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  پژوهشيمقاله اصيل 
 مجله دانشكده 

 پزشكي اصفهاندندان
 279تا  271: )3(13: 1396

 

271 1396 پاييز، 3، شماره 13پزشكي اصفهان، دوره مجله دانشكده دندان

 

ي  ي دكتراي عمومي دانشكده هاي دانشجويان دوره بررسي ميزان رعايت كدهاي اخالقي در پژوهش
 1394- 1380هاي  ها طي سال نامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس بازنگري پايان دندان

 
 1سيدمحمد رضوي  

  2آرش قدوسي  
  3فاطمه الماسي  
  4پور سارا حسين  
  5كيا محمد جنتي  

  6اميرميالد خدارحمي  
  

  چكيده
  

پزشكي، رعايت كدهاي اخالقي مورد توجه زيادي قرار نگرفته است،  هاي دندان كه در پژوهش با توجه به اين  :مقدمه
ي كشوري اخالق در  اين پژوهش با هدف بررسي ميزان رعايت كدهاي اخالقي مورد تصويب كميته

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  ي دندان در دانشكده 1394- 1380هاي  طي سال هاي باليني انجام شده پژوهش
  اصفهان انجام گرفت.

هاي  نامه ي پايان نامه صورت گرفت. كليه پايان 361تحليلي، از نوع مقطعي بود كه بر روي  -توصيفي  اين مطالعه ها: مواد و روش
ساله) كه  15ي زماني  ، (در يك بازه1394تا  1380هاي  پزشكي اصفهان بين سال ي دندان موجود در دانشكده

داراي تحقيقات انساني بودند انتخاب و رعايت يكايك كدهاي اخالقي در آنها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين 
ي نتايج توسط  تقسيم شدند و كليه 94تا  90و  89تا  85، 84تا  80ساله از سال  5ي  ها به سه دوره نامه پايان

  د تجزيه و تحليل قرار گرفت.مور 2χآزمون 
 با ها آزمودني) درصد 3/67( مورد 243 در. است شده اخذ نامه ها رضايت آزمودني از) درصد 7/68( مورد 239 در:ها يافته

 تحقيق، روش مورد در ها طرح از) درصد 8/54( مورد 184 در. بودند شده مطالعه وارد اجبار بدون و كامل رضايت
   .شد داده پاسخ آنها سؤاالت به و داده توضيح ها آزمودني به آن هاي زيان و فوايد

هاي انساني در مطالعات  رسد رعايت اصول علمي اخالق در پژوهش بر اساس نتايج پژوهش حاضر، به نظر مي :يريگ جهينت
ي  مقايسهدانشجويان عمومي تا رسيدن به حد مطلوب، راهي طوالني دارد، ولي روند رعايت اصول بويژه در 

 ي بهبود در رعايت اخالق پزشكي در طي تحقيقات بود. دهنده ساله، نشان  5هاي  دوره

 .اخالق در پژوهش، رضايت آگاهانه، كدهاي اخالقي، اخالق پزشكي :ها واژه ديكل

  
  29/1/96تاريخ پذيرش:   27/12/95تاريخ اصالح:   20/9/95تاريخ ارسال:     

  
  

هاي دانشجويان  بررسي ميزان رعايت كدهاي اخالقي در پژوهش .خدارحمي اميرميالد ،كيا محمد پور سارا، جنتي سيدمحمد، قدوسي آرش، الماسي فاطمه، حسينرضوي  استناد به مقاله:
 ؛1396 .مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان .1394-1380هاي  ها طي سال نامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس بازنگري پايان ي دندان ي دكتراي عمومي دانشكده دوره
13)3(: 271-279.  

  
   

ي  شناسي دهان، فك و صورت، دانشكده استاد، مركز تحقيقات ايمپلنت، گروه آسيب نويسنده مسؤول: :1
  Email: razavi@dnt.mui.ac.ir.  پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران دندان

اسالمي واحد ي پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد  : دانشيار، مركز تحقيقات پزشكي قانوني، دانشكده2
  اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران.

پزشكي، دانشگاه علوم  ي دندان هاي دانشجويي، دانشكده ي پژوهش پزشكي، كميته : دانشجوي دندان3
  پزشكي اصفهان، ايران.

پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  ي دندان : كارشناس ارشد، مركز تحقيقات مواد دنداني، دانشكده4
  ايران.اصفهان، 

  .پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ي دندان : كارشناس، دانشكده5
پزشكي، دانشگاه علوم  ي دندان هاي دانشجويي، دانشكده ي پژوهش پزشكي، كميته : دانشجوي دندان6

  .پزشكي اصفهان، ايران
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  و همكاران سيدمحمد رضوي  هاي دانشجويي نامه بررسي ميزان رعايت كدهاي اخالقي در پايان

  مقدمه
 همگام اخير، ي دهه چند طي پزشكي هاي پژوهش اجراي روند

در  كشورهاي از بسياري در آن، به پاسخ در و سالمت ارتقاي با
 همگام تحوالت،اين  اگرچه باشد، مي افزايش به رو توسعه حال
  .)2 ،1( است نيافته گسترش اخالقي هاي ارزش با

 ي پايه بر صحيح باليني طبابت اساس كه جايي آن از
 ي الزمه انساني، هاي سوژه از استفاده و شده بنا پژوهش
 بر نظارت لذا است، باليني هاي پژوهش از بسياري اجراي
 منظور به پژوهش در اخالق كدهاي و اصول ي كليه رعايت
 از جلوگيري و انساني هاي آزمودني رفاه و حقوق از حمايت
 پژوهش، از ناشي احتمالي خطرات مقابل در آنها ي مواجهه
  ).3( رسد مي نظر به ضروري امري

 سالمت آنها در كه است بسياري موارد از پر طب تاريخ
 عملي هاي پژوهش فداي ها انسان از بسياري جان حتي يا و

 پيشرفت كه گذشت توان نمي واقعيت اين از اما است، شده
 به منوط اي مالحظه قابل حدود تا پزشكي مراقبت در

  ).4است ( سالم و بيمار هاي انسان روي بر پژوهش
 موضوعات با رفتار چگونگي به مربوط اصول كه هرچند

 از پس ولي دارد، ي طوالني سابقه تحقيقات، در انساني
 طول در ها نازي توسط آمده عمل به فجايع شدن مشخص
 مردم جدي توجه قبيل، اين مواردي از و دوم جهاني جنگ

 انتشار به منجر مسأله اين شده كه جلب اخالقي اصول به
  .)5گرديد ( 1949 سال در نورنبرگ ي بيانيه

 در نيز بلمونت و هلسينكي نورنبرگ، هاي بيانيه واقع، در
 هاي طرح اجراي و ها پژوهش كيفي و كمي ارتقاي راستاي

 زيان از جلوگيري و انساني هاي آزمودني روي بر تحقيقاتي
 اخالقي كدهاي و قواعد اصول، وضع به ها انسان به رسيدن

  .)6(پرداختند  زيستي علوم هاي پژوهش در
 سرعت به توجه با اخير هاي سال طي نيز ايران در

 ضرورت پزشكي، علوم در تحقيقات گسترش روزافزون
 علوم هاي ي پژوهش عرصه در الزم قوانين و اصول تدوين
  .)7گرديد ( احساس پيش از بيش آن رعايت و پزشكي

 در اخالق كشوري ي كميته خصوص اين در
 اهداف به دستيابي راستاي در پزشكي علوم هاي پژوهش

ي  نامه آيين انساني، واالي كرامت و شأن حفظ و فوق
 علوم هاي پژوهش تمامي در تا نموده تصويب را اخالقي
 نكات از بسياري. )8شود ( گذاشته اجرا مورد به زيستي
 براي ي پزشك وظيفه رازداري، نامه، رضايت قبيل از اخالقي
 قرار توجه مورد انساني مطالعات در بيمار، كه از مراقبت

 مشترك وجوه باليني، درمان در اخالقي نكات با گيرند مي
 كلينيكي درمان و پژوهشي هاي فعاليت بين ولي. دارند

 پزشك كلينيكي، درمان در .دارد وجود اساسي اختالف
 اگرچه تحقيقات در ولي دارد بيمار به نسبت واضحي تعهد
 و تعهدات ساير با است ممكن ولي دارد وجود تعهدات اين

  .نمايد تداخل ها انگيزه
 هاي پژوهش در اخالقي كدهاي رعايت كه اين به توجه با
 از هدف است، نگرفته قرار زيادي توجه مورد پزشكي دندان
 مورد اخالقي كدهاي رعايت ميزان بررسي پژوهش، اين

