
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة عن فريق البحث والدراسة البحثية قبل أن 

تقرر المشاركة. يسر أعضاء فريق البحث اإلجابة على أسئلتك ومساعدتك 

في معرفة إجابات لألسئلة التي ال يمكنهم اإلجابة عليها. وفيما يلي قائمة 

باألسئلة التي قد ترغب في طرحها على فريق البحث قبل الموافقة على 

المشاركة في أية دراسة.

من هو الباحث الرئيسي لهذه الدراسة؟   >

ما هي األشياء األخرى التي تكون جزًءا من فريق البحث؟   >

من هم أعضاء فريق البحث الذين سأعمل معهم؟  >

ما الذي سيقوم به كل عضو من أعضاء فريق البحث؟  >

كيف يتم تدريب فريق البحث على القيام بهذه الدراسة؟  >

من هو عضو أو أعضاء فريق البحث الذين يجب أن اتصل بهم   > 

عند وجود أسئلة؟ كيف يمكنني التواصل معهم؟

إذا كنت ال أشعر أنني بحالة جيدة، هل يجب أن اتصل بطبيب   > 

الرعاية األولية؟ أم بشخص من فريق البحث؟

بمن يجب أن اتصل إذا أردت ترك الدراسة؟  >

هل يجب أن اتصل بشخٍص آخر إلى جانب فريق البحث إذا كان   > 

لدي أسئلة أو استفسارات؟

مقابلة فريق البحث

البحوث الصحية

المشاركة في البحث هو اختيارك. 

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

تجمع الدراسات البحثية المعلومات لإلجابة عن األسئلة العلمية. 

وهي تساعد الباحثين على إيجاد طرق أفضل للوقاية من األمراض 

وعالجها وتحسين الرعاية الصحية في المستقبل. كل دراسة لديها 

فريق البحث الخاص بها. يعمل أعضاء الفريق مًعا التباع خطة 

مفصلة للدراسة تُعرف باسم البروتوكول.

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.

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.

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

مساهمات من الجامعات التابعة ومراكز الرعاية الصحية األكاديمية من المؤسسات األعضاء. 
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أعضاء فريق البحث

يمكن أن يضم فريق البحث العلماء واألطباء والممرضين والموظفين الذين 

يساعدون في تنسيق وأداء الدراسة. وقد يكون فريق البحث كبيًرا جًدا 

ويضم العديد من األشخاص في مستشفيات مختلفة. أو قد يشمل عدًدا قلياًل 

فقط من األشخاص. دعونا نقابل بعض أعضاء فريق البحث. 

الباحث الرئيسي، وهو الشخص المسؤول عن الدراسة بأكملها. يتم تعيين 

باحث رئيسي لكل دراسة. وهذا الشخص غالبًا ما يكون طبيبًا أو عالًما. 

ويخطط الباحث الدراسة ويتأكد من أن األنشطة تتم بأمان وبشكٍل صحيٍح. 

ويقرر ما يقوم به كل عضو من أعضاء فريق البحث. ويشرف الباحث 

الرئيسي على جميع أنشطة البحث وجميع أعضاء فريق الدراسة. كما 

يضمن أن يحصل كل فرد في الفريق على التدريب المناسب.

الباحثون المشاركون وهم باحثون يعملون مع الباحث الرئيسي. وتشمل 
العديد من الدراسات هؤالء الباحثين المشاركين. ويكونوا غالبًا أطباء أو 

علماء أو أشخاص حاصلين على تدريب آخر مهم للدراسة. وقد يساعد 

الباحثون المشاركون الباحث الرئيسي في تصميم الدراسة أو اإلشراف عليها. 

لكنهم ال يكونوا مسؤولين عن الدراسة بأكملها. فقد يعملون على جزٍء واحد 

فقط، مثل إجراء اختبار تحليل في المختبر أو دراسة المعلومات البحثية. 

