
معلومات عن البحث واملوافقة على املشاركة (التدخالت)

مشروع “القوى”
توسيع التدخالت النفسية في العمل مع الالجئني السوريني

يتم العمل على هذا البحث من قبل مشفى زيورخ الجامعي وجامعة زيورخ

تحيات طيبة حضرات السيدات والسادة 

لقد شاركتم مسبقاً باإلجراءات املتعّلقة بالدخول إلى الدراسة Screening وعليه نود أن تستفسر إذا كنتم التزالون  
ترغبون باملشاركة  فيها. فيما يلي سنعرض لكم مخطط وهدف الدراسة:

معلومات مفّصلة:

١. الهدف من الدراسة
يوجد لدى الالجئني خطر متزايد من مواجهة مشكالت صحية عديدة وبشكل خاص املشكالت النفسية التي يمكن أن تنشأ 

بسبب التجارب التي حدثت قبل وخالل وبعد اللجوء. قامت منظمة الصحة العاملية بتطوير طريقة جديدة تدعى “املعالجة 
رة للمشكالت +PM” ملعالجة الضغط النفسي بشكل محدود. سيتم إجراء التدخالت من قبل الجئني سوريني ُمدربني  املطوَّ
لهذا الغرض. تم اختبار هذه التدخالت في بالد أخرى مسبقاً وسيتم تطبيقها في سويسرا من خالل هذه الدراسة. تهدف 

الدراسة الختبار فعالية هذه التدخالت في سويسرا وتوضيح مدى تأثيرها و قبولها وكيفية اعتمادها في نظام الصحة 
املحلي.

٢. معايير الدخول للدراسة
 لقد شاركتم باإلجراءات املتعلقة بدخول الدراسة مسبقا. أظهرت االستبيانات أّن مستوى املعاناة النفسية لديكم قد يكون  
 مرتفعاً. وبالتالي أنتم تستوفون شروط الفئة املستهدفٓة للدراسة. الفئة املستهدفة تتضمن الالجئني الذين تزيد أعمارهم عن

 ١٨ سنة والذين غادروا سوريا منذ عام ٢٠١١ و يتحدثون اللغة العربية و أظهرت الفحوصات السابقة معاناتهم من
مستويات عالية من التوتر النفسي.

 
 باملقابل ال يسمح لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة أو الذين يُظهرون ميوالً انتحارية وأيضاً

األشخاص غير القادرين على االلتزام باملواعيد بشكل دائم إسبوعياً خالل الخمسة أسابيع القادمة باملشاركة.

٣. معلومات عامة
فيما يلي سيتم توضيح النقاط املهمة باختصار:

- - سيتم إجراء الدراسة في القسم املتحدث باللغة األملانية في سويسرا
-  - تقنية املعالجة املطورة للمشكالت هي طريقة ُمطورة وُمختَبرة تجريبياً من قبل منظمة الصحة العاملية لتخفيف       

 األعراض الناجمة عن التوتر.

- د ومختَبر علمياً .       - االستبيان املستخدم موحَّ
- - سيتم إجراء الدراسة بني منتصف ٢٠١٨ ومنتصف ٢٠٢١
-   - ستكون الدراسة عشوائية وأحادية التعمية و املركز:

-    أحادية املركز: سيتم إجراء الدراسة من قبل موظفي مؤسسة مشفى زيورخ الجامعي في أماكن مخصصة لذلك



-  أحادية التعمية: األشخاص الذين سيقومون بإجراء االستبيانات معكم ( مرة قبل التدخل ، مرة مباشرة بعد التدخل ، و
 مرة بعد ٣ أشهر من التدخل و مرة بعد ١٢ شهر من التدخل ) ال يعرفون إذا كنتم قد خضعتم ملعالجة نفسية خالل

 الدراسة أم ال
-  عشوائية الدراسة: سيتم إجراء الفرز اعتماداً على نظام القرعة  العشوائية إلى مجموعتني: مجموعة أولى ستتلقى