 انجام باليني هاي پژوهش در اخالق ي كشوري كميته تصويب
ي صفر  فرضيه .بود اصفهان پزشكي ي دندان دانشكده در شده

در اين مطالعه اين است كه تمام كدهاي اخالقي كشوري در 
ي  هاي نگاشته شده توسط دانشجويان دانشكده نامه پايان
  شود. پزشكي رعايت نمي دندان
  
  ها و روش مواد

 از پس .بود مقطعي نوع از تحليلي -توصيفي ، اين مطالعه
 ي كميته اخالقي كدهاي ابتدا طرح، اين نهايي تصويب
 .گرديد آماده جدول يك صورت به اخالق كشوري
 آگاهانه رضايت كسب از: عبارت هستند مذكور كدهاي
 براي آگاهانه رضايت كسباغوا،  و تهديد از استفاده بدون

 در شركت از كنندگان شركت  والدين، آگاهي از كودكان
 از آزمودني بودن آن، آگاه از خروج اختيار و مطالعه

 براي زيان و ضرر وجود پژوهش، عدم با مرتبط اطالعات
 تحقيق، وجود از قبل الزم تمهيدات بودن آزمودني، فراهم
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 محرمانه آن، مفاد از كننده  شركت يآگاه و نامه تيرضا فرم
  . يفرهنگ و ينيد نيمواز با پژوهش انطباق اطالعات، بودن

 نيمسؤولبا  يو پس از هماهنگ نخست ي مرحله در
 ي هيكل اصفهان، يپزشك دندان ي دانشكده ي كتابخانه

 نيب دانشكده در موجود يعموم يامقطع دكتر يها نامه انيپا
 ،)ساله 15 يزمان ي بازه كي در( 1394 تا 1380 يها سال

 كه نامه انيپا 361 آنها، نياز ب وانتخاب  نامه انيپا 700شامل 
 كيكاي تيرعا و يجداساز بودند يانسان قاتيتحق يدارا

 نيهمچن. گرفت قرار يبررس مورد آنها در ياخالق يكدها
 و 89 تا 85 ،84 تا 80 سال از ساله 5 ي دوره سه به ها نامه انيپا

 زانيم نظر از دوره، سه نيا و شوند يم ميتقس 94 تا 90
  .شدند سهيمقا هم با ياخالق يكدها تيرعا

 يها فرم در آمده دست به اطالعات بعد، ي مرحله در
 اطالعات ي هيكل انيپا در وشد  وارد اطالعات يآور جمع

  ). α=  05/0گرفت ( قرار تحليل و تجزيه مورد 2χ آزمونتوسط 
 ورود معيار و سرشماري صورت به گيري ي نمونه شيوه

 مقطع دانشجويان توسط ها نامه پايان شدن نگاشته مطالعه، به
  .بود اصفهان پزشكي ي دندان دانشكده عمومي
 مجوزهاي اخذ از پس مطالعه انجام اين كه به توجه با
 مالحظات اخالقي نظر از صورت گرفت، بنابراين الزم

 به نيز اطالعات ي كليه البته و نداشته ضرورت خاصي
  .گرديدند حفظ محرمانه صورت

  
  ها افتهي
ي دكتراي عمومي  ي دوره نامه پايان 700 مجموع از

 361 بود، شده نگاشته بعد به 1380 سال از كه پزشكي دندان
 اين از كه بود انساني تحقيقات به مربوط نامه پايان
 مورد 112 اول، ي ساله 5 به مربوط مورد 143 ها، نامه پايان

 ي سوم ساله 5 به مربوط مورد 106 و ي دوم ساله 5 به مربوط
   ).1(نمودار  بودند
  :بود زير قرار به كدها از يك هر رعايت ميزان
 اخذ رضايت ها آزمودني از) درصد 7/68(مورد  262 در

 شفاهي رضايت) درصد 5/46(مورد  168 در كه است شده

  
 ي دوره تفكيك سه به باليني هاي نامه : تعداد پايان1نمودار 

   )1394-1380( ساله 5
  
 122 در .است بوده كتبي رضايت )درصد 26(مورد  94 و

 نشده نامه رضايت اخذ به اي اشاره هيچ) درصد 31( مورد
 گرفت صورت كودكان روي بر كه هايي طرح مورد در .بود

