
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.

أنواع السجالت األخرى 

يوجد لدى أنواع أخرى من السجالت قوائم بالدراسات البحثية السريرية 

والتي ال تتضمن معلومات شخصية عن األشخاص الذين يشاركون في 

البحوث. 

ففي الواليات المتحدة، توجد ClinicalTrials.gov وهي عبارة 

عن سجل عبر اإلنترنت يحتوي على معلومات حول الدراسات في 

جميع أنحاء العالم. وهو ال يشمل كل دراسة ألنه ال يتحتم تسجيل 

كل الدراسات. 

ومن خالل ClinicalTrials.gov يمكنك:

أن تتعرف على الدراسات التي تحدث في مجتمعك وفي أماكن أخرى  >

أن تتصل بالباحثين إذا كنت ترغب في االنضمام إلى الدراسة  >

أن تتعرف على نتائج الدراسات التي تم االنتهاء منها  >

ويجري االحتفاظ بـ ClinicalTrials.gov من جانب المكتبة الوطنية 

للطب في المعاهد الوطنية للصحة. 

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول سجل المشاركين في البحوث قبل 

أن تقرر المشاركة فيه. وفيما يلي قائمة باألسئلة التي قد ترغب في 

طرحها قبل الموافقة على مشاركتك في السجل. 

كيف يعمل السجل؟   >

هل توجد تكلفة لالنضمام إليه؟  >

كيف أجد دراسة يمكنني المشاركة فيها؟  >

ما هي أنواع الدراسات التي سوف تتصلون بي بشأنها؟   >

من الذي سيتصل بي؟   >

كيف ستتصلون بي، وكم مرة؟  >

كيف سيتم استخدام المعلومات الخاصة بي وتخزينها وكيف سيتم   >

حماية خصوصيتي؟ 

ماذا لو أردت إزالة معلوماتي من السجل؟  >

هل لدى هذا السجل معلومات من تلك الموجودة في سجالتي الطبية؟  >

من الذي يمكنني أن اتصل به إذا كانت لدي أسئلة أخرى؟  >

سجلالمشاركين في البحوث

البحوث الصحية

يجمع سجل المشاركين في البحوث معلومات عن األشخاص 

الذين قد يرغبون في إجراء دراسات بحثية. كما قد يجمع 

السجل معلومات عامة عنك، مثل اسمك ومعلومات االتصال 

بك. كما أنه قد يجمع أيًضا معلومات محددة، مثل األمراض 

التي تعاني منها وظروفك الصحية أو يمكن حتى أن يربط بين 

ذلك وسجالتك الطبية. 

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

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.



ما هو سجل املشاركني يف البحوث؟
سجل املشاركني يف البحوث هو مكان للمعلومات وعادًة ما يكون 

عىل االنرتنت. حيث يجمع السجل معلومات عن األشخاص الذين قد 

يرغبون يف إجراء دراسات بحثية. وتستخدم مجموعتان من األشخاص 

السجالت كام ييل:

األفراد الذين يرغبون يف العثور عىل دراسات بحثية أو معرفة   > 

املزيد عن البحوث،

والباحثون الذين يبحثون عن أفراد للمشاركة يف دراستهم.  >

كام قد يجمع السجل معلومات عامة عنك، مثل اسمك ومعلومات 

االتصال بك. كام أنه قد يجمع أيًضا معلومات محددة، مثل األمراض 

التي تعاين منها وظروفك الصحية أو ميكن حتى أن يربط بني ذلك 

وسجالتك الطبية. 

فوائد ومخاطر االنضامم إىل سجل 

املشاركني يف البحوث

قد تستفيد من االنضامم إىل السجل عن طريق معرفة الدراسات 

البحثية التي قد تهمك أو تهم شخص تعرفه. 

يوجد خطر من أن أي شخص خارج السجل یمکنه الوصول إلی 

معلوماتك الشخصية أو الصحية واستخدامها ألغراض مل توافق أنت 

علیھا. يوجد يف السجالت طرقًا ملنع ذلك من الحدوث. يف معظم 

الحاالت، يقترص االطالع عىل املعلومات الشخصية الخاصة بك أو 

غريها من التفاصيل التي قد تصل إىل هويتك فقط عىل املوظفني 

املدربني تدريبًا خاًصا. يوجد لكل سجل سياسات خصوصية محددة. 

تأكد أن تسأل عن اإلجراءات التي يقوم بها الباحثون لحامية املعلومات 

الخاصة بك قبل أن تنضم إىل أي سجل.

ملاذا انضم لسجل املشاركني يف البحوث؟ 

ميكنك االنضامم إىل سجل لسبب أو أكرث من األسباب الواردة أدناه:

إذا كنت ترغب يف مساعدة اآلخرين  >

إذا كنت ترغب يف التطوع  >

إذا كنت ترغب يف مساعدة الباحثني عىل تطوير عالجات   > 

وعقاقري جديدة

إذا كنت ترغب يف مساعدة اآلخرين الذين لديهم نفس الحالة   >

الطبية التي تعاين منها

قد ترغب يف محاولة عالج تجريبي يقوم بدراسته الباحثون   > 

وإذا مل تساعدك العالجات املتاحة يف شفائك من حالتك

وبغض النظر عن ماهية األسباب الخاصة بك، فإن االنضامم إىل السجل 

يجعلك جزًءا هاًما من البحوث الطبية.

فمن خالل االنضامم إىل سجل املشاركني، ميكنك القيام مبا ييل:

أن تتعرف عىل الفرص املتاحة لتكون يف الدراسات البحثية  >

أن تعرف املزيد عن مرض معني أو حالة لديك  >

أن يكون لديك فرصة لتجربة العالجات أو العقاقري التجريبية   > 

التي رمبا تفيد حالتك أو رمبا ال.

ماذا يحدث إذا انضممت إىل سجل املشاركني 

يف البحوث؟
يجب أن تفهم كيف يعمل السجل قبل االنضامم إىل أي سجل. كام 

يجب أن تعلم كيف سيستخدم الباحثون معلوماتك وكيف سيحمون 

خصوصيتك. تأكد من قيامك بطرح أية أسئلة قد تكون لديك.

بعد انضاممك إىل أي سجل، ميكن أن يطلب منك الباحثون أن تكون

 ضمن دراسة محددة. كام قد تصلك رسالة عىل بريدك اإللكرتوين أو 

رسالة أو مكاملة هاتفية حول الدراسات التي ميكنك االنضامم إليها. 

يف بعض السجالت، ميكنك االتصال بالباحثني الذين يبحثون عن 

متطوعني يف البحوث. 

االنضامم إىل السجل ال يعني رضورة انضاممك إىل دراسة. إذا وجدت 

دراسة تهمك، فلديك الفرصة لطرح األسئلة. قد تحتاج أيًضا إىل إعطاء 

الباحثني معلومات أكرث مام فعلت عند االنضامم إىل التسجيل. وهذا 

سيساعد الباحثني عىل فهم قدرتك عىل املشاركة يف الدراسة. 

وسوف يعطيك الباحثون كل التفاصيل بحيث ميكنك اتخاذ القرار بشأن 

إذا كنت تريد حًقا أن تشارك يف دراسة محددة. وتسمى هذه العملية 

"باملوافقة املستنرية". وميكنك كمتطوع دراسة تغيري رأيك يف أي وقت 

عن املشاركة فيها. ويشمل هذا إمكانية تغيري رأيك أثناء عملية املوافقة 

املستنرية وحتى بعد بدء الدراسة.


