
األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول أي تجارب سريرية قبل أن تقرر المشاركة. وفيما 

يلي قائمة ببعض األسئلة التي قد ترغب في طرحها قبل الموافقة على المشاركة 

في أية تجربة سريرية.

ما هو الغرض من التجارب السريرية؟  >

منالذييدفعقيمةالتجربة؟  >

ماالذييجعلنيمؤهالًللمشاركةفيالتجربة؟  >

التجربة؟منجزًءاأصبحلكيفعلهإلّىيُطلبسوفالذيما  >

التجربة؟ستستغرقالوقتمنكم  >

كمعددالمراتالتييجبفيهامقابلتيأويطلبفيهامنيتقديمالمعلومات؟  >

ماهيالفوائدوالمخاطرالمحتملةإذاشاركت؟  >

ماهيبدائلالمشاركةالمتوفرلي؟  >

هلستشاركوننتائجالتجاربمعي؟هلسيتمإبالغيبنتائجالدراسة؟  >

ففي،كذلكاألمركانوإذاعليه؟احصلعالجأيأكتشفأوسأعرفهل  > 

أيوقتسوفيتماخباريبذلك؟

السريرية؟التجربةفيالمشاركةعنتعويضيسيتمهل  >

ثمنالدراسةستدفعهل،التجاربجراءمشاكلأليةتعرضيحالةفي  > 

رعايتيالطبية؟

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

التجارب السريرية

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

التجارب السريرية هي نوع من الدراسات البحثية التي تشمل 

المشاركين في البحوث من البشر )ويُشارإليهمأيًضاباسم 

"متطوعي البحث" أو "األشخاص موضوع البحث"(. في أي 
تجربة سريرية، يالحظ الباحثون التأثيرات التي قد يحدثها

التدخل على المشاركين. يقوم الباحث بجمع البيانات 

)المعلومات( حول كيفية تأثير التدخل على صحة المشاركين.

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، أنظر

  http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. بتمويل من برنامج المركز الوطني 

.UL1 TR001102 من المعاهد الوطنية للصحة للنهوض بالحركة العلمية

المشاركة في البحث اختيارية

االنضمام إلى أية دراسة بحثية هو قرار شخصي هام. قبل انضمامك، 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 

التجارب السريرية؟ 

قد يكون مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قادًرا على مساعدتك في الحصول 

على مزيد من المعلومات حول التجارب السريرية. يمكنك أيضا االشتراك في 

سجل البحوث لمعرفة المزيد عن التجارب السريرية. لمزيد من المعلومات، 

راجع كتيب سجل البحوث الخاص بنا. 



ما هي التجربة السريرية؟
التجارب السريرية هي نوع من الدراسات البحثية التي تشمل المشاركين في 

البحوث من البشر )ويُشارإليهمأيًضاباسم "متطوعي البحث" أو "األشخاص 

موضوع البحث"(. يتم إجراء دراسة بحثية لإلجابة عن سؤال علمي، ويسمى 

الطبيب أو العالم الذي يجري البحوث "بالباحث". في أي تجربة سريرية، 

يالحظ الباحثون التأثيرات التي قد يحدثها التدخل على المشاركين. قد يكون 

التدخل دواء أو جهاز طبي أو إجراء؛ قد يكون أيضا تغيير في السلوك يوافق 

المشاركون تجربته. يقوم الباحث بجمع البيانات )المعلومات( حول كيفية 

تأثير التدخل على صحة المشاركين.

لماذا نحتاج إلى التجارب السريرية؟ 

واألجهزةهناك حاجة إلى التجارب السريرية لتطوير أو اختبار األدوية

والعالجاتواإلجراءاتالجديدة والمساعدة في اإلجابة على أسئلة مثل:

هل يعمل؟   >

هل يعمل بشكل أفضل من العالجات األخرى؟   >

ما هو المقدار اآلمن والفّعال؟   >

ما هي اآلثار الجانبية؟  >

من يمكنه المشاركة؟

يمكن لألشخاص من كافة األعمار المشاركة في التجارب السريرية. بعض 

المشاركين يعانون من مرض أو حالة يدرسها الباحثين؛ وبعض المشاركين 

اآلخرين هم متطوعون أصحاء ومعافين. لكل تجربة سريرية، هناك متطلبات 

بشأن من يمكنه المشاركة )معايير الشمول( واألسباب التي تجعل شخًصا ما 

غير مؤهل للمشاركة في التجربة )معايير االستبعاد(.