  .بود شده اخذ كودك قيم يا ولي از رضايت
 ي ضميمه نامه رضايت فرم كتبي رضايت موارد در
 پژوهشگر ،)درصد 4/96(مورد  348 در .بود شده نامه پايان

 به را فرد نداد و اختيارات قرار خطر معرض را در آزمودني
 6/3(مورد  13 بود. البته در نكرده محدود جامعه منافع خاطر
در  .بودند داده قرار خطر معرض در را آزمودني) درصد

 بدون و كامل رضايت با ها آزمودني) درصد 67(مورد  243
) درصد 1/29(مورد  105بودند و در  شده مطالعه وارد اجبار
 مورد در يا نداشتند آگاهي مطالعه در شركت از افراد

  .بود نشده ارايه توضيحي آنها به مطالعه بودن داوطلبانه
 روش مورد در ها طرح از )درصد 8/54(مورد  184در 

 شده داده توضيح ها آزمودني به آن هاي زيان و تحقيق، فوايد
 2/45(مورد  152 در اما دادند، پاسخ آنها سؤاالت به و بود

 پژوهش مورد در اطالعات دادن به اي اشاره هيچ) درصد
 قبل ها طرح تمامي اجراي براي الزم امكانات .بود نشده مربوطه

 امكانات نبود با لحاظ اين از و بود شده فراهم كار شروع از
 ، نتيجه)درصد 6/84( ها طرح از مورد 275 در .نبودند مواجه
 50و در بوده آزمودني معنوي و مادي حقوق رعايت ضامن
  .بودند نكرده رعايت را امر اين )درصد 4/15(مورد 

 ي خروج از مطالعه اجازه )درصد 4/57(مورد  174در 
 )درصد 6/42(مورد  129در  و بود شده داده ها آزمودني به
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  و همكاران سيدمحمد رضوي  هاي دانشجويي نامه بررسي ميزان رعايت كدهاي اخالقي در پايان

توضيحي  ها آزمودني به مطالعه از خروج اختيار مورد در
 به نياز ها طرح از )درصد 1/1(مورد  4 در .بود نشده داده

 به اطالعات اين كه بر مبني ي اخالق كميته ي تأييديه
 به اقدام پژوهشگران كه داشت وجود نشود، داده ها آزمودني
) درصد 9/98(مورد  357در  و بودند نكرده تأييديه گرفتن
  .نبود ي اخالق كميته ي تأييديه به نيازي
 فرد نه و پژوهشگر خود )درصد 2/46(مورد  151 در

 و بود نموده تفهيم ها آزمودني به را طرح اطالعات ديگري،
اين  مورد در مشخصي توضيح )درصد 8/53(مورد  176 در
 وجود باشد داده ها آزمودني به را اطالعات كسي چه كه

 ،)درصد 12( مورد 6 در تنها اي مداخله موارد در .نداشت
 گيرند قرار مورد يا شاهد گروه در اين كه ها از آزمودني

 بدون ها آزمودني )درصد 88(مورد  44و در  شدند مطلع
 .گرفتند مي قرار گروه دو اين در تصادف حسب بر و اطالع

مورد  3 در .نبودند اي مداخله هم تحقيقات از مورد 311
 راحت و ساده بودن، عملي دليل به ها طرح از) درصد 2/42(

  .بودند نشده مواجه اضافي زيان و ضرر با ها آزمودني بودن
 رعايت را كد اين پژوهشگران) درصد 7/57( مورد 4 در
 دارويي اطالعات) درصد 9/40(مورد  18در  .بودند نكرده
 و شد داده قرار او معالج پزشك يا فرد اختيار در رفته به كار

 داده فرد به دارو از اطالعي هيچ) درصد 1/59(مورد  26در 
 جبران به اي اشاره )درصد 1/39(مورد  36 در .بود نشده
 9/60( مورد 56 در و بود نشده مالي زيان و ي جسمي صدمه
هيچ  .بود شده جبران پژوهشگر توسط خسارات )درصد
  .نداشتند مغايرت فرهنگي و ديني موازين با ها طرح از كدام

 كودكان روي بر ها طرح از) درصد 4/52( مورد 43
 كتبي ي نامه رضايت كودك قيم يا ولي از كه بود شده انجام
 كتبي رضايت) درصد 6/47(مورد  39 بود و در شده اخذ
 خاص، روي بيماران بر ها طرح از هيچ كدام بود. نشده اخذ

