
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على

األسئلة التي يجب طرحها

لديك الحق في طرح األسئلة حول أي دراسة بحثية قبل أن تقرر 

المشاركة فيها. وفيما يلي قائمة باألسئلة التي قد ترغب في طرحها 

قبل الموافقة على المشاركة في االستطالع. 

ما هو الغرض من الدراسة؟  >

أي نوع من األسئلة سوف تسألونني إياها؟  >

كم من الوقت ستستمر الدراسة؟  >

كم من الوقت سيستغرق االستطالع؟  >

هل سأتقاضى أي أجر بأي شكل من األشكال نظير مشاركتي؟  >

هل سيتم الربط بين اجاباتي ومعلوماتي الشخصية؟  >

كيف ستحمون معلوماتي الشخصية؟  >

ماذا يحدث إذا قررت ترك الدراسة مبكًرا؟  >

هل يمكنني استعادة إجاباتي في أي وقت؟ إذا كانت اإلجابة   > 

نعم، فكيف؟

هل ستنشرون معلوماتي الشخصية في أي منشورات؟  >

للمشاركة فياستطالع الرأي

البحوث الصحية

تجمع استطالعات الرأي المعلومات من خالل إجابتك على 

أسئلة محددة. يستخدم الباحثون الدراسات االستطالعية 

لمعرفة آرائك ومشاعرك حول موضوع ما أو عن سبب 

تصرفك بطريقٍة معينٍة. وهذا يساعد الباحثين على فهم 

المشاكل الطبية واالجتماعية وحلها. 

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.

المشاركة في البحث اختيارية

االنضمام إلى أية دراسة بحثية هو قرار شخصي هام. قبل انضمامك، 

تأكد من فهمك ألهداف الدراسة والمخاطر والفوائد المحتملة. تأكد 

من الكيفية التي سيتبعها الباحثون 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. يمكنك تغيير رأيك في 

.أي وقت وألي سبب

الموافقة على المشاركة

بمجرد أن تفهم البحث، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تشارك 

في االستطالع أم ال. 

ستحتاج إلى توقيع استمارة الموافقة المستنيرة إذا كنت ترغب في 

المشاركة في معظم الدراسات البحثية. يظهر هذا فهمك للدراسة 

وموافقتك االنضمام إليها. ال يُطلب منك في الدراسات االستطالعية دائًما 

التوقيع على استمارة الموافقة المستنيرة. بدالً من ذلك، يمكنك إبداء 

الموافقة من خالل اإلجابة عن االستطالع ثم إرساله مرة أخرى.

يتم إجراء بعض االستطالعات من خالل الهاتف أو شخصيًا حيث يقوم 

الباحث بسؤالك عدة أسئلة. وقد يشرح الباحث الدراسة ثم يسألك إن 

كنت تقبل االنتقال إلى أسئلة االستطالع".

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع كتيب البحوث 

االجتماعية والسلوكية على:

catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/ 

 SocialBehavioralResearch_Arabic_HighResolution.pdf



ما هو البحث االستطالعي؟

تجمع استطالعات الرأي المعلومات من خالل إجابتك على أسئلة 

محددة. تساعد االستطالعات الباحثين على معرفة آرائك ومشاعرك 

حول موضوع ما أو عن سبب تصرفك بطريقة معينة. يتم البحث 

في الدراسة االستطالعية بعدة طرق مختلفة. ويمكن أن يكون ذلك 

عن طريق البريد اإللكتروني أو عبر شبكة اإلنترنت أو عن طريق 

الهاتف أو شخصيًا. 

كيف يستخدم الباحثون الدراسات االستطالعية؟

يستخدم الباحثون الدراسات االستطالعية للمساعدة في اإلجابة 

على األسئلة العلمية. يمكن لالستطالعات مساعدة الباحثين على 

فهمالمشاكل الطبية واالجتماعية وحلها. ويمكن لالستطالعات 

أيًضا أن تساعد الباحثين على معرفة ما إذا كانت البرامج الطبية 

أو العالجات تعمل بشكٍل جيد. 

قد يطلب منك الباحثون إجراء استطالًعا واحًدا فقط أو عدة 

استطالعات على مدار عدة أشهر أو عدة سنوات. إذا كنت ال ترغب 

المشاركة، يمكنك أن تطلب من الباحثين عدم االتصال بك مرة أخرى. 

في بعض األحيان، يشجع الباحثون األفراد على إجراء الدراسات 

االستطالعية من خالل دفع مبالغ نقدية لهم أو حصولهم على 

بطاقات هدايا أو الدخول في سحب على جائزة. وقد تحصل على 

هذا قبل إجراء االستطالع أو بعده. وفي أحياٍن أخرى، ال يدفع 

الباحثون أي مقابل لألفراد الستكمال الدراسات االستطالعية.

استكمال الدراسة االستطالعية

تتطلب بعض الدراسات االستطالعية اإلجابة على كل سؤال. بينما 

يمكنك تخطي أي سؤال ال تريد اإلجابة عنه في استطالعات أخرى. 

قد تحتوي بعض الدراسات االستطالعية أيًضا على خيارات مثل 

"هل تُفضل عدم الرد" أو "ال يوجد لديك جواب". حتى إذا قمت 
باستكمال االستطالع، يمكنك اختيار عدم إرسال الردود الخاصة 

بك. يمكنك أحيانًا استرجاع استطالع الرأي الخاص بك بعد إرساله. 

ولكن هذا األمر قد يكون صعبًا، خاصًة إذا كانت إجاباتك ال تحمل 

اسمك عليها. 

حماية خصوصيتك 

تطلب منك العديد من االستطالعات تقديم بعض المعلومات 

عن نفسك، مثل العمر أو الجنس أو الخلفية العرقية. 

من المهم معرفة ما إذا كانت إجابات استطالعك مرتبطة بأي 

معلومات يمكن أن تحدد هويتك. ويشمل ذلك اسمك وعنوانك 

وبريدك اإللكتروني ورقم هاتفك. إذا كنت تجري استطالًعا على 

اإلنترنت، فمن المهم معرفة ما إذا كانت إجاباتك محمية إلكترونيًا 

أو "مشفرة" عند إرسال االستطالع إلى الباحثين.

يعمل فريق الدراسة على حماية المعلومات الخاصة بك وتخزينها. 

يمكنك أن تسأل فريق الدراسة عن كيفية القيام بذلك. يمكنك أيًضا 

أن تسأل إذا كانت نتائج البحث المنشورة سوف تحدد هويتك بأي 

شكٍل من األشكال. 

إذا طلب منك الباحث إجراء استطالع: 

قد تحصل على رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني يصف الدراسة 

البحثية ويشمل ذلك:

موضوع االستطالع  >

القائمون على البحث  >

المدة التي سيستغرقها االستطالع  >

كيف سيستخدم الباحثون المعلومات وكيف سيحمون هويتك  >

إذا كنت ستتقاضى مبلًغا ماليًا أو ستدخل في سحب على   >

جائزة لإلجابة عن االستطالع 

من تتصل به في حالة وجود أسئلة  >

قبل أن تقرر المشاركة، تأكد من أنك تفهم:

تفاصيل الدراسة  >

حقوقك كمشارك في البحث  >

كيف سيتم حماية خصوصيتك  >

حتى إذا كنت توافق على المشاركة في البحث،  يمكنك تغيير 

رأيك في أي وقت تقرر فيه عدم اإلجابة على المزيد من أسئلة 

االستطالع.


