
البيانات البحثية: كيف يتم حماية بياناتي 
وكيف يتم استخدامها؟

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول البحث. وفيما يلي قائمة باألسئلة التي 

قد ترغب في طرحها قبل المشاركة في الدراسة. 

ما هي المعلومات التي ستجمعونها عني؟  >

من هم األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات البحث؟   >

هل وضعتم بياناتي البحثية في سجالتي الطبية العادية؟   >

كيف سيتم تخزين وحماية البيانات البحثية الخاصة بي؟   >

هل ستشاركون البيانات البحثية مع آخرين؟ إذا كان األمر كذلك،   >

فكيف ستحمونها؟

إذا أخذتم اسمي من بياناتي البحثية، هل يمكن لشخص ما التعرف علي؟  >

ماذا سيحدث لبياناتي البحثية عندما تنتهي الدراسة؟  >

إلى متى ستقومون بتخزين البيانات البحثية الخاصة بي؟  >

حتى إذا تم حذف بياناتي، فهل سيتم محوها وإزالتها نهائيًا من   > 

جميع األماكن التي تمت مشاركتها معها أو تخزينها فيها؟

ما هي أنواع األبحاث التي يمكن إجراؤها باستخدام بياناتي البحثية   >

في المستقبل؟ 

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

إذا شاركت في أي دراسة بحثية، قد يقوم الباحثون بجمع 

معلومات عنك كجزء من هذه الدراسة. ويطلق الباحثون على 

هذه المعلومات مصطلح "البيانات". قبل أن تقرر المشاركة 

في الدراسة البحثية، تأكد من فهم كيفية جمع المعلومات عنك 

وتخزينها ومشاركتها. يخبرك هذا الكتيب بما يفعله الباحثون 

لحماية البيانات الخاصة بك.

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

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

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، يمكنك الموافقة على المشاركة من خالل التوقيع 

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

أي وقت وألي سبب وحتى بعد التوقيع.

إعطاء المعلومات هو أمر اختياري كذلك

سيقوم فريق البحث بمراجعة قائمة المعلومات التي سيقومون بجمعها 

ومشاركتها كجزء من الدراسة البحثية. احرص على إخبارهم إذا كانت 

هناك بعض المعلومات التي ال تريد مشاركتها. من األفضل أن تٌخبر فريق 

البحث بهذا في أقرب وقٍت ممكن. إذا استطعت، أخبرهم قبل البدء في 

الدراسة البحثية حتى ال يقومون بجمع أي معلومات ال ترغب مشاركتها. 

قد يحتاج الباحثون إلى معلومات محددة للقيام بالدراسة، وقد تحتاج أنت 

إلى تقديمها إذا كنت تريد أن تشارك في الدراسة. إذا اخترت عدم مشاركة 

هذه المعلومات، فقد ال تكون قادًرا على المشاركة في الدراسة البحثية. 

إذا كانت لديك أسئلة حول مشاركة معلوماتك، يُرجى سؤالها ألحد أعضاء 

فريق البحث.



ما هي البيانات البحثية؟
البيانات البحثية هي أجزاء من المعلومات التي يتم جمعها أو مالحظاتها 

أو كتاباتها للباحثين لمراجعتها كجزء من الدراسة البحثية. إذا شاركت 

في أي دراسة بحثية، يمكن للباحثين جمع معلومات عنك حول موضوع 

البحث وكذلك المعلومات الشخصية، مثل: عمرك وعنوانك. 

ما هي االختالفات بين البيانات البحثية 
والمعلومات الطبية؟ 

يقوم طبيبك بجمع المعلومات الطبية منك لتزويدك بالرعاية الطبية. 

توضع المعلومات الطبية في السجالت الطبية الخاصة بك.

ال تهدف الدراسة البحثية إلى توفير الرعاية الطبية لك. يجمع الباحثون 

البيانات البحثية ويطلعون عليها للمساعدة في اإلجابة عن أي سؤال 

علمي. يتم تخزين البيانات البحثية في ملف دراسة آمن، وقد توضع 

بعض البيانات أيًضا في السجل الطبي الخاص بك. 

