
هل ينبغي علّي المشاركة في 
األبحاث؟

األبحاث الصحية

األسئلة التي يجب عليك طرحها قبل المشاركة في أي 
دراسة: 

ما الداعي من إجراء هذه الدراسة؟  >

ما الذي سيحدث إذا وافقت على المشاركة؟  >

كيف يمكن للدراسة أن تساعدني؟ كيف يمكن للدراسة أن تساعد   >
اآلخرين؟

هل يمكن أن أصاب بأذى خالل الدراسة؟  >

هل سأتلقى أي مقابل للمشاركة في الدراسة؟  >

هل سأضطر إلى دفع أية تكاليف إذا شاركت في الدراسة؟  >

كيف ستتم حماية معلوماتي الشخصية؟  >

ماذا سيحدث لو أنني أصبت بأذى أثناء الدراسة؟  >

كم مدة الدراسة؟  >

هل يمكنني ترك الدراسة في أي وقت؟  >

لمن يتسنى لي أن أتوجه بأسئلتي المتعلقة بالدراسة؟  >

وثيقة حقوق المشاركين في األبحاث
عند مشاركتك في أي بحث، اعلم أنك تتمتع بالحقوق التالية: 

أن ُتعامل بطريقة تتسم بالتهذيب والمراعاة.  >

أن ُتبلغ بالهدف من إجراء الدراسة.  >

أن تفهم جميع االستمارات التي ُيطلب منك التوقيع عليه أو ملء بياناتها.  >

أن تفهم ما سيحدث خالل التجربة، وما الفرق بينها وبين الرعاية الطبية   >

العادية.

أن ُتبلغ بأي آثار جانبية محتملة أو شعور بعدم االرتياح أو األلم قد تحدث   >

أثناء الدراسة.

أن ُتبلغ بأي فوائد قد تعود عليك من المشاركة في الدراسة.  >

أن ُتبلغ بخيارات العالج األخرى، وبما قد يجعلها أفضل أو أسوأ من   >

العالج الذي تقدمه الدراسة.

أن ُتبلغ بالعالجات المتوفرة لك إذا ما وقعت أية مشكالت طبية أثناء   >

مشاركتك في الدراسة.

أن تطرح ما شئت من أسئلة عن الدراسة.  >

أن تأخذ ما يكفيك من الوقت التخاذ قرارك بالمشاركة في الدراسة أو عدم   >

المشاركة.

أن ُتبلغ بأية معلومات جديدة قد ترد في فترة إجراء الدراسة من شأنها أن   >

تؤثر على قرارك بمواصلة المشاركة فيها.

أن ترفض المشاركة في الدراسة أو أن تغير رأيك حيال المشاركة فيها   >

حتى وإن كانت قد بدأت بالفعل.

أن تتلقى نسخة من استمارة الموافقة التي وقعت عليها إذا قررت بالفعل أن   >

تنضم إلى الدراسة.
ُيطلق مصطلح “األبحاث السريرية” على الدراسات التي تجمع 

معلومات جديدة عن األمراض البشرية وصحة اإلنسان. 

وتضم األبحاث السريرية مشاركين ُتختبر عليهم األدوية أو 

اإلجراءات الطبية أو األجهزة الجديدة، أو تكون مشاركتهم 

بهدف فهم كيفية عمل الجسم البشري.

األبحاث  في  المشاركة  خطوات  لفهم  دليلك 
السريرية

لماذا تتطوع للمشاركة في األبحاث السريرية؟

سيكون من المستحيل تطوير العالجات واألدوية الطبية الجديدة   >
دون مساعدة المشاركين في األبحاث الطبية.

من خالل التطوع للمشاركة في الدراسات، ستساعد اآلخرين   >
عبر المساهمة في تطوير األبحاث الطبية.

كما يمكنك بذلك أن تساعد الباحثين على معرفة المزيد عن   >
المرض أو الحالة الصحية موضوع الدراسة.

في بعض الحاالت، يمكنك أن تجرب دواًء أو إجراًء طبًيا أو   >
جهاًزا جديًدا قبل إتاحته للجمهور خارج إطار الدراسات البحثية، 

لكن قد ال يكون الدواء أو اإلجراء أو الجهاز بالضرورة أفضل 
من المتاح للجمهور.

يقدم هذا الدليل معلومات عامة ألغراض تثقيفية وال يهدف لتقديم المشورة الطبية. تحدث إلى طبيبك 
الخاص أو إلى فريق البحث طلًبا للمشورة فيما يتعلق بموقفك الشخصي ومخاوفك الصحية.

 New England( هذا الدليل من عمل مجموعة “نيو إنجالند” لحماية المشاركين في األبحاث
Research Subject Advocacy Group(، بمساهمات الجامعات التابعة للمبادرة ومراكز 

الرعاية الصحية األكاديمية في المؤسسات األعضاء.
هل لديك أية أسئلة؟  اتصل بنا على



المفاهيم الخاطئة الشائعة حول األبحاث السريرية

لن يقترح علّي الطبيب أو فريق البحث المشاركة في أي 
دراسة ما لم تكن في صالحي..

هذا ليس صحيًحا! نحن نجري أبحاًثا لمعرفة أفضل العالجات لك. 

لكن ال يمكن ألحد أن يضمن أن العالج الخاضع للتجارب سيكون 

أفضل من العالج المعروف الموجود.

إذا طلب مني الطبيب أن أشارك،
فيجب علّي أن أقبل.

