
 استمارة الموافقة المستنیرة للتجربة
  

السوریین المقیمین في اسطنبول/ تركیا، للرجال والنساء  الالجئین ھذه اإلستمارة (استمارة الموافقة المستنیرة) من أجل
عنوان المشروع ھو  . (+PM)المعالجة المطورة للمشكالت برنامج  تطبیقالذین ندعوھم لإلشتراك في دراسة عن جدوى 

“STRENGTHS” . 

 

 جامعة اسطنبول شھیر. ،  زینب جاران أجارتورك /: األستاذ المشاركالباحث الرئیسي للموقع

   جمعیة التضامن والتساعد مع الالجئین وطالبي اللجوء.شریك المشروع: 

  H2020 ، تحاد األوربياإلالراعي: 

 

 

 على جزئین: ھذه اإلستمارة تحتوي 

 المعلومات ( لمشاركة معلومات عن الدراسة معك)ورقة  •
 )في الدراسة شھادة الموافقة ( للتوقیع إذا قبلت المشاركة •

 

 .ك نسخة كاملة من اإلستمارةعطاءسیتم إ

 

 الجزء األول: ورقة المعلومات

 المقدمة

جمعیة التضامن والتساعد مع "مع . ستُقام ھذه الدراسة بالتعاون "جامعة اسطنبول شھیر"نحن مجموعة من الباحثین من 
االتحاد األوروبي قبل في اسطنبول/ تركیا، ومدعومة من  تقع، و ھي مؤسسة غیر حكومیة "الالجئین وطالبي اللجوء

H2020 یسمى ھذا. النفسي لدیھم مشاكل متعلقة بالضغطبرنامج دعم جدید لألشخاص الذین  جدوى. نحن نقوم بدراسة 
 ".المطورة للمشكالتالمعالجة  " ب البرنامج

سیتم إجراء مقابلة معك من قبل مساعد باحث, فإذا أشارت إجاباتك أنك ربما تكون تعاني من كرب, سنقوم بإكمال المقابلة 
في المعالجة المطورة للمشكالت برنامج في ھذا الجزء سنقوم باختبار جدوى  معك لتشارك في الجزء الثاني من الدراسة.

 تقلیل الشعور بالكرب.

ما  إذا كانلك.  قد أستخدم بعض الكلمات التي ال تفھمھا. في ھذه الحالة، من فضلك اطلب مني أن أتوقف وأنا سوف أشرح
 أو أحد المنظمین العاملین في المشروع.  المیسرنك أن تسألني أو تسأل المحاور، ، یمكالحقًا سئلةبعض األ لدیك یزال 

 

  



 

 ھدف الدراسة

قد تؤثر ھذه المشاكل على قدرة الناس على أداء أعمالھم شائعة جًدأ.  –كالحزن أو القلق الشدید  -المشاكل الشعوریة
سعى في ھذا البحث نحن ن. العدید من األشخاص الذین یعانون من ھذه المشاكل قد ال یتلقون مساعدة فعالة. الیومیة.

 " مفیًدا ومقبوًال للتقلیل من ھذه المشاكل.المطورة للمشكالتالمعالجة " الدعمإذا كان برنامج لمعرفة ما 

ساعات. خالل جلسات جماعیة مدة الجلسة منھا من اثنین لثالث  5" من  المعالجة المطورة للمشكالت یتكون برنامج "
یمكنك  طرقصائح حول ك نإعطاءسیتم أیًضا ویناقشك في أمور متعلقة بمشاعرك. المیسر الجلسات، سیستمع إلیك ھذه 

المشاكل المتعلقة مع الكرب. ھناك دراسات في دول أخرى تقترح أن ھذا البرنامج یمكنھ أن یقلل من  من خاللھا أن تتعامل
في السوریین المقیمین  جئیندى الالل مقبوالً . نحن نرید حالیًا أن نعرف ما إذا كان ھذا البرنامج مفیًدا والنفسي بالضغط

 اسطنبول. 