 انجام خاص هاي گروه و باردار مادر يا زندانيان، جنين
  .بود نگرفته
 از) درصد 5/46(مورد  168 در :اخالقي مالحظات به اشاره
 در و بود شده اشاره اخالقي مالحظات به عبارت ها نامه پايان
  .بود نشده اي اشاره هيچ )درصد 5/53(مورد  193

 درصد 9/46 ميزان به )84تا  80( اول ي ساله 5 در
  .بود شده رعايت اخالقي كدهاي
 درصد 2/57 ميزان به) 89تا  85(دوم  ي ساله 5 در
   .بود شده رعايت اخالقي كدهاي
 درصد 4/74 ميزان به) 94تا  90(سوم  ي ساله 5 در
 .بود شده رعايت اخالقي كدهاي

  

  
  نامه پايان 361 مجموع در اخالقي كدهاي رعايت : درصد2نمودار
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  )1394-1380(ساله  5 ي دوره سه در اخالقي كدهاي رعايت : درصد3نمودار

  
  بحث

ي صفر ذكر شده  با توجه به نتايج به دست آمده، فرضيه
 نظارت جهت مستقلي گروه هيچ بررسي، اين تأييد شد. در

 نداشته وجود تحقيقات در پژوهشي اخالق نكات رعايت بر
 بر مبني مجوزي اخذ به ملزم را خود پژوهشگران لذا .است
 پژوهش انجام در كنندگان  شركت از نامه موافقت اخذ

 ي اظهارنامه فرم ها پژوهش در بودند، همچنين نكرده
 شوراي توسط كه پژوهش در اخالق ارزيابي و پژوهشگر
 ذكر عبارت .نگرديد مشاهده گردد، مي ارزيابي پژوهشي
 ها، خود پژوهش نهايي گزارش در اخالقي مالحظات

 در اخالقي مسايل به پژوهشگر توجه حداقل ي نشانه تواند مي
  .باشد پژوهش
 بود شده انجام تهران در ) كه9الريجاني ( ي مطالعه در

 نشده اخالقي مالحظات به اي اشاره هيچ درصد موارد 98 در
 با مسايل وجود از آگاهي عدم از نشان ارقام اين بود كه
 جدي توجهي بي يا و ها پژوهش اين در اخالقي اهميت
 ي بيانيه اصول 12 بند خالف البته كه باشد مي آن به نسبت

 مختصري (نظير و مبهم ي اشاره چند هر .)10هلسينكي بود (
 مشابه ي جمله هر يا شد و گرفته نظر در اخالقي) مالحظات

 و آگاهي گر نمايان تنهايي به تواند نمي وجه هيچ به ديگر
  . باشد اخالقي مسايل قبال در پژوهشگر مسؤوليت احساس

 وجود عدم يا وجود مطالعه، اين مهم اهداف از يكي
 از نامه رضايت فرم ي به وسيله آگاهانه رضايت
 اين در كه است بوده باليني هاي پژوهش در كنندگان شركت
 به تنها كنندگان شركت از )درصد 46( مورد 168در  زمينه

 كتبي به صورت )درصد 26(مورد  94در  و شفاهي صورت
  . شد گرفته رضايت
 )5نورمبرگ ( قانون اول بند در كه است ذكر به الزم

 مطلقاً كننده   شركت فرد ي داوطلبانه موافقت«است  آمده
 اساسي اصول 10و 9، 8 طور بندهاي همين »است ضروري

 بنابراين .است پرداخته موضوع اين به )10هلسينكي ( ي بيانيه
 باليني كارآزمايي مورد 361در  كتبي ي نامه رضايت وجود
  .الزامي بود داشتند وجود پژوهش اين در كه

 تحقيقات در )كتبي يا شفاهي( نامه رضايت كسب نظر از
شركت  از اي نامه رضايت درصد از موارد هيچ 3/31 در باليني

 مطالعات در مورد اين حالي كه در .بود نشده كسب كنندگان 
 كه پژوهشي در نيز و )9است ( درصد بوده 2/92الريجاني 

 پزشكي علوم دانشگاه ) در11( همكاران و پاشا زاهد توسط
 هيچ درصد موارد 60 در شد، انجام زمينه اين در بابل

  .بود نشده كسب كنندگان  شركت از اي نامه موافقت
) درصد 3/67(مورد  243در  باليني هاي كارآزمايي در