العالج و مجموعة ثانية لن تتلقى العالج.
-  
-  - سيتم توزيع املشاركني بشكل عشوائي في إحدى املجموعتني (مجموعة التدخل - ستتلقى العالج - أو مجموعة

 املراقبة - لن تتلقى العالج- ). كما ذكر سابقاً لن يعرف املقيّمون الذين سيقومون بالتقييم لن يعرفوا إلى أية مجموعة
   ينتمي كل شخص. املنسقون الذين ينظمون املواعيد ليسوا معنيني  بإجراءات املعالجة وال بإجراءات االستبيان.

-  - املشاركون في مجموعة املعالجة املطورة للمشكالت سيشاركون في خمس جلسات (جلسة واحدة إسبوعياً)، تستغرق
 الجلسة الواحدة ٩٠ دقيقة. إضافة إلى الجلسات سيشاركون بأربعة استبيانات (قبل التدخالت ومباشرة بعدها ثم ٣

 أشهر و ١٢ شهراُ بعد التدخالت )
-  - املشاركون في مجموعات املراقبة سيشاركون فقط في أربعة استبيانات. في حال تم فرزكم عشوائيا في مجموعة

املراقبة سيتم توجيهكم للتواصل مع طبيب مختص إذا ساءت الحالة خالل االستبيان.
- - سيشارك حوالي ٣٨٠ شخص في كال مجموعتي الدراسة.
-  - سيتم القيام بالدراسة تبعاً لتوصيات القانون السويسري. باإلضافة لذلك ستتم مراعاة كافة التوجيهات الدولية

املعترف بها. كما أن لجنة األخالقيات املسؤولة في الكانتون راجعت الدراسة وصرحت بإجرائها.
-   - ستجدون توصيف الدراسة أيضاً على صفحة االنترنت للمكتب االتحادي للصحة.
- www.kofam.ch 
-
-  ٤.  سير الدراسة
-  - بعد أن حصلتم على كل املعلومات حول الدراسة وتمت اإلجابة على كافة أسئلتكم على نحو مرٍض يمكنكم اآلن  

التوقيع على التصريح باملوافقة املرفق طاملا أنكم ترغب باملشاركة بالدراسة.
-  - بعد التوقيع على التصريح باملوافقة سيتوجب عليكم ملء عدد من  االستبيانات. يستغرق ملء االستبيانات حوالي ٣٠

  إلى ٤٠ دقيقة.
-
-             سيتم استخدام االستبيانات التالية:
-  

ماذا يُظهر االستبيان اسم االستبيان االسم املختصر لالستبيان 

قياس اإلجهاد النفسي كشف األعراض HSCL-25 

تسجيل أعراض اضرابات ما بعد الصدمة  كشف اضطراب ما بعد الصدمة PCL-5 

مراقبة حالة العالج ملحات  النتائج النفسية PSYCHLOPS 

االستعالم عن تجربة التوتر املُختبرة احتمالية االحداث املؤملة PTE 

االستعالم عن صعوبات الحياة بعد الهجرة قائمة صعوبات املعيشة قبل الهجرة PMLDC  

تحليل الفعالية مقابل تكاليف نظام الرعاية 
النفسية

جرد تقبل العميل للخدمة CSRI 

امليول االنتحارية Thoughts of Suicide

استبيان عام عن إمكانية الحصول على 
خدمات الرعاية الصحية.

Access to health care 
services

استبيان عن فوائد خدمات الرعاية الصحية أو 
املعالجة النفسية 

CSRI Schedule



  باإلضافة لذلك سيُقّدر الشخص املقيّم قدرتكم على اتخاذ القرار و إمكانية مشاركتكم الفعلية في هذه الدراسة من عدمها.

    

 - بغض النظر عن نتائج االستبيان سيتم فرزكم بشكل عشوائي ( اعتماداً على مبدأ القرعة العشوائية) من قبل جهة
 مستقلة غير مشمولة باملشروع البحثي إما في مجموعة التدخالت أو في مجموعة املراقبة.

