
البحوث اإلجتماعية

 والسلوكية

ما البحوث اإلجتماعية والسلوكية؟
ولماذا  كيف  والسلوكية  اإلجتماعية  البحوث  تتحرى 

التي يتصرفون بها في بعض  الناس بالطرق  يتصرف 
البشرية.  التصرف على الصحة  تأثير هذا  الحاالت، وكيفية 

ينظر الباحثون في األفراد أو في المجموعات مثل 
وذلك  الكبيرة،  والمجتمعات  المحلية  والمجتمعات  العائالت 
الصحة.  اإلجتماعية وتحسين  المشاكل  لحل  إليجاد وسائل 

قد يسعى الباحثون إلى اإلجابة على أسئلة مثل:

•   لماذا يمتنع بعض الناس عن تناول األدوية التي 
وصفها لهم طبيبهم

كيف تواجه المجتماعت المحلية عنف العصابات   •
ما الذي يساعد األطفال على اختيار الغذاء الصحي   •
لماذا ينخرط بعض المراهقين في سلوكيات خطرة   •

ما الذي يساعد المسنين على العيش باستقاللية   •
•   لماذا يعيش الناس إلى أعمار أطول في بعض 

 البلدان

من يشارك في البحوث اإلجتماعية والسلوكية؟

البالغون واالطفال   •
األسر   •

المجتمعات المحلية   •
•   المجموعات اإلقليمية أو الدينية أو الثقافية أو 

اإلجتماعية
•   األشخاص المصابون بمرض أو بحالة معيّنة قيد 

الدرس

لديك المزيد من األسئلة؟
إتصل بـ:

أسئلة يتعيّن طرحها:

1.  ما هدف الدراسة؟  
2.  ماذا سيحصل إذا شاركُت في الدراسة؟   
3.  ما أنواع األسئلة التي ستطرحونها علّي؟

4.  ما المدة التي ستستغرقها الدراسة؟
5.  ما هي المخاطر لي؟

6.  هل هناك فائدة لي من المشاركة؟
7.  هل سيكون تكاليف علّي؟  

8.   ماذا ستفعلون بالمعلومات التي أصرح بها في 
الدراسة؟

9.  كيف ستتم حماية خصوصيتي؟
01.  ماذا يحصل إذا قررُت ترك الدراسة مبكراً؟

تحتوي هذه الكراسة على معلومات عامة ألغراض تعليمية  وال يُقصد 
منها توفير المشورة الطبية.  إبحث مع طبيبك او مع فريق البحث 
للحصول على مشورة خاصة بوضعك قبل إتخاذ أي إجراء بصدد 

المعلومات الواردة في هذه الكراسة.
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غالباً ما تعني مشاركتك في دراسة بحثية إجتماعية وسلوكية 
إجابتك على أسئلة مدونة في إستطالع تقوم بتعبئته أو يطرحها 

عليك الباحث عبر الهاتف. في بعض الدراسات، قد يريد 
الباحث مقابلتك وطرح األسئلة عليك حيث تعبر للباحث عن 

شعورك حول موضوع معيّن.  في دراسات أخرى، قد يراقب 
الباحث سلوكك خالل قيامك بنشاط ما. وفي بعض الدراسات 

األخرى، قد يكتفي الباحث بمراجعة سجلك الطبي.

لن تأتي بعض الدراسات بالمنافع لك كفرد، ولكن مشاركتك 
فيها قد تساعد أشخاصاً أخرين في المستقبل، إذ أنها تمّكن 

الباحثين من تحسين صحة المجتمع او مساعدة مجموعة تشكو 
من مرٍض أو حالٍة معيّنة. 

قبل اتخاذ قرار المشاركة في دراسة، ينبغي عليك أن تفهم 
هدف الدراسة. يجب أن تطّلع على ما يتوجب عليك عمله في 
الدراسة وكم من الوقت ستستغرق وما إذا سيتم دفع المال لك 

على مشاركتك. 

المشاركة في البحوث خيارك الطوعي
كن مطّلعاً.  إطرح أسئلة.  إحصل على أجوبة.

المشاركة في البحوث خيارك الطوعي

هناك تدابير وقائية يُعمل بها للمساعدة على تأمين سالمة 
األشخاص المتطوعين للمشاركة في البحوث )يُعرفون أيضاً 
بـ”األشخاص موضوع البحث”( وضمان معاملتهم باحترام.  
سوف يطلعك فريق البحث على استمارة الموافقة المستنيرة 
ويوضح لك أهداف الدراسة البحثية وما قد يترتب عنها من 

مخاطر وفوائد محتملة.  ال تتردد في طلب المساعدة إذا 
وجدت صعوبة في فهم شيء ما.  وما من شيء يدعوك إلى 

الشعور باالستعجال أو الضغط ، فالمشاركة في دراسة بحثية 
هو أمر طوعي تماماً - هو خيارك. 

ما المخاطر المترتبة عن المشاركة في 
بحوث إجتماعية وسلوكية؟

أحدى المخاطرات الشائعة للمشاركة في بحوث إجتماعية 
وسلوكية هي اإلفشاء غير المتعمد لمعلومات خصوصية 

تكون قد أفصحت عنها للباحث.  سيوضح لك الباحثون كيفية 
االحتراس ضد ذلك. في معظم االوقات، لن يظهر إسمك، 

حتى ولو كتب الباحث مقاالً حول الدراسة. 

قد تشعر أيضاً باالنزعاج في اإلجابة على بعض األسئلة التي 
يطرحها عليك الباحثون. يعود لك قرار عدم اإلجابة على 
أسئلة مزعجة ال ترتاح لها، ويمكنك إنهاء المقابلة في أي 

وقت كان.

سيتم وصف المخاطر المحددة تفصيالً في استمارة الموافقة 
المستنيرة.  تأكد من فهم تلك المخاطر قبل الموافقة على 

المشاركة في الدراسة.

ماذا تعني المشاركة في دراسة بحثية إجتماعية وسلوكية؟


