
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح  األسئلة حول التعارض في المصالح قبل أن تقرر المشاركة في 

دراسة بحثية. قد ترغب في طرح األسئلة التالية قبل اتخاذ قرارك بشأن المشاركة:

كيف يمكنني معرفة ما إذا كان هناك  تعارض في المصالح في هذا البحث؟  >

ما هي القوانين واللوائح والقواعد  الخاصة بالتعارض في المصالح المحددة   >

لهذه الدراسة؟ 

أين يمكنني معرفة المزيد من المعلومات حول  التعارض في  > 

المصالح لهذه الدراسة؟

إذا كان هناك تعارض في المصالح، فكيف يتم إدارته؟  >

ما الذي سوف يؤثر عليه  التعارض في المصالح المحدد؟ هل سوف يؤثر  > 

على الدراسة البحثية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف؟

إذا اكتشفت  تعارض في المصالح محتمل في هذا البحث، من الذي يجب  > 

أن أتناقش معه/ أبلغه؟

التعارض في المصالح

في البحوث

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

اعرف ما شئت. اسأل ما شئت. واحصل على إجابات ألسئلتك.

قد يكون هناك تعارض في المصالح أو " COI" عندما تتأثر 

األحكام أو اإلجراءات المهنية بمصلحة خاصة أو شخصية، مما يؤدي 

إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مالية أو مهنية. وقد تتأثر سالمة 

المشاركين بميل الباحث إلى الرغبة في تحقيق نتيجة مواتية.

يحتوي هذا الكتيب على معلومات عامة ألغراض تعليمية وليس المقصود منه تقديم المشورة الطبية. 

تحدث مع طبيبك أو مع فريق البحث للحصول على مشورة بشأن حالتك الشخصية ومخاوفك الصحية. 

هذه المادة هي العمل الذي قامت به مجموعة نيو إنجالند لدعم موضوع البحث باإلضافة إلى مساهمات 

من الجامعات التابعة ومراكز الرعاية الصحية األكاديمية من المؤسسات األعضاء. لمزيد من المعلومات، 

.http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf أنظر 

 المشاركة في البحث اختيارية

االنضمام إلى أية دراسة بحثية هو قرار شخصي هام. قبل قرارك في 

االنضمام، سوف يتحدث الباحثون معك عن أهداف الدراسة والمخاطر 

والفوائد المحتملة. كما سيشرحون  لك القواعد التي يتبعونها لحماية سالمتك 

وخصوصيتك. اطلب المساعدة إذا كنت ال تفهم شيئًا أو إذا كان لديك أسئلة. 

يجب أال تتسرع أبًدا أو تشعر بالضغط عند اتخاذ قرارك. كونك جزًءا من 

دراسة بحثية هو أمر تطوعي تماًما وهو اختيارك.

بعد أن تفهم الدراسة، إذا وافقت على المشاركة سوف يُطلب منك التوقيع 

على وثيقة تسمى "نموذج الموافقة المستنيرة". يمكنك تغيير رأيك في أي 

وقت وألي سبب وحتى بعد التوقيع.

أين يمكنني معرفة المزيد من المعلومات عن التعارض 

في المصالح؟ 

وقد وضعت العديد من المؤسسات مجموعة متنوعة من اإلجراءات إلدارة 

 التعارض في المصالح، مثل:

اعتماد سياسات وإجراءات  التعارض في المصالح من أجل إدارة أفضل   >
لحاالت التعارض في المصالح.

الحصول على نماذج اإلفصاح من جميع موظفي البحث وتحديثها دوريًا.  >

مطالبة أي موظف بحث  صاحب تعارض محتمل في الكشف عنه   >
 لمؤسسته قبل بدء الدراسة البحثية، بحيث يمكن للمؤسسة تقرير 

أفضل السبل إلدارة حاالت التعارض في المصالح المحتملة.



أنواع حاالت التعارض في المصالح في البحث

المصالح المالية: 

تشتمل المصالح المالية الفرص عندما يكون لدى الفرد الفرصة الستخدام 

حكمه المهني لتحقيق مكاسب مالية شخصية أو تحقيق مصلحة لشركة 

يكون فيها للفرد مصلحة مالية مثل براءات االختراع والعالمات التجارية 

 وحقوق الطبع والنشر واتفاقية الترخيص وحصة الملكية وخيارات

 األسهم وما إلى ذلك. أو يمكن أن يتأثر عضو فريق البحث بدفعات

 كبيرة قد تكون  مستحقة مستقبالً، على سبيل المثال منحة لتمويل

أبحاث أخرى مشابهة أو أبحاث تتنافس مع دراسة جارية. 

