بطاقة إرشاد للمشاركين
الرقم المرجعي للبراءة األخالقيّة :الHR / DP-21 / 22-25892
ّ
عنوان الدّراسة
ص ّحة العقليّة  -دراسة استقصائية لتجارب
لجنة النسيت حول الوصم والتمييز في ال ّ
حيّة
نص الدّعوة
ّ
تسرنا دعوتك للمشاركة في هذا االستبيان اإللكتروني الّذي ت ّم إجراءه كجزء من
ّ
صحة العقليّة
"لجنة النسيت حول الوصم والتّمييز في ال ّ
و قبل اتّخاذ قرارك حول المشاركة أو عدم المشاركة ،من المه ّم أن تفهم الغرض من
إجراء هذا البحث ،وإدراك ما الذي تشمله مشاركتك .و يرجى تخصيص بعض
الوقت لقراءة المعلومات التالية قراءة دقيقة ومناقشتها مع اآلخرين إذا كنت ترغب
في ذلك
و يمكنك االتصال بفريق البحث عبر العناوين اإللكترونيّة المدرجة أسفل بطاقة
ي استفسار عن شيء غير واضح ،أو إذا كنت ترغب في
اإلرشاد هذه إذا كان لديك أ ّ
الحصول على المزيد من المعلومات

؟ما هو الغرض من هذه الدّراسة

ّ
إن هذه الدّراسة تهدف إلى جمع البيانات حول التّجارب الحيّة لألشخاص الذين
القارات ،و يت ّم جمع البيانات
يعانون من اضطراب عقلي تجاه الوصم و التّمييز عبر
ّ
ص ّحة العقليّة
في سياق إعداد تقرير لجنة النسيت حول الوصم والتّمييز في ال ّ
صحيّة العاجلة
والنسيت هي مجلّة طبّيّة مشهورة ،و تقارير النسيت تعنى بالقضايا ال ّ
والّتي غالبًا ما يت ّم تجاهلها أو ال تت ّم دراستها دراسة كافية
و سوف يل ّخص تقرير لجنة النسيت حول الوصم الوضع الحالي ،كما سيقدّم
ص ّحة العقليّة .وفي هذا
توصيات حول طرق الح ّد من الوصم المتعلّقة بحاالت ال ّ
سياق  ،سيت ّم جمع التّجارب الحيّة الّتي عاشها األشخاص الذين يعانون من
ال ّ
اضطرابات عقليّة من خالل هذا االستطالع عبر اإلنترنت
؟لماذا تمت دعوتي للمشاركة في هذا االستبيان
لقد ت ّمت دعوتك للمشاركة في هذه الدّراسة ألنّنا نقوم بدعوة األشخاص الذين لديهم
ص ّحة العقليّة للمشاركة في هذا االستبيان ،وذلك لمساعدتنا
تجربة حيّة في حاالت ال ّ
على جمع وجهات نظر مختلفة حول الوصم والتمييز من قبل األشخاص الّذين لديهم
القارات
مثل هذه التجربة الحية عبر
ّ

ي المشاركة
؟هل يجب عل ّ
ال ! المشاركة طوعيّة تماما ،فال يجب عليك أن تشارك ّإال إذا كنت ترغب في
ي حال
ي ضرر بأ ّ
المشاركة .أ ّما إذا اخترت عدم المشاركة ،فلن يتسبّب لك ذلك في أ ّ
من األحوال
و إذا اخترت المشاركة  ،فسيُطلب منك تقديم موافقتك ،و للقيام بذلك  ،سيُطلب منك
أن تأ ّكد أنّك قد قرأت المعلومات المقدّمة و فهمتها ،وأنّك توافق على استخدام بياناتك
الّتي ستكون مجهولة المصدر لألغراض الموضّحة