هل تصبح بياناتي البحثية جزًءا من سجلي الطبي؟

يعتمد ذلك على عدة عوامل. يتم حفظ البيانات البحثية في ملف 

الدراسة منفصلة عن السجل الطبي الخاص بك. ومع ذلك، قد توضع 

بعض المعلومات في السجالت الطبية الخاصة بك، حيث يمكن أن 

يراها طبيبك. على سبيل المثال، قد يرسل الباحثون لطبيبك قائمة 

بأنواع الحساسية أو نتائج اختبارات الدم التي يتم إجراؤها كجزء 

من البحث. إذا كانت لديك أسئلة حول المعلومات التي قد تدخل 

في سجالتك الطبية، أو يتم إرسالها إلى طبيبك، يُرجى سؤال أحد 

أعضاء فريق البحث.

من الذي سيرى البيانات البحثية؟

يمكن لفريق البحث في دراستك االطالع على البيانات البحثية الخاصة 

بك في ملف الدراسة، ولكنه قد ال يستطيع مطابقة هذه المعلومات 

مع هويتك. 

يمكن للباحثين فصل المعلومات التي يمكن استخدامها للتعرف عليك 

)على سبيل المثال: اسمك( عن بقية البيانات البحثية الخاصة بك. في 

بعض األحيان، يستخدم الفريق رمًزا )مثل: األرقام والحروف( بحيث 

يمكن التوصل لهذه المعلومات مرة أخرى في وقٍت الحٍق، إذا لزم األمر. 

قد يحتاج أعضاء اللجنة الذين يتأكدون من إجراء الدراسة بشكٍل صحيٍح 

إلى رؤية المعلومات الخاصة بك. وتسمى هذه اللجنة بـ "لجنة المراجعة 

األخالقية" أو "مجلس المراجعة المؤسسية"، الذي يطلق عليه أيًضا IRB. 

قد يحتاج األشخاص الذين يشرفون على الدراسة البحثية أو يساعدون 

في إجرائها إلى االطالع على هذه المعلومات، مثل األجهزة الحكومية أو 

المحامين أو عمال تخزين البيانات. 

قد يتم حفظ البيانات البحثية الخاصة بك بعد انتهاء الدراسة بحيث 

يمكن للباحثين استخدامها في المستقبل. إذا تم تضمين المعلومات 

الخاصة بك في الدراسات المستقبلية، فأنت عادًة ال تملك السيطرة 

أو ال تستطيع إال السيطرة بفدٍر قليٍل على هوية من يرى هذه البيانات 

وكيفية استخدامها. 

إذا كانت لديك أسئلة حول من الذي سيرى بياناتك البحثية اآلن أو 

في المستقبل، يمكنك طلب ذلك من أحد أعضاء فريق البحث.

 

كيف يتم حماية البيانات البحثية الخاصة بي؟ 

يعمل الباحثون على التأكد من أن األشخاص الذين يتعين عليهم رؤية 

البيانات البحثية الخاصة بك هم فقط من يمكنهم القيام بذلك. تحمي كل 

دراسة البيانات البحثية بطرٍق مختلفٍة. 

تقوم فرق البحث في كثير من األحيان بما يلي:

وضع السجالت الورقية في خزانة الملفات وقفلها أو في غرفة   >

مخصصة لذلك وقفلها

تخزين المعلومات اإللكترونية خلف جدار للحماية أو على   > 

جهاز كمبيوتر آمن

استخدم كلمة مرور أو تشفير )شفرة إلكترونية( لحماية  > 

البيانات البحثية 

هل يمكن للباحثين ضمان حماية البيانات 

البحثية الخاصة بي؟

يعمل الباحثون بجٍد لحماية البيانات البحثية. ويجب عليهم اتباع القوانين 

والقواعد لتأمين المعلومات الخاصة بك. يتطلب قانون الواليات المتحدة 

من بعض المنظمات االحتفاظ بخصوصية أنواع المعلومات التالية:

المعلومات التي تحدد من أنت  >

معلومات عن صحتك البدنية والعقلية  >

وال يوجد ضمان مطلق أن البيانات البحثية الخاصة بك ستكون محمية. 

إذا جرى مشاركة البيانات البحثية الخاصة بك بشكل غير صحيح، سيعمل 

فريق البحث على حل هذه المشكلة.