المصالح غير المالية: 

شخصية: عندما تؤثر المصالح األخرى للفرد على نتائج الدراسة   > 
أو الموظفين أو المشاركين

مهنية: عندما يكون لدى الفرد الفرصة للنمو المهني استناًدا إلى   >
مشاركته في الدراسة البحثية

مؤسسية: عندما تؤثر الفوائد و/أو المصالح المالية لمؤسسة ما   > 
أو يظهر أنها تؤثر على البحوث أو األنشطة األخرى للمؤسسة.

ملموسة: عندما يكون ظهور التعارض معروفًا لآلخرين وقد يثير   > 
أسئلة حول مدى مالءمة مشاركة هذا الشخص في الدراسة.

ما هو التعارض في المصالح؟

قد يكون هناك تعارض في المصالح أو "COI" عندما تتأثر األحكام أو 

اإلجراءات المهنية بمصلحة خاصة أو شخصية، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب 

شخصية أو مالية أو مهنية. يمكن أن  يؤثر التعارض في المصالح   على تصميم أو 

إجراء أو اإلبالغ عن بيانات البحوث وربما يؤثر على المشاركين في البحوث. 

لماذا يجب أن تأخذ التعارض في المصالح في عين االعتبار؟ 

عندما تقرر المشاركة في دراسة بحثية، يجب أن تكون على علم بمخاطر 

وفوائد المشاركة في الدراسة، بما في ذلك ما إذا كان موظفو البحث لديهم 

مصالح أخرى قد تلعب دوًرا في النتيجة من الدراسة. وقد تتأثر سالمة 

المشاركين برغبة الباحث في تحقيق نتيجة مواتية.

 كيف تؤثر حاالت التعارض في المصالح على 

الدراسات البحثية؟ 

يمكن أن تؤثر حاالت التعارض في المصالح على الدراسات البحثية  بطرق 

عديدة، مثل تصميم الدراسة البحثية، وكيفية إدارة الدراسة، ومراجعة 

البيانات، وكيفية تفسير البيانات. على الرغم من أنه ال توثر جميع حاالت 

 التعارض في المصالح على البحث، إالّ أنه من الممكن أن تؤثر حاالت 

التعارض في المصالح عليك أو على نوعية البحث. 

ويعتقد عموًما أن حاالت التعارض في المصالح تكون ذات عالقة بالمصالح 

 المالية، غير أن أي ظرف من الظروف والذي يمكن أن يؤثر على البحث

يعتبر حاالت تعارض في المصالح محتملة. 

كيف سيقوم فريق البحث بإبالغك إذا كان هناك تعارض 

في المصالح؟ 

ويُطلب من فريق البحث أن يبين ما إذا كان هناك تعارض في المصالح، 

وكيفية معالجة التعارض. خالل عملية الموافقة المستنيرة، سوف يتم إعالمك 

بأي تعارض في المصالح محتمل والطرق التي قد يؤثر بها على البحث. 

 ما هي أمثلة حاالت التعارض في المصالح المحتملة 

في دراسة بحثية؟ 

قبول الهدايا مثل وجبات الطعام وعينات العقاقير، وما إلى ذلك من أحدى   >

الشركات مما يمكن أن يشير إلى االستعداد للتأثير على بيانات البحث

تلقي رسوم االستشارات من شركة الدراسة البحثية أثناء إجراء  > 
البحوث السريرية الممولة من قبل الشركة 

امتالك األسهم في شركة أثناء إجراء البحوث السريرية برعاية الشركة   >

تلقي حوافز رئيسية مثل المدفوعات وخيارات األسهم والهدايا  > 
وما إلى ذلك.

 كيف يتعامل فريق البحث مع حاالت التعارض 

في المصالح؟ 

حاالت التعارض في المصالح ليست دائًما غير أخالقية أو غير مقبولة. وفي 

بعض األحيان يكون ال مفر منها، ويمكن إدارتها على نحو مالئم في كثير 

من الحاالت أو تقليل األثر المحتمل إلى مستوى مقبول. 

اإلفصاح هو االستراتيجية األكثر شيوًعا للتعامل مع حاالت التعارض في 

المصالح. ومن المهم الكشف عن حاالت التعارض في المصالح في مؤسسة 

الباحث وهيئة النظر في الشؤون األخالقية التابعة للباحث )مجموعة من 

األشخاص الذين يقومون بمراجعة الدراسات للنظر في حقوق ومصلحة 

األشخاص المشاركين في البحث(، وأولئك الذين يتم إبالغهم عن النتائج 

)على سبيل المثال، الصحف، الرعاة، إدارة الغذاء والدواء، الخ(. 

 قد تتضمن إدارة حاالت التعارض في المصالح قراًرا بعدم السماح

 للفرد الذي لديه تعارض، بالمشاركة في الدراسة للحد من

إدراك التعارض.