كيف تعمل التجارب السريرية؟ 

بالنسبةلمعظمالتجاربالسريريةيتمتعيينمشاركإما

مقارنةمجموعةأوتدخللمجموعة

مجموعة التدخل: يتلقى المشاركون في هذه المجموعة التدخل

الذي يجري اختباره. 

مجموعة المقارنة: ال يتلقى المشاركون في هذه المجموعة التدخل. بدالً

منذلكقديتلقىالمشاركونالعالجالقياسيللمرضأوالحالة،أوأنها

قد يتلقون "العالج اإلرضائي". العالج اإلرضائي يشبه التدخل، غير أنه

ليس دواًءاأوعالًجانشطًا. تساعد مجموعة المقارنة الباحثين على فهم

آثار التدخل التجريبي.

غالبا ما يتم تعيين المشاركين في البحث بشكل عشوائي إلى مجموعات. وهذا 
يعني أن تعيين المجموعة الخاصة بك يحدث عن طريق الصدفة )مثل القرعة(. 

إذا كنت تشارك في تجربة سريرية، قد ال تحصل على العالج التجريبي الذي يتم 

اختباره. في بعض الحاالت، لن تعرف المجموعة التي تم تعيينك لها.

تشمل الفوائد والمخاطر المحتملة ما يلي: 

الفوائد:

الحصول على العالجات التجريبية التي ليست متاحة بعد للجمهور  >

مساعدة اآلخرين من خالل المساهمة في تطوير العالجاتأو  > 
اإلجراءاتالطبيةالجديدة

المخاطر:

تلقي العالج التجريبي على الرغم من عدم فهم آثاره كاملًة  >

دةللحياة التعرضآلثارجانبيةأومضاعفاتغيرسارةأوخطيرةأومهدِّ  >

كيف يتم تطوير التجارب السريرية؟ 

1 أوالً، يقرر الباحثون السؤال )األسئلة( الذين يريدون اإلجابة عنها. .

2 ثم، يضع الباحثون خطة دراسة بحثية )تسمى "بروتوكول"(. يصف .

البروتوكول كيف ينوي الباحثون اإلجابة على السؤال )األسئلة( ودور 

المشاركين في البحث في الدراسة. 

3 وبعد ذلك، يجب على لجنة أخالقيات البحوث مراجعة البروتوكول .

والموافقة عليه. في الواليات المتحدة األمريكية تسمى هذه اللجنة 

هيئة النظر في الشؤون األخالقية. وتدرس هيئة النظر في الشؤون 

األخالقية الفوائد العلمية والمخاطر المحتملة للدراسة، وكيف سيتأثر 

المشاركون في البحث بالمشاركة.

4 بعد حصوله على جميع الموافقات الالزمة، يمكن للباحث بدء .

التجربة السريرية.

ما هي مراحل التجارب السريرية؟
في مرحلة التجارب األولى، يقوم الباحثون باختبار التدخل على مجموعة 

صغيرة من المتطوعين األصحاء. يريدون معرفة ما إذا كان التدخل آمن، 

والجرعة الصحيحة، وإذا كان للمتطوعين أي ردود فعل أو آثار جانبية

من التدخل. في تجارب المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، يعلم الباحثون 

المزيد عن سالمة التدخل ومدى نجاحه في مجموعات أكبر من المشاركين.

من يدفع ثمن التجارب السريرية؟ 

قدتدفعالوكاالتالحكوميةأوشركاتاألدويةأوالمنظماتغير

الهادفةللربح ثمن التجارب. 