 شده مطالعه وارد اجبار بدون و كامل رضايت با ها آزمودني
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 در شركت از افراد ،)درصد 29(مورد  105بودند و در 
 به مطالعه بودن داوطلبانه مورد در يا نداشتند آگاهي مطالعه
 از كنندگان شركت  آگاهي. بود نشده ارايه توضيحي آنها

) 10( هلسينكي ي بيانيه اصول 9 بند مطابق مطالعه، در شركت
  .آنها است اساسي حقوق از

 با ارتباط در كنندگان شركت  باليني، انساني تحقيقات در
 8/54( مورد 184در  پژوهش احتمالي هاي زيان و فوايد
 ي آگوريستاس و پرنگر مطالعه در .داشتند آگاهي) درصد

 از بطور كامل كنندگان   شركت اكثر 2010 سال ) در12(
 از آنها درصد 50 آگاهي داشتند و پژوهش كلينيكي مسايل
 4/57(مورد  174در  .بودند مطلع آن سود يا خطر احتمال
 ها آزمودني به مطالعه از خروج ي اجازه موارد، از )درصد
 در توضيحي )درصد 6/42(مورد  129در  و بود شده داده
  . بود نشده داده ها آزمودني به مطالعه از خروج اختيار مورد

 فقط 2008 سال در )13همكاران ( و ي ادور در مطالعه
 بدون توانند مي اين كه از كنندگان شركت  درصد از 21
مورد  151در  .بودند خبر با كنند ترك را مطالعه دليلي هيچ

 طرح اطالعات ديگر فرد نه و پژوهشگر خود )مورد 2/46(
 8/53مورد ( 156 در و بود نموده تفهيم ها آزمودني به را

 كسي چه اين كه مورد در مشخصي درصد) توضيح
  . نداشت وجود باشد داده ها آزمودني به را اطالعات
 مطالعه در شركت از كنندگان شركت  آگاهي تنها نه
 حقوق از )10هلسينكي ( ي بيانيه اساسي اصول 9 بند مطابق
 نيز آن احتمالي ي عارضه هرگونه از بلكه آنها است اساسي

  .شوند مطلع بايست مي
 در را آزمودني پژوهشگر )درصد 4/96(مورد  348 در
) درصد 6/3( مورد 13 و در بود نداده قرار خطر معرض

 در حالي كه در بودند. داده قرار خطر معرض در را آزمودني
 38 در جدي ي عارضه بروز ) احتمال9( الريجاني ي مطالعه

 زاهد ي مطالعه در و داشته وجود درصد) 5/74( كارآزمايي
 بروز احتمال شده بررسي مورد 25 از پژوهش 7 در )11پاشا (
  . است داشته وجود كنندگان شركت  براي جدي ي عارضه

 ي صدمه جبران به اي اشاره) درصد 1/39( مورد 36 در
) درصد 9/60( مورد 56 در و بود نشده مالي زيان و جسمي
  .بود شده جبران پژوهشگر توسط خسارت
 روي بر كه ها طرح از) درصد 6/47( مورد 39 در

 كتبي رضايت كودك قيم يا ولي از بود، شده انجام كودكان
 انجام خاص بيماران روي بر طرحي هيچ و بود نشده اخذ
 در) 14(همكاران  و زاده قاسم ي مطالعه در اما. بود نشده

  .بود شده كسب كودك ولي از رضايت موارد درصد 2/62
 عبارت به ها نامه پايان از )درصد 5/46( مورد 168 در

 ي مطالعه در حالي كه در بود شده اشاره اخالقي مالحظات
 اين به درصد از موارد 5/85 در )14همكاران ( و زاده قاسم

 ارتباط همين در كه اي مطالعه در. بود شده اشاره عبارت
 هاي نامه پايان روي بر )15رشيديان ( و الريجاني توسط

 هاي بيمارستان در شده انجام باليني كارآزمايي تحقيقاتي
 موارد درصد 98 در شد، انجام تهران پزشكي علوم دانشگاه

 ارقام اين كه بود نشده اخالقي مالحظات به اي اشاره هيچ
 در اخالقي اهميت با مسايل وجود از آگاهي عدم از نشان
 با البته كه باشد مي آن به نسبت توجه عدم يا و ها پژوهش اين
 بود، تضاد در )10هلسينكي ( ي بيانيه اساسي اصول 12 بند