 - إذا تم فرزكم في مجموعة املراقبة سيتم إعالمكم بذلك هاتفياً. سيتم دعوتكم إلعادة االستطالع بواسطة االستبيانات  
 نفسها املدرجة أعاله بعد ٦ إلى ٨ أسابيع ثم بعد ٣ أشهر وبعد ١٢شهراً. إذا تغيرت حالتك النفسية خالل هذا الوقت

  يمكنك  إعالم طبيب املنزل بذلك.
 ـإذا تم فرزكم في مجموعة التدخل سيُخصص لكم معالج سيحدد معكم مواعيد خمس جلسات ( جلسة واحدة أسبوعيا )

 وسيجريها الواحدة تلو األخرى وملدة ٩٠ دقيقة لكل جلسة. خالل هذه الجلسات سيتم إعطاؤكم تقنيات مختلفة لتعزيز
   الدعم الذاتي واالجتماعي و إدارة الضغط النفسي و غيرهم. تشكل هذه التقنيات املفهوم األساسي للمعالجة املطورة

PM+ للمشكالت         
 في حال تم إلغاء إحدى الجلسات ألي سبب يجب تعويضها بأسرع وقت ممكن. يجب التقيد باملدة الزمنية بني كل 

 جلستني - أسبوع واحد -  باإلضافة إلى ذلك يجب أن يتم االنتهاء من جميع الجلسات خالل مدة زمنية أقصاها ١٠
    أسابيع .

 بعد إنهاء املعالجة مباشرة سيتم دعوتك الستبيان جديد باستخدام االستبيانات املدرجة في الجدول أعاله ثم بعد ٣ أشهر
وبعد ١٢ شهراً.

 ٥. الفائدة:
 في حال مشاركتك في هذه الدراسة وتم فرزك في مجموعة املعالجة املطورة للمشكالت يمكن  لهذا أن يخفض األعراض

 الناتجة عن الضغط النفسي.  يمكن لهذه املعلومات أن تكون مفيدة جداً لشخص تظهر عليه نفس األعراض. إذا تم فرزك
 في مجموعة املراقبة لن تحصل على فائدة شخصية من مشاركتك في الدراسة.

٦. الحقوق:
مشاركتكم في هذه الدراسة طوعية. يمكنكم في أي وقت التوقف عن املشاركة و الخروج من الدراسة دون تقديم تبريرات 

لذلك. ال تشمل الدراسة على معالجات طبية أو دوائية.  املشاركة تطوعية. إذا كنت ال تريد املشاركة أو إذا أردت الحقاً 
التراجع عن املشاركة ال يجب عليك تبرير ذلك.  يمكنك طرح األسئلة عن املشاركة بالدراسة أو عن املعلومات املتعلقة 
بالبيانات التي تم جمعها في أي وقت. الرجاء التوجه إلى الشخص املذكور في نهاية هذه املعلومات لطرح أسئلتكم.

٧. الواجبات:
يجب عليك كمشارك بالدراسة االلتزام بما يلي:

-  االلتزام بمتطلبات ومحددات (معطيات) الدراسة الضرورية خالل خطة االختبار.
إعالم الشخص الفاحص أو املعالج عن سير األعراض واألعراض الجديدة والشكاوي والتغيرات الصحية الجديدة -

(حتى بعد انتهاء الدراسة أو التوقف -سحب املشاركة-)
يجب إعالم الشخص املعالج عن أي معالجة تتلقاها لدى طبيب أخر أو في حال تناولك أية أدوية بشكل متزامن مع -

الدراسة.

