
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  1394بهمن  6-9 و چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاري، چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران   84
  

هاي جنسی اصول اخالقی در پژوهش  
 ، شهناز کهن، احسان شمسی گوشکی، محسن شهریاري*يمریم شیرمحمد

  
هاي فراوانی با هدف ارتقاء سالمت جنسی و کاهش میزان بار ناشی از مشکالت  هاي اخیر همواره شاهد ظهور پرسرعت پژوهش در طول سال
در کشورهاي سرتاسـر جهـان، بـه     هاحساسیت نسبت به مسائل جنسی در بسیاري از جوامع، مذاهب و فرهنگ. ایمدو جنس بوده جنسی در هر

این وضعیت در کشـورهاي  . فرسا و در مواردي غیرممکن کرده استهاي جنسی را طاقت همراه کمبود آگاهی و پذیرش افراد، روند انجام پژوهش
هـا جزئـی اجتنـاب    پـژوهش  الزم به ذکر است بروز مسائل اخالقی در تمامی. باشد تر میدر حال توسعه با زمینه مذهبی همانند ایران قابل توجه

هـا  زیـرا در ایـن نـوع پـژوهش    . سـاز گردنـد  تواننـد، مشـکل   هاي جنسی می ویژه در پژوهشهباشد، که این مسائل اخالقی ب ناپذیر از روند آن می
معرفـی اصـول   هدف از این مطالعه یافتن و  .گردند تراز هر پژوهش دیگري دچار احساس تجاوز به حریم خصوصیشان می کنندگان بیشمشارکت

هـاي   هـاي داده  بدین منظور مروري برمتون مرتبط، از طریـق پایگـاه  . هاي جنسی در تمامی کشورها بوده است اخالقی موجود در زمینه پژوهش
   :وجوگر اي و اینترنتی و با استفاده از موتورهاي جست کتابخانه

Google scholar ، PubMed ،kinseyconfidential.org ، WHO،worldsexology.org،Springer، Science  Direct 
مقالـه مـرتبط و مطـابق بـا      9در ایـن پـژوهش   . سالمت جنسی، اصول اخالقی و پژوهش انجـام گرفـت  : و با استفاده از لغات کلیدي شامل 

هـاي   ز اصـول و کـد  هاي حاصل جـامع تـرین مجموعـه ا    بر اساس یافته .مورد ارزیابی قرار گرفتند 2015تا  1980هاي معیارهاي ورود بین سال
هـاي  اي و وابسـتگی  هـاي حرفـه   در راستاي ارزیابی صـالحیت ) WAS(هاي جنسی متعلق به مجمع جهانی سالمت جنسی  اخالقی در پژوهش

هایی با هاي شناخته شده و استاندارد در پژوهش اي توسط پژوهشگر، به کارگیري پروتکول سازمانی پژوهشگر، عدم خدشه دار کردن روابط حرفه
و در نهایت توانمندي پژوهشگر جنسی براي حمایت از روند ها  آن مندي از نظراتهاي انسانی و حیوانی، مشورت با همکاران به منظور بهره مونهن

کـه  ییاز آنجـا  .درسایر مطالعات تنها به ارائه محدود اصول اخالق عمومی پـژوهش اکتفـا شـده بـود    . باشد انجام و انتشار نتایج پژوهش خود، می
اي دارنـد، در کنـار اصـول     موضوعات جنسی همانند سایر موضوعات حساس وابستگی قابل توجهی به زمینه فرهنگی، مذهبی و قومی هر جامعه

و تـدوین گردیـده و پژوهشـگران را     تبیـین هاي خاص هر جامعه  هاي جنسی، باید اصولی منطبق با وضعیت اخالقی استاندارد و جهانی پژوهش
  .نمودها  آن ملزم به رعایت
  پژوهش، جنسی، اصول اخالقی :یديواژگان کل
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