ماذا سيحدث إذا شاركت؟
إذا اخترت المشاركة في الدراسة  ،سيُطلب منك إكمال االستبيان عبر اإلنترنت،
ص ّحة
لوصف تجاربك فيما يتعلّق بالتّشخيصات  ،والّغة  /المصطلحات المتعلّقة بال ّ
العقليّة  ،وتأثير الوصم والتمييز على حياتك  ،والتّجارب الّتي ت ّمت فيها مداخالت
الرقميّة والتّقليديّة في الوصم
ض ّد الوصم ،ورأيك في مساهمة وسائل اإلعالم ّ
والتّمييز
باستخدام المعلومات الواردة في هذا االستبيان  ،سوف يت ّم تسليط الضّوء على أه ّميّة
الح ّد من الوصم والتمييز بشأن االضطرابات العقليّة عبر العالم
و يستغرق إكمال هذا االستبيان حوالي ٢٠-١٥دقيقة ،و إذا كنت ترغب في تعديل
إجاباتك قبل إكمال االستبيان ،يمكنك القيام بذلك عن طريق التّمرير إلى
زر ”ت ّم“.
سؤال/األسئلة المعنيّة ال ّ
ال ّ
سابقة ،و تعديل إجابتك قبل الضّغط على ّ
سوف تكون مشاركتك مجهولة المصدر تماما ،وإذا وافقت على المشاركة  ،ستكمل
استبيانا مجهول الهوية (و يرجى عدم تضمين معلومات تعريف شخصيّة في
إجاباتك) .بالتّالي ،لن يعرف فريق البحث أو ال ّ
شخص الّذي أرسل لك رابط الدّعوة
إن كنت قد اخترت المشاركة في هذه الدّراسة أم ال

؟ما هي المخاطر والفوائد الممكنة من المشاركة
ال توجد مخاطر متوقّعة من المشاركة في الدّراسة .ومع ذلك  ،من الممكن أن يكون
التّفكير في القضايا المتعلّقة بالوصم والتّمييز أمرا مزعجا لبعض المشاركين .فإذا
تسبّب لك إكمال هذا االستبيان اإلنزعاج أو الحزن  ،نش ّجعك على الحصول على

ال ّدعم ،مثال من خالل التّحدّث عن شعورك مع شخص تثق به ،كأحد أفراد عائلتك
سعي للحصول على موارد الدّعم الذّاتي (مثل الملصقات أو
مقرب  ،أو ال ّ
أو صديق ّ
الكتيّبات أو المنشورات) من عيادات األطبّاء أو المراكز الص ّحيّة المحلّيّة ،أو
ّ
صات اإلنترنت ،أو من خالل التّحدّث
منظمات المساعدة الذّاتيّة ،أو البحث على من ّ
إلى طبيبك
و للمزيد من اإلرشاد حول موارد الدّعم و دعم األقران أو التّفاعل مع خيارات الدّعم
ضا االتّصال بشبكة
في بلدك أو منطقتك ،يمكنك أي ً
Charlene.Sunkel@gmhpn.org / GMHPN
كما يمكنك االتّصال بطبيب عبر ال ّ
شبكة للمزيد من االستفسار
و سوف تساعد المعلومات الّتي سيتض ّمنها االستبيان فريق الدّراسة على وضع
توصيات لتوجيه العمل محليًا ووطنيّا وعالميًا معالجة الوصم والتّمييز بخصوص
ص ّحة العقليّة .و إذا كنت ترغب في طلب نسخة من تقرير ”لجنة النسيت المعنيّة
ال ّ
ص ّحة العقليّة ،سوف يكون ذلك متاحا لك بعد نشره على
بالوصم و التّمييز في ال ّ
موقعنا
الوصمة(https://indigo-group.org/the-lancet-commission-on --
- LCS /).والتمييز-في-الصحة العقلية

والسريّة
التّعامل مع البيانات
ّ
ستت ّم معالجة بياناتك بموجب شروط قانون حماية البيانات في المملكة المتّحدة ،بما
في ذلك الالئحة العا ّمة لحماية البيانات في المملكة المتّحدة ،وقانون حماية البيانات
 ٢٠١٨لسنة
س ّريّة ،و يعني ذلك ّ
ّ
أن ال أحد ،بما في ذلك الباحثون ،سوف
إن هذا البحث يخضع لل ّ
الربط بينك و بين اإلجابات الّتي سوف تقوم
ي أحد من ّ
يعلم هويّتك ،و لن يتم ّكن أ ّ