٨. املخاطر املحتملة على املشاركني:
بشكل أساسي ال تحمل الدراسة أية مخاطر. كل ما في األمر  أنه يمكن للدراسة أن تؤثر على املشاعر واألحاسيس التي 
من املمكن أنت تزيد اإلجهاد النفسي. ومن املمكن أن تواجهوا صعوبة بالتحدث عن األمر. إذا حدث هذا أخبر الشخص 



املسؤول بذلك. كما أن األشخاص املختصني سيكونون تحت تصرفك في هذه الحاالت. في حال ساءت حالتك بشكل كبير 
خالل التدخالت سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان املعالجة الضرورية.إاّل أنه من املستبعد حدوث ذلك.

للنساء :

احتمالية الحمل ال تلعب دوراً في إطار البحث وال يوجد مانع من املشاركة. وال يمكن أن يؤثر على الجنني بأي شكل.
مع ذلك نرجو منك إعالم الشخص املسؤول إذا كان من املحتمل أن تكوني حامال. التغيرات املترافقة مع الحمل يمكن أن 

تحدث تغيرات في املزاج ويمكن أن تؤثر على النتائج. ونحن نود أخذ هذه التأثيرات بعني االعتبار في التقيمات.

٩. احتماالت عالجية اخرى:
في حال رغبتكم بتلقي العالج وال ترغبون باملشاركة في الدراسة يجب عليكم عدم املشاركة بالدراسة وإنما التوجه الى 

طبيبكم.

١٠. نتائج االستبيان:
الشخص املسؤول من فريق الدراسة سيعطيكم خالل الدراسة املعلومات التي يمكن أن مفيدة لها و لسالمتكم وبالتالي 

يمكن أن تؤثر على موافقتكم في املشاركة بالدراسة. ستحصلون على املعلومات بشكل شفهي أو كتابي.

١١. سريّة البيانات
في هذه الدراسة ستُسّجل بياناتك الشخصية (مثل بيانات االتصال ، الجنس، العمر، املستوى التعليمي) والبيانات الطبية 

( مثالً إذا كنت تتناول أدوية أو قصدت رعاية طبية بسبب آالم معينة). يُسمح فقط ملدير املشروع السيد د. ناصر مورينا 
واملعاونني (باحث الدكتوراه و املساعدين بالبحث حصرا) اإلطالع على البيانات غير املشفرة وذلك إلتمام العمل ضمن 

نطاق الدراسة. كل املوظفني ملتزمون بواجب الحفاظ على السرية (السرية املهنية والوظيفية). عند جمع البيانات ألغراض 
الدراسة سيتم تشفيرها بشكل مباشر. التشفير يعني أن كل البيانات التي من املمكن أن تحدد هويتك (االسم وتاريخ 

امليالد) ستُمحى وتُستبدل بشيفرة . األشخاص الذين ال يعرفون الشيفرات ال يمكنهم معرفة هويات األشخاص املعنيني.  
قائمة مفاتيح الشيفرات ستبقى دائماً في العيادة التي ستجرى فيها الدراسة في مشفى زيورخ الجامعي. كل 

األشخاص الذين لهم إطالع على بياناتك ملتزمون بالسرية املهنية والوظيفية. كل معايير حماية املعلومات ُملتزم بها لن يتم  
اإلعالن عن هوياتكم في املنشورات وال في االنترنت. أنتم كأشخاص مشاركون لكم الحق في إلطالع على بياناتكم بأي 

وقت.

سيتم حفظ البيانات إما في العيادة التي ستجري فيها الدراسة في Culmannstrasse 8 أو على مخدمات املشفى 
الجامعي في زيورخ حيث يوجد بنك معلومات ألغراض بحثية و ملدة عشر سنوات فقط . 

يمكن إرسال البيانات بالشكل املشفر ملجموعات البحث االخرى ضمن أو خارج البالد حيث سيتم دراستها لهذا املشروع 
واالحتفاظ بها ملدة خمس سنوات. قائمة مفاتيح الشيفرات ستبقى في زيورخ تملك الجهتان السابق ذكرهما فقط إذن 

الدخول.الدكتور ناصر مورينا هو املسؤول عن االلتزام باملعاييرداخل سويسرا و خارجها.