يمكنك أن تقرر بحرية إما أن تشارك في أية تجربة أو ال تشارك. 

هذا قرارك الشخصي، وإذا رفضت فلن يؤثر رفضك على مستوى 

الرعاية التي تتلقاها في المشفى وال على عالقتك بطبيبك. 

ال يمكنني أن أغير رأيي إذا ما قررت المشاركة في 
إحدى الدراسات. 

أنت حر في التوقف عن المشاركة في أية دراسة في أي وقت تريده.

إذا وافقت على المشاركة في دراسة متعلقة بأحد األدوية 
الجديدة، فسوف أتلقى الدواء الجديد.

ليس بالضرورة. تشتمل الكثير من دراسات األدوية الجديدة على 

دواء “تحكم”. قد يكون في شكل دواء حاصل على الموافقة الفعلية 

 .)placebo لالستخدام كعالج أو دواء وهمي )ُيسمى “بالسيبو” أو

وفي معظم الدراسات، إما أن يتلقى المشاركون الدواء الجديد أو 

الدواء الوهمي، ويكون ذلك عشوائًيا. وال تستطيع أنت - وال الباحث 

المسؤول عن التجربة - أن تحدد أيهما ستتلقى.

ما هي األبحاث السريرية؟

ُيطلق مصطلح “األبحاث السريرية” على الدراسات التي تجمع 

معلومات جديدة عن األمراض البشرية وصحة اإلنسان. وتضم 

األبحاث السريرية مشاركين ُتختبر عليهم األدوية أو اإلجراءات الطبية 

أو األجهزة الجديدة، أو تكون مشاركتهم بهدف فهم كيفية عمل الجسم 

البشري. 

هناك عدة أنواع من دراسات األبحاث السريرية: 

الدراسات الجينية تبحث في دور الجينات في اإلصابة بمختلف   >
األمراض.

الدراسات الوقائية تبحث في طرق الوقاية من أمراض معينة.  >

الدراسات السلوكية تبحث في الطرق التي يتصرف بها الناس   >
في مختلف المواقف.

الدراسة النفسية هدفها تعزيز  فهم كيفية عمل الجسد البشري.  >

التجارب السريرية تجارب تتم على األدوية أو اإلجراءات أو   >
األجهزة الطبية المستخدمة مع المشاركين األصحاء أو 

المشاركين المصابين بأمراض محددة.

ُتجرى التجارب السريرية لألدوية الجديدة على مراحل مختلفة لإلجابة 
على مختلف األسئلة.

دراسات المرحلة األولى اختبار األدوية الجديدة ألول مرة على   >
البشر لمعرفة إذا ما كانت آمنة.

دراسات المرحلة الثانية تتضمن عدًدا أكبر من الناس لمعرفة   >
مدى فعالية الدواء.

دراسات المرحلة الثالثة ُتجرى على مجموعات كبيرة من   >
األشخاص لمعرفة ما إذا كان الدواء .

دراسات المرحلة الرابعة ُتجرى بعد حصول الدواء على موافقة   >
إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( لمعرفة المزيد من 

المعلومات عنه.

ما سبل الحماية المتوفرة لي إذا ما شاركت في 
إحدى الدراسات البحثية؟

يصمم الباحثون دراسات تقلل المخاطر الواقعة على المشاركين بقدر 
اإلمكان. كما توجد قوانين لحماية المشاركين. 

وتشتمل جميع الدراسات السريرية على خطة دراسة مفصلة   >
ُتسمى “بروتوكول” ُتحدد الكيفية التي يتم بها إجراء الدراسة.

وهناك مجموعة من األطباء والممرضات والباحثين وأفراد   >
المجتمع المحلي تتولى دراسة كل واحد من تلك البروتوكوالت 

بتمعن. وُتسمى هذه المجموعة “مجلس االستعراض المؤسساتي” 
أو Institutional Review Board. وظيفة هذه المجموعة 
هي التأكد من إجراء الدراسة بشكل منصف مع تقليل المخاطر 

التي قد تقع على المشاركين بقدر اإلمكان.

عندما تشارك في إحدى الدراسات، ستتلقى معلومات االتصال   >
الخاصة بالشخص القائم على الدراسة ورقم هاتف “مجلس 

االستعراض المؤسساتي”، للتبليغ عن أية مشكالت أو طرح أية 
أسئلة متعلقة بالسالمة.

وبعض الدراسات األخرى التي تتسم بارتفاع مستوى المخاطر   >
تتضمن مجموعة مراجعة أخرى ُتسمى “لجنة مراقبة السالمة 
 .)Data and Safety Monitoring Board( والبيانات
تتشكل لجنة مراقبة السالمة والبيانات من أطباء غير مشاركين 
في الدراسة. وعملهم هو التأكد من إبقاء المخاطر الواقعة على 

المشاركين في الدراسة عند أدنى مستوياتها.

ما هي المخاطر؟
ربما تكون هناك بعض المخاطر عند المشاركة في األبحاث. فقد 

تسبب بعض األدوية أو اإلجراءات الطبية تأثيرات جانبية غير مريحة 

أو خطيرة، أو حتى تهدد الحياة. وقد توجد أحياًنا آثار جانبية ال يعرفها 

الباحثون. والخالصة هي أن األدوية أو اإلجراءات الجديدة ليست دائًما 

أفضل مما يوجد قبلها. فتحدث إلى فريق البحث عن مخاطر الدراسة.