بتقديمها ،حتّى بشكل غير مباشر .و سوف تت ّم معالجة إجاباتك بسريّة ولن تسمح
ي مخرجات أو منشورات البحوث
المعلومات الّتي سوف تقدّمها بتحديد هويّتك في أ ّ
و سيحفظ فريق البحث ببياناتك بك ّل أمان في ملفّات إلكترونية محميّة بكلمة مرور
على خادم إنترنت آمن .كما سيت ّم تخزين بياناتك لمدّة سبع سنوات بعد االنتهاء من
هذه الدراسة  ،حسب الجدول ّ
الزمني الّذي يت ّم اتّباعه في الحفاظ على البيانات في
 King’s College Londonكنڤز كلّدج ،لندن
سوف يت ّم استخدام بياناتك مجهولة المصدر من قبل فريق بحث فوري  ،و ربّما
أيضا من قبل باحثين ال ينتمون إلى فريق البحث الفوري .و في حال استعمال
البيانات بصفة أو بأخرى ،تت ّم مراجعة استخدام البيانات والموافقة عليه من قبل لجنة
أخالقيات البحث ،وستكون مشاركتها حسب مقتضيات اتفاقيّات مشاركة البيانات
المناسبة .وفي مثل هذه الحاالت  ،كما هو الحال مع هذا المشروع  ،ال يت ّم تحديد
ي تقرير
مصدر البيانات في أ ّ

بيان حماية البيانات
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفيّة معالجة بياناتك بموجب شروط
ّ
الرابط أدناه
قوانين حماية البيانات في المملكة المتّحدة ،فيرجى
اإلطالع على ّ
https://www.kcl.ac.uk/research/support/researchethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personaldata-in-research

؟ماذا لو غيرت رأيي بشأن المشاركة

بمجرد
حريّة االنسحاب من المشاركة دون ضرورة اإلدالء بأسباب انسحابك .و
ّ
لك ّ
ال ّ
شروع في استكمال االستبيان  ،يمكنك تغيير رأيك والتّوقف عن المشاركة بترك
ي سبب لذلك؛ و لن
االستبيان غير مكتمل وإغالق ال ّ
صفحة دون وجوب اإلدالء بأ ّ
ي شكل من األشكال
يؤثّر االنسحاب من الدّراسة عليك بأ ّ
وبمجرد إرسال االستبيان من خالل النّقر على ّ
الز ّر "ت ّم" في نهاية االستبيان  ،لن
ّ
يصبح ممكنا االنسحاب من الدّراسة ّ
ألن البيانات سوف تكون مجهولة الهويّة تماما
(يعني أنّه لن يكون بإمكاننا تحديد بياناتك من أجل إزالتها

؟ماذا سيحدث لنتائج الدراسة
ص ّحة
سيت ّم تلخيص نتائج الدّراسة في "لجنة النسيت حول الوصم والتّمييز في ال ّ
العقليّة"  ،وسيت ّم نشر نتائج أبحاثنا من خالل المنشورات والمؤتمرات حسب الحاجة.
الخاص بنا
صات ،مثل موقع الدّراسة
ّ
،كما نعتزم مشاركة نتائج بحثنا عبر من ّ
(https://indigo-group.org/the-lancet-commission-on-stigma)and-discrim-in-mental-health-lcs/
و غيره من المنصات اإللكترونية ذات الصلة مثل
)( http://www.centreforglobalmentalhealth.org

؟بمن يجب االتّصال للحصول على المزيد من المعلومات
إذا كانت لديك أسئلة أو إذا كنت في حاجة إلى المزيد من المعلومات حول هذه
الدّراسة  ،فيرجى االتّصال بنا باستخدام العناوين األلكترونيّة التالية
 graham.thornicroft@kcl.ac.ukجراهام ثورنيكروفت

 Charlene.Sunkel@gmhpn.orgشارلين سنكل

ي المزيد من األسئلة  ،أو إذا حدث خطأ ما
؟ماذا لو كان لد ّ
ي شكل من األشكال ،أو إذا كنت ترغب في
إذا كانت هذه الدّراسة قد
ّ
أضرت بك بأ ّ
تقديم شكوى بشأن إجراء الدّراسة  ،فيمكنك االتّصال بنا عبرالعناوين األلكترونيّة
التّالية للحصول على المزيد من النّصائح المعلومات
King's College London rec@kcl.ac.uk
ص ّحيّة
رئيس اللّجنة الفرعيّة ألخالقيات البحث في الكلّيّات ال ّ
شكرا على قراءتك لبطاقة اإلرشاد هذه وعلى التّفكير في المشاركة في هذا البحث