ممرضة البحث غالبًا ما تكون حاصلة على تدريب خاص وخبرة في مجال 
البحث. وتشمل العديد من الدراسات التي تنطوي على البحوث الطبية أو 

السريرية على ممرضة بحث في الفريق. فهي تُساعد في تنفيذ الدراسة 

مع التركيز على رعاية المشاركين في البحث وسالمتهم. وغالبًا ما تشارك 

ممرضة البحث في تنسيق أنشطة الدراسة اليومية. 

منسق البحوث / مساعد البحث هو الشخص الذي يعمل مع أعضاء فريق 
البحث اآلخرين على تنظيم مهام الدراسة اليومية ومساعدتهم فيها. 

 

يعمل فريق البحث مًعا

وسواء كان فريق البحث كبيًرا أم صغيًرا، فإن جميع األعضاء يعملون مًعا 

للحفاظ على سالمتك وأمانك قدر اإلمكان خالل فترة تواجدك في الدراسة. 

يتولى الباحث الرئيسي قيادة فريق البحث، ولكن جميع أعضاء الفريق 

يعملون مًعا للتأكد من أن الدراسة تتم بشكل صحيح وآمن. ويكون لدى 

أعضاء فريق البحث العديد من الواجبات المسندة إليهم على أساس دور 

كل منهم. 

وتشمل بعض هذه المهام ما يلي:

التأكد من أن المشاركين في البحث مؤهلون لالنضمام للدراسة  >

التأكد من حصول جميع المشاركين على تعليمات واضحة  >

إعطاء إجراءات الدراسة أو اإلشراف عليها   >

التأكد من الحفاظ على أمن وصحة المشاركين قدر اإلمكان   > 

خالل الدراسة. 

ويحصل أعضاء فريق البحث على تدريب خاص إضافي للبحوث باإلضافة 

إلى تدريبهم كأطباء أو ممرضات أو علماء. حيث يتعلمون فيه كيفية إجراء 

الدراسات البحثية بطريقٍة صحيحٍة وآمنٍة تتبع القانون. 

ويساعد العديد من األشخاص اآلخرين أيًضا في إجراء أي دراسة بحثية. 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل الدراسة ما يلي:

الصيادلة الذين يعطون عقار الدراسة  >

فنيو المختبر الذين يأخذون عينات الدم والعينات األخرى  >

أخصائيو التغذية الذين يساعدون في االحتياجات الغذائية للمشاركين  >

األخصائيون االجتماعيون الذين يقدمون الدعم وقد يقومون بتشخيص   >

المشكالت النفسية والسلوكية والعاطفية ومعالجتها

موظفو المكتب الذين يساعدون في جمع المعلومات ومراجعتها  >

الجزء الهام الذي يلعبه المشاركون في البحث

تواجدك في أي دراسة يجعلك تلعب دوًرا هاًما في تحسين 

الرعاية الصحية.

يطلق عليك أنت واألشخاص اآلخرون الذين يشاركون في البحث 

اسم "المشاركون في البحث" أو "موضوع البحث أو موضوع 

الدراسة" أو "متطوعو البحث". لن يتمكن الباحثون من تطوير 

عالجات جديدة دون مساعدة من الناس الذين يختارون المشاركة 

 .في الدراسات

في بعض الدراسات، يكون المشاركون في البحوث متطوعين 

أصحاء. وفي حاالت أخرى، يكون المشاركون ممن يعانون من 

المرض أو الحالة التي يدرسها الباحثون. وتشمل بعض الدراسات 

كال المجموعتين. ويحدد بروتوكول البحث األشخاص المؤهلة 

لالنضمام إلى الدراسة.

ما الذي يفعله المشاركون في البحث؟
تختلف كل دراسة عن غيرها. سوف یوضح لك أحد أعضاء فریق 

البحث دورك وحقوقك ومسؤولیاتك في الدراسة. قد تكون جهة 

االتصال الرئيسية هي منسق البحوث أو ممرضة البحث أو عضو آخر 

في الفريق. قبل أن توافق على المشاركة، تأكد من أنك تعرف جهة 

االتصال الرئيسية الخاصة بك وكيفية التواصل معها. 

لمزيد من المعلومات حول مشاركتك في البحث، يُرجى االطالع 

على المواد التعليمية ومقاطع الفيديو والموارد. 
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