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التجارب الذهانية في قطر
الهدف من الدراسة
مبكرا على اضطراب نفسي خطير ومهدِّد للحياة .كثير منا لديه تجارب
مؤشرا
تعتبر التجارب الذهانية شائعة ويمكن أن تكون
ً
ً
غير عادية ،مثل رؤية شيء غير موجود أساساً ،أو سماع أصوات عندما نكون منفردين دون وجود مصدر ظاهر لهذه األصوات،
أو ربما عندما يكون لدينا شكوك أن نكون محتارين .يهدف هذا البحث إلى جمع بيانات تتعلق بخصائص هذه التجارب.
ستقوم البيانات المستمدة من هذه الدراسة بتسليط الضوء على مدى شيوع هذه التجارب بين سكان دولة قطر واكتشاف
ارتباطاتها بالصحة النفسية ،العوامل الثقافية ،التركيبة السكانية واالجتماعية .من خالل جمع البيانات والتحليل التفصيلي
لخصائص هذه التجارب ،سنتعرف ألول مرة على أوجه التشابه واالختالف بين عوامل الخطر للذهان عبر طيف علم نفس
األمراض في قطر.

ما هي أهمية الدراسة؟ كيف ستساعد المجتمع؟
تقوم البيانات المستمدة من هذه الدراسة بتوفير معلومات أساسية مفيدة في الكشف المبكر عن االضطرابات النفسية الشديدة
والوقاية منها وعالجها في المراحل األولى من االضطراب وإرشاد طريق بال وصمة عار لألشخاص الذين يعانون من أعراض
خطيرة باالتصال بخدمات الرعاية الصحية النفسية.

معايير االشتمال

يمكن ألي شخص يعيش في قطر من عمر ١٨عا ًما أو أكثر يتمكن من قراءة اللغة العربية أو اإلنكليزية أن يكون جزءاً من
العينة.

المخاطر المحتملة والفوائد
من غير المحتمل أن يؤدي ملء االستبيان إلى ضغوط نفسية .المشاركة في هذه الدراسة لن تسبب لك أي ضرر جسدي.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك ترك الدراسة في أي وقت ويمكنك تخطي أي سؤال يجعلك تشعر بعدم االرتياح.

المشاركة طوعية
يمكنك أن تقرر التوقف عن المشاركة في الدراسة في أي وقت عن طريق إلغاء االشتراك من القائمة البريدية .كما أنه ال يلزمك
إكمال االستبيان األول بإكمال أي استبيانات متابعة.

الحصول على نتائج الدراسة
إذا كنت ترغب في الحصول على ملخص لنتائج الدراسة ،يرجى مراسلة فريق البحث عبر البريد اإللكتروني
) (qpe@qu.edu.qaوسنرسل لك هذه المعلومات عند اكتمال الدراسة وإعالن النتائج.

تخزين البيانات والسرية

سنحافظ على جميع المعلومات التي تم جمعها خالل الدراسة بشكل سري للغاية .خصوصا ً أنه ال يتم تسجيل اسمك وتاريخ
الميالد والعنوان في االستبيان .سيتم تخزين جميع االستبيانات المكتملة عبر اإلنترنت باستخدام خادم آمن عبر اإلنترنت مرتبط
ببرنامج محمي بكلمة مرور.

الفوائد والمكافآت بالمشاركة في الدراسة
ال توجد مدفوعات نقدية أو هدايا مقدمة للمشاركة في هذه الدراسة.

معلومات إضافية
حصلت هذه الدراسة على موافقة كاملة من الجهات ذات الصلة في جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية ،وتمت الموافقة على
الدراسة من قبل مجلس المراجعة المؤسسية بجامعة قطر برقم الموافقة .QU-IRB 1021-EA

تواصل مع فريق البحث
إذا كان لديك أي استفسارات بشأن الدراسة ،يمكنك التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني .qpe@qu.edu.qa

