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حقوق شما در تحقيق   
 اطالعات مفيد برای افرادی که در تحقيقات مهاجرت اجباری شرکت می کنند

 
 

ژه تحقيقاتی به شما اين فرصت را ميدهد تا صدای خود را بگوش ديگران برسانيد، اما از  شرکت در يک پرو
صرف هزينه و زمان داشته باشد ، و يا از  سوی ديگر، ممکن است برای شما ايجاد زحمت کند، نياز به  

نظرجسمی و روحی احساسات ناخوشايندی  ايجاد نمايد. اين برگه اطالعاتی اصطالحات کليدی را توضيح داده و  
 حقوق شما را شرح می دهد. 

 

 

 

 رضايت آگاهانه و داوطلبانه 

مشارکت در اين پروژه اين بدين معناست که فقط شما ميتوانيد تصميم بگيريد که آيا مايل به 
 تحقيقاتی هستيد يا خير. اجازه بدهيد بطور جزيی تر توضيح دهيم:

  

  

بدون دريافت جريمه برای امتناع  و  –بدين معناست که شما ميتوانيد با اختيار خود تصميم بگيريد  داوطلبانه  ◊
 يا پاداش قابل توجه (مثل مبلغ مالی زياد) برای پذيرش شرکت کردن در تحقيق. 

 
  امتناع از شرکت در تحقيق، نبايد از کاالها و خدمات محروم شويد. دليلبه  
  مشارکت در حتی اگر يک شخص، مقام دولتی يا سازمان شما را تشويق به مشارکت کند، شما ملزم به

  تحقيق نيستيد.

 
بدين معناست که شما حق داريد بدانيد که تحقيق در مورد چيست، چه سواالتی از شما پرسيده خواهد  آگاهانه  ◊

 شد و مزايا يا خطرات احتمالی ناشی از شرکت در تحقيق چيست.
 

 يشود. بايد بپرسيد که تحقيق چه مدت طول خواهد کشيد و دقيقا از شما چه چيزی خواسته م  
   شما حق داريد بدانيد که تحقيق چگونه به اشتراک گذاشته خواهد شد و چگونه می توانيد به نتايج آن

  دسترسی پيدا کنيد. 
  شما حق داريد که تمامی اين اطالعات را در قالب زبانی که می فهميد دريافت کنيد. در صورت نياز می

  توانيد درخواست ترجمه شفاهی يا کتبی کنيد. 
 د اطالعات تماس افرادی را در اختيار شما قرار دهد تا در صورت داشتن سوال يا نگرانی محقق باي

بتوانيد با آنها تماس بگيريد. همچنين در صورت انصراف از ادامه تحقيق در مراحل بعدی نيز می توانيد  
  با اين افراد تماس بگيريد.

  .شما حق داريد در هر زمانی سواالت خود را مطرح کنيد 

  



 2 
 

حقوق شما در تحقيق   
 

  به اين معناست که شما بطور واضح با مشارکت در تحقيق موافقت می کنيد.(Consent) دادن  رضايت  ◊
  

  هيچ کس نمی تواند از جانب شما اجازه دهد (مگر برای افراد زير سن قانونی و يا بزرگساالنی که
  خصوص به توضيحات بعدی مراجعه کنيد.) توانايی شناختی محدود دارند؛ برای اطالعات بيشتر در اين 

  معموال از شما خواسته می شود که فرم مخصوص را امضا کنيد تا بطور رسمی نشان دهد که شما با
شرکت در تحقيق موافقت کرده ايد. قبل از تصميم گيری برای امضای اين فرم می توانيد در خصوص  

کن ، افراد آشنا (محلی) يا هر شخص ديگری  کارکنان مس دوستان، موارد مندرج در آن با بستگان،
  مشورت نماييد. 

  در صورتی که ترجيح می دهيد می توانيد اجازه شفاهی بدهيد. گر چه که اين امر هميشه امکان پذير
  دارد .   (REB) ١ نيست و بستگی به شرايط درخواستی هيأت پژوهشی اصول اخالقی

 ملزم به اتمام تحقيق نيستيد. در   –رکت انصراف دهيد می توانيد در هرمرحله از تحقيق از ادامه مشا
   صورت انصراف، می توانيد درخواست کنيد که از هيچيک از اطالعات شما استفاده نشود. 

 .همچنين می توانيد از پاسخ دادن به سوال خاص يا شرکت در بخش خاصی از تحقيق امتناع کنيد 
 

 
 

به معنای موافقت فرد زير سن قانونی يا بزرگسال با توانايی   اين نوع رضايت (Assent)رضايت دادن   ◊
شناخت محدود با شرکت در تحقيق است. در چنين شرايطی اجازه والدين يا سرپرست نيز برای شرکت در تحقيق  

  ضروری است. به بيان ديگر در شرايط اينگونه هر دونوع اجازه توضيح داده شده در باال الزم است. 
 
  

 
کميته ای در انجمن تحقيق است که مسئول باز نگری پروژه های تحقيقاتی برای اطمينان از   (REB). هيآت پژوهشی اصول اخالقی  ١

  بايد در جهت حفظ حقوق شما در تحقيق کمک کند.  REBرعايت اصول اخالقی مندرج در اين مدرک توسط محقق می باشد. 
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شما در تحقيقحقوق    
 

 
 

  حق شما برای حفظ حريم خصوصی و محرمانه بودن
 

به معنای اين است که محقق بدون اجازه صريح شما نمی تواند هويت يا پاسخهای شما را در  
 تحقيق علنی کند. بايد به موارد زير فکر کرد:

 
مربوط به معنای حق آزاد بودن از نفوذ يا دخالت ديگران و حق کنترل اطالعات   (Privacy)حريم خصوصی   ◊

  است.   به شما
 

  شما حق داريد درخواست کنيد که تحقيق در مکان خصوصی و امن انجام شود، جايی که ديگران نتوانند
 شما را شناسايی کنند يا بدانند که شما در تحقيق شرکت کرده ايد. 