 اخالقي مالحظات( مانند مختصري و ي مبهم اشاره هر چند
 وجه  هيچ به ديگر ي مشابه جمله هر يا و) شد گرفته نظر در
 مسؤوليت احساس و آگاهي گر نمايان تنهايي به تواند نمي

  .باشد اخالقي مسايل قبال در پژوهشگر
رسد تأكيد بر اهميت واحد درسي اخالق  به نظر مي

پزشكي در طي دوران تحصيلي دانشجويان دكتراي عمومي 
هاي باليني، پژوهشگران  و بيان مالحظات اخالقي در پژوهش

  جوان را به رعايت اين اصول بيشتر ملزم خواهد ساخت. 
 85 ،84تا  80 هاي سال از ساله 5 ي دوره سه ي مقايسه با

 كدهاي رعايت ميزان كه شود مي مشخص 94تا  90 ،89تا 
 محققان بيشتر توجه از حاكي خود كه يافته افزايش اخالقي

ي  دانشكده در اخالقي ي بيشتر كميته نظارت يا و
  .باشد مي اصفهان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دندان
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  گيري نتيجه
 اصول رعايت رسد مي نظر حاضر، به پژوهش نتايج اساس بر

 دانشجويان مطالعات در انساني هاي پژوهش در اخالق علمي
 ولي دارد، طوالني راهي مطلوب حد به رسيدن تا عمومي
 ساله 5 هاي دوره ي مقايسه در خصوصاً اصول رعايت روند
 طي در پزشكي اخالق رعايت در بهبود ي دهنده  نشان

  .باشد مي تحقيقات
شود نتايج حاصل از اين تحقيق در  بنابراين پيشنهاد مي
ي پزشكي دانشكده و معاونت  اختيار مسؤولين حوزه

پژوهشي دانشگاه قرار گيرد تا با توجه به نقاط ضعف و قوت 
ها، نسبت به اصالح و تقويت اين موارد اقدام  اين پژوهش

  الزم صورت گيرد. 

كردن  رسد عدم رعايت يا كمتر رعايت به نظر مي
كدهاي اخالقي از سوي محققان در موارد زيادي مربوط به 

باشد. از اين رو پيشنهاد  عدم آگاهي آنها از اين كدها مي
هاي پژوهشي در  نامه ها و پايان شود پس از تصويب طرح مي

شوراي پژوهشي دانشكده (مطالعات باليني انساني يا 
قي در ي كدهاي اخال گانه 26حيواني)، يك نسخه از اصول 

اختيار آنها قرار گيرد. همچنين نظارت كافي از سوي 
ي پژوهشي دانشگاه، پژوهشگران را به  مسؤولين حوزه

  رعايت اصول اخالقي در مطالعات باليني سوق دهند.
و  بوده 394837شماره* اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي 

پزشكي دانشگاه  كليه حقوق اين طرح براي دانشكده دندان
  علوم پزشكي اصفهان محفوظ است.
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Abstract 
  

Introduction: Since compliance with ethical codes in dental research has not received much 
attention, the aim of this study was to evaluate the observance of ethical codes 
approved by the National Ethics Committee on clinical research carried out during in 
2001‒2015 in Isfahan Dental School. 

Materials  

& Methods: 

This cross-sectional descriptive/analytical study was conducted on 361 dissertations 
available in Esfahan Dental School from 2001 to 2015 (over a period of 15 years), 
consisting of research involving human beings. Compliance with ethical codes in 
these dissertations was evaluated. The dissertations were divided into three 5-year 
periods as follows: from 2001 to 2005, 2006 to 2010 and 2011 to 2015. Data were 
analyzed with chi-squared test. 

Results: In 239 cases (68.7%), consent has been obtained from the subjects and in 243 cases 
(67.3%) the subjects were enrolled with full consent without any obligation. In 184 
cases (54.8%) of dissertations, explanations had been provided for the subjects about 
the methodology and its advantages and disadvantages, and their questions had been 
answered.  

Conclusion: Based on the results of this review, it appears compliance with ethical codes in human 
research has a long way to reach an ideal level; however, comparison of compliance 
with ethical codes between the 5-year periods reflects improvements in compliance 
with medical ethics in research. 

Key words: Ethical codes, Informed consent, Medical ethics, Research ethics 
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