من املمكن أن يُختبر هذا البحث من قبل لجنة األخالقيات املسؤولة أو من قبل املؤسسة التي دعت إلجراء الدراسة. يجب 
على مدير املشروع في هذه الحالة  فتح بياناتك الشخصية والطبية ملثل هذه االختبارات. كل االشخاص يجب أن يحافظوا 

على السرية التامة. 



١٢. التراجع
تستطيعون التوقف بأي وقت واالنسحاب من الدراسة عندما ترغبون بذلك. البيانات التي تم جمعها حتى تلك اللحظة 

ستُستخدم بشكل مجهول (بدون اسم). بحال رغبتكم بمسح جميع بياناتكم من البحث ، يرجى إبالغنا بذلك خطياً وسيتم 
عندها مسح البيانات. 

١٣. تعويض للمشاركني

إذا شاركتم بهذا البحث ستحصلون على التعويضات التالية: ١٥ فرنك مقابل كل استبيان وذلك على النحو التالي ١- بعد 
التدخل ٢- بعد مضي ٣ أشهر بعد التدخل ٣- بعد مضي ١٢ شهراً بعد التدخل. يمكن تغطية تكاليف املواصالت إذا لزم 

األمر.

١٤. املسؤولية
املؤسسة الراعية التي دعت إلجراء الدراسة و املسؤولة عن تنفيذها تتكفل باألضرار التي يمكن أن تظهر عندكم من خالل 

إجراءات الدراسة  . الشروط واإلجراءات يُنظمها القانون. في حال تعرضك لضرر يرجى التوجه لفريق الدراسة.

١٥. تمويل الدراسة
الدراسة ممولة من قبل Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation سكرِتارية الدولة املعنية 

بالتعليم والبحوث.

١٦. جهات االتصال 
من املمكن االتصال بنا في أي وقت إذا كان لديك أسئلة أو التباس في أمر ما أو في حاالت الطوارئ خالل فترة البحث 

أو بعدها على الرقم التالي (سيتم التواصل عبر الهاتف واإليميل باللغة العربية) 

رقم الهاتف 69 24 913 079
  strengths@usz.ch اإليميل

جهات اتصال أخرى ، يرجى االنتباه إلى األرقام الخاصة بمنطقتكم 
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مشفى زيورخ الجامعي 
(قسم الطوارئ)

Notfallstation des UniversitätsSpitals Zürich (24 Stunden/Tag an 365 
Tagen/Jahr):     044 255 11 11. 

 Universitäres Notfallzentrum Inselspitals Bern (24 Stunden/Tag an 365بيرن (رقم الطوارئ)
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(رقم الطوارئ)
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 تصریح بالموافقة (التدخالت)

 تصریح كتابي بالموافقة للمشاركین في مشروع الدراسة
  

 الرجاء قراءة االستمارة أدناه بعنایة. نرجو منكم طرح االسئلة في حال احتجتم لتوضیح أو معرفة المزید من المعلومات.
 التصریح الكتابي بالموافقة ضروري من أجل المشاركة في الدراسة.

   

2017-01175 رقم التقديم لدى BASEC (نظام إدارة املؤسسات 
للجان األخالقية)

توسيع التدخالت النفسية لدى الالجئني السوريني
اختبار إحدى التدخالت النفسية لدى الالجئني 

السوريني

عنوان الدراسة
(اللغة العلمية والعامية)

Dr. Naser Morina 
UniversitätSpital Zürich  
Klinik für Konsiliarpsychologue und Psychosomatik

Culmanstrasse 8

8091 Zürich

املؤسسة املسؤولة: 
(الجهة الراعية مع العنوان)

Zürich زيورخ مكان التنفيذ:

د. ناصر مورينا
Dr. Naser Morina

األشخاص املسؤولون في مكان البحث:
االسم والكنية:

MAPSS الهوية العشوائية في برنامج

املشارك/املشاركة
االسم والكنية:

انثى              ذكر

تاريخ امليالد:

العنوان:

رقم الهاتف:



ـ لقد قرأت وفهمت ملف املعلومات والتوضيح للدراسة 
ـ لقد تم إعالمي من قبل املوظف املوَّقع بشكل شفهي وكتابي عن هدف وسير الدراسة لتنفيذ اإلدارة املطورة للمشكالت 

+PM وعن الفوائد واملساوئ املحتملة واملخاطر.
ـ لقد تم إطالعي بشكل كتابي عن كيفية و زمن تحليل البيانات 

ـ أريد املشاركة في هذه الدراسة بشكل طوعي وأقبل محتوى املعلومات الكتابي. كان لدي الوقت الكافي ألخد القرار.
ـ تم اإلجابة عن أسئلتي املتعلقة بهذه الدراسة . سأحتفظ باملعلومات املكتوبة وسأحصل على نسخة ورقية من موافقتي 

الكتابية. 
ـ أوافق على أن يتم اإلطالع على بياناتي غير املشفرة من قبل املختصني املسؤولني واللجنة األخالقية و لغايات البحث 

والتحليل ولكن مع التقيد التام بالسرية 
ـ نتائج االستبيان أو النتائج غير املتوقعة املتعلقة بشكل مباشر بصحتي سيتم إعالمي بها. في حال عدم الرغبة بذلك 

سأخبر الشخص املسؤول بذلك. 
ـ أعلم أن البيانات املتعلقة بصحتي وبياناتي الشخصية يمكن أن يتم نقلها بالشكل املشفر فقط  لخارج البالد لغايات البحث لهذا 

االستبيان أيضاً.
ـ أفهم أن كل البيانات عني في هذه الدراسة ستُعامل بسرية تامة ونتائج الدراسة ستُنشر حصراً دون الكشف عن هويتي 

ـ أوافق أن يسمح للشخص املسؤول بأن يتواصل مع األطباء املعالجني في حال تم متابعة العالج خارج مركز البحث وذلك لالستعالم 
عن البيانات ما بعد املعالجة املتعلقة باالستبيان.

ـ يمكنني بأي وقت ومن دون الحاجة للتبرير التوقف عن املشاركة في الدراسة. كل البيانات التي تم جمعها ستُمحى بشكل نهائي 
طاملا أن مسح البيانات املجّمعة ال يضر بأهداف الدراسة و ال يجعل تحقيقها مستحيالً. يمكنني تقديم  بيان انسحابي كتابياً (لطلب 

مسح البيانات) إلدارة املشروع. 
التوقف عن املشاركة في الدراسة ال يعنيي بأنني يجب أن أتوقف عن املعالجات الطبية األخرى خارج إطار الدراسة. 

ـ يغطي التأمني ضد الغير من املشفى أو املؤسسة كل األضرار املحتملة. لقد تم إعالمي بأن هناك تأمني يغطي األضرار املرتبطة 
بالدراسة.

ـ أدرك أن االلتزامات املذكورة  في معلومات الدراسة يجب االلتزام بها.
ـ يمكن للشخص املسؤول في كل وقت استبعادي من الدراسة حرصاً على صحتي.

ـ أوافق على كل ما تم ذكره سابقاً بشكل كامل.

املكان والتاريخ:                                                         توقيع املشارك:

إقرار من قبل املشرف على البحث (أو أحد املشرفني املُدَربني):

هنا أقُر بأنني وّضحت للمشارك جوهر االستبيان ومعناه واآلثار املترتبة عليه. وأنا أؤكد أن التزم بكل الواجبات املترتبة على هذا  
االستبيان وأن أنفذ كل االلتزامات املترتبة املتعلقة به وفقاً للقانون السائد. في حال تكّشف لي في أي وقت خالل القيام باالستبيان 

عن أي أمر من شأنه التأثير على استعداد املشارك في املشاركة باالستبيان ، سوف أقوم فوراً بإعالمه بذلك.

املكان والتاريخ:                                 االسم والكنية:

البريد االلكتروني:



                                                    التوقيع:
 