  کنيد که آيا مايل به مشخص شدن هويتتان در يافته های تحقيق هستيد يا نه. در  شما حق داريد انتخاب
بعضی موارد، محقق ممکن است حتی در صورت اجازه شما قادر به استفاده از نام شما نباشد، بخاطر 

 اينکه ممکن است منجر به روشن شدن هويت ساير افرادی که ميخواهند ناشناس باقی بمانند شود. 
 يد بدانيد که اطالعات حاصل از تحقيق چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شما حق دار 
  محققان بايد بصورت واضح توضيح دهند که چگونه می توانيد در مورد يافته های تحقيق اطالعات

 کسب کنيد.

 
  به معنای محافظت از اطالعات شخصی است. (Confidentiality)محرمانه بودن   ◊

 

  محقق بايد اطالعات جمع آوری شده را بگونه ای نگهداری کند تا افراد ديگر به آن دسترسی نداشته
  باشند. 

   شما حق داريد بدانيد که اطالعات شما چه مدت ذخيره می شوند و چه کسی به آنها دسترسی خواهد
  داشت.

  اطالعات را به شخص ثالث بدهد يا بفروشد.محقق اجازه ندارد اين  
  ، ممکن است محقق جهت حفظ اصول اخالقی مجبور به گزارش دادن موارد مربوط   در بعضی موارد

به خودآزاری و يا آسيب رساندن به ديگران بشود. فرم رضايتمندی بايد بوضوح اين موارد استثنايی  
داريد آنرا بپرسيد. شما همچنين حق داريد محرمانه بودن را مطرح کند. اگر در اين خصوص شک 

برای ناشناس ماندن (به ادامه مطالب مراجعه کنيد) تمامی اطالعاتی که در مورد شما جمع آوری شده  
  اصرار کنيد. 
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 حقوق شما در تحقيق 

 
  داشته  در برخی موارد، محقق ممکن است اجبار قانونی برای گزارش دادن فعاليتهای جنايی به پليس

باشد. فرم رضايتمندی بايد بوضوح اين موارد استثنايی محرمانه بودن را مطرح کند. اگر در اين  
خصوص شک داريد، آنرا بپرسيد. شما همچنين حق داريد برای ناشناس ماندن (به ادامه مطالب مراجعه  

 کنيد) تمامی اطالعاتی که در مورد شما جمع آوری شده اصرار کنيد. 
 توجه داشته باشيد که اطالعات جمع آوری شده در   ی به نظرسنجيهای اينترنتی و آنالين،هنگام پاسخگوي

توسط دولت قابل دسترسی  برخی کشورها مانند اياالت متحده امريکا ،  (server)مراکز اطالعاتی 
است. شما حق داريد از محقق بپرسيد که در چنين شرايطی چگونه محرمانه بودن و حفظ حريم شخصی  

 تضمين می کند. را

 

به معنای اين است که هيچگونه اطالعاتی برای شناسايی وجود ندارد، در   (Anonymity)ناشناس ماندن   ◊
  شرکت کننده در تحقيق پی برد.  صنتيجه از يافته های خاص تحقيق نميتوان به هويت شخ

 :بوسيله اطمينان از اينکه   اين راه حلی برای محدوديتهای محرمانه بودن که در باال مطرح شده می باشد
قادر به پی بردن هويت شرکت  –حتی محقق  –اطالعات بگونه ای جمع آوری شده اند که هيچ کس 

  کننده از اطالعات نمی باشد. 
  اگر شرايط مهاجرتی شما هنوز تثبيت نشده، بايد از محققين بپرسيد که چگونه می توانند ناشناس ماندن

شرايط شما را بخطر  در غير اينصورت، ممکن است نتايج تحقيق ، اطالعات شما را تضمين کنند.
  بيندازد. 

 

 
  محقق برای وارد نکردن هيچ گونه آسيب  ملزم بودن

  
  اين بدين معناست که سالمتی، حرمت و امنيت شما بايد هميشه مورد نظر قرار گرفته شود.  

  
 .اگر در طول هر مرحله از تحقيق احساس ناراحتی کرديد، حق داريد به محقق بگوييد  
 ،بايد اين موضوع را با فرد مورد اعتماد  اگر محقق در طول تحقيق باعث ناراحتی شما می شود

افراد محلی) مطرح کنيد و همچنين بايد با هيئت پژوهشی  کارمند مسکن ، واده،(دوست، عضو خان
(REB)   .اصول اخالقی محقق تماس بگيريد. اين اطالعات تماس بايد در فرم رضايتمندی درج شده باشد

ا ي  REBيا ممکن است اين اطالعات را از طريق اينترنت پيدا کنيد. همه دانشگاهها و بيمارستانها دارای 
  کميته های مشابه هستند.

  اين حق شماست که در طول تحقيق با احترام و بگونه ای که در خور فرهنگ، مذهب و قوميت تاريخی
  شماست با شما رفتار شود. 

 

 


