم جادیرا ا یدسترس تیمربوط به اولو ییپرسش ها ،هستند

 

 جهتقاره  یارشتهمیان یراهنما نیاول جادیا یرا برا یاپروژه 2019در سال  قایعلوم آفر یآکادم

 ها آغاز کرد.ها و نمونهداده یگذاراشتراکو به یسازرهیذخ ،یآورجمع

 



 13 های اضطراری بهداشت جهانی: مسائل اخالقیپژوهش در وضعیت

 

  مقدم خط کارکنان پیش رویمالحظات اخالقی  

 دینیگزارش کامل را بب10فصل 
 

جهانی  بهداشت های اضطراریوضعیتافرادی که در خط مقدم پژوهش در  

زا و غالبًا شمشخص با شرایط کاری چال به طور ممکن است ،کنندکار می

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 

 .افزایش یافته است ،مطالعه ایجاد می شوند

 رفاه و رفتار منصفانه با کارکنان خط مقدم 

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

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

و کمیته های اخالق پژوهش همه وظیفه  یانکارفرما ،میانحا .شود

 ارزش و کنندگان شرکت رفاه کنار در را کارکنان رفاه  دارند که

 لقاب خطرات کاهش برای اقداماتی انجام از و بگیرند نظر در پژوهش

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

 است. ضروری آنها کاهش یا پیشگیری نحوه کردن مشخص در

 حمایت اخالقی برای کارکنان خط مقدم

برای  های محلیکارهای مشارکتی با گروهبا اینکه فرایندهای بررسی دقیق و 

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

این دو راهی ها هنوز  ،پیش روی کارکنان خط مقدم نقش داشته باشد

.هستند ی اضطراریهاوضعیتبخشی اجتناب ناپذیر از کار در 

 لی و بین المللی یا بین گروهمح کارکنان بین استخدامی متفاوت عناوین 

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

عمل  هعرص در بسیاری برای نگرانی منبع یک آنها باشد. استثماری تواندمی

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

ن چگونگی تحقق ای ،زیربنای رفتار منصفانه است «برابر احترام» ارزش که

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

 های نرخ پرداخت مثال به عنوان –های دیگری برای نابرابری ایجاد کند 

 هایسیستم جدی طور به تواند می کارکنان، همه به المللی بین

 کند. تضعیف را محلی اقتصاد و درمانیبهداشتی

 

 

  

 لهایی از لبنان در مورد حمایت اخالقی کارکنان مثا
قش ن پشتیبانی برای کارکنانی که در مطالعات سالمت روان با کودکان پناهنده سوری

 :عبارت بودند از داشتند،

   ؛اخالقی یپژوهش اقداماتآموزش به کارکنان در مورد  

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

  ؛نظارت بالینی

  عرصه عمل؛دشوار در  اتبرای اخذ تصمیم ی واضحمسئولیت هایمحدودهایجاد 

  ر د ،سوری پناهجویان و محلیهای مطالعاتی در مشاوره با متخصصین اتخاذ طرح

 ؛ وحساس( )غیر نامناسب های طرح خطر کاهشنتیجه 

  اطالعات آوری جمع در مقابل کارکنان ایمنی دادن به اولویت. 

 اعتبار: 
 دانشگاه کوئین ماری لندن

 مرکز پزشکی دانشگاه سنت جورج
 مدسین دو ماند )فرانسه(
 دانشگاه امریکایی بیروت

که کارفرمایان باید کامالً در مورد مبنای هر رفتار  کنیم می توصیه ما

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

برای  ،باشد را دربرگیرنده وزارتخانه های بهداشت محلی ،که به طور مثال

 از برخی ایبر .مشخص کردن عناوین و شرایط مربوط داشته باشند

 شخصی به دشورای می توان  حفاظت مسئولیت انندم استخدام هایجنبه

 .رفتارهای متغیر را توجیه کرد

 :کنیمما توصیه می

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

نیاز دارند که به حمایت اخالقی با کیفیت و به موقع در اشکال  (شوندمی

 .مختلف دسترسی داشته باشند

 بانی برای ارائه به موقع مشاوره و پشتی پذیرانعطاف بستر یک به نیاز همچنین

 ی اضطراریهاعیتوضهای پژوهش در اخالقی برای آنها که در همه جنبه

 برنامه ریزی و ،از جمله کسانی که پژوهش را حمایت مالی ،درگیر هستند

اندازی شبکه پاسخ و آمادگی اخالقی ما از راه .، وجود داردانجام می دهند یا

 WHO توسط (PHEERR)عمومی بهداشتهای اضطراری در وضعیت

 کنیم.می تقبالاس
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