 

 نوع التدخل

افة إلى أن نصف المشاركین سوف یحصلون باإلضالمشاعر والعواطف.  النفسیة، تحتوي ھذه الدراسة على مقابالت عن
من المشاركین ینما سیتم إحالة النصف اآلخر ". ب المعالجة المطورة للمشكالت جلسات جماعیة من برنامج " على خمس

" في نھایة  المعالجة المطورة للمشكالت برنامج "على  الحصول إلى طبیبھم من أجل مساعدة إضافیة، وسیُعَرض علیھم
 ضروریًا.  ھذا األمر الدراسة إن كان

 

 إختیار المشاركین

 والتيمع الالجئین وطالبي اللجوء"، التضامن والتساعد الذین یأتون إلى "جمعیة البالغین المشاركین  كل نحن ندعو
  .الدراسةھذه للمشاركة في المقابلة  أول قسم من یعانون من الكرب من خاللوالذین ُعرف أنھم ،  فما فوق 18 ھمأعمار

 

 المشاركة التطوعیة
ختیارك في حالة ا. اختیارك ىإلتماًما  عائدٌ  عدم اإلشتراك قرار اإلشتراك أوتماًما.  ةالدراسة تطوعی ھذه في مشاركتك

ك أن كما یمكنولن یتغیر أي شئ.   ،الجمعیةستستمر كل الخدمات التي تحصل علیھا في ھذه  شتراك أو عدم اإلشتراكاال
 إذا توقفت. ومعلوماتك . سیتم التخلص من أجوبتكوافقت مسبقًأ إنواركة حتى عن المش تغیر رأیك في أي وقت وتتوقف

 
 

 اإلجراءات والبروتوكول

 أ.اإلجراءات الغیر مألوفة

 ھذه الدراسة تحتوي على بعض اإلجراءات التي قد تكون غیر مألوفة بالنسبة لك. 

 التعیین العشوائي للمجموعات

للمشاكل المتعلقة الرعایة المعتادة المحسنة " أفضل من المعالجة المطورة للمشكالت "برنامج  كان ما إذانعلم ألننا ال 
سیتم اختیار مجموعتین.  م تقسیم المشاركین في الدراسة إلىسیت من أجل ذلك، نحتاج أن نقارن اإلثنین. وبالكرب

د في ھذه المؤسسة، كالمعتاة المحسنة رعایالالمجموعات ستحصل على  إحدى ھذه. لمجموعات بشكل عشوائي تماًماا
سیُعرض في ". المعالجة المطورة للمشكالت برنامج " باإلضافة إلى المحسنة معتادةالرعایة الاألخرى ستحصل على و



فقط أن یشتركوا في برنامج  المحسنة نھایة الدراسة على المشاركین في المجموعة التي حصلت على الرعایة المعتادة
سیساعدنا ذلك على معرفة أرادوا ذلك. ا ضروریًا وإذ ذلك ، إذا كانلمدة اثنا عشر شھراً  "  المعالجة المطورة للمشكالت"

 . المحسنة "  أكثر فعالیة من الرعایة المعتادة المطورة للمشكالتالمعالجة  برنامج "ما إذا كان 

 تقییم النتائج

رعایة العلى  أم"  المعالجة المطورة للمشكالت برنامج "ال یعرف المحاورون حتى نھایة الدراسة ما إذا كنت تحصل على 
الدراسة. ھذه ھي  ھذه المجموعة التي تم تعیینك فیھا خالل عن أال تخبر مساعد الباحث نرجو منك. نحن المحسنة معتادةال

لھ النتیجة  -المحسنة  " أو الرعایة المعتادة المعالجة المطورة للمشكالت برنامج " -أفضل طریقة لمعرفة أي من اإلثنین 
 أن نتأثر بما نظن أو نأمل أن یحدث. األفضل، دون 

 

 ب.وصف اإلجراء

زعجة وردات سیتم إجراء مقابلة أخرى معك. سیسألك المحاور عن أحداث م المشاركةفي حالة أنك وافقت على  •
 أخرى متعلقة بصحتك. ستستغرق ھذه المقابلة حوالي أربعین دقیقة.  وباتفعلك تجاھھا، وعن صع

 رنامج "أم ب المحسنة عتادةالمعایة الرأخیًرا سیقوم مساعد باحث آخر بإخبارك بالمجموعة التي تم تعیینك فیھا:  •
بشكل  جموعة التي یتم تعیینك فیھا . یتم تحدید المالمحسنة معتادةالرعایة ال" مع المعالجة المطورة للمشكالت

المعالجة المطورة  أنھ تم تعیینك في مجموعة برنامج " في حال). التعیین العشوائي للمجموعات(انظر   عشوائي
  .بالبرنامج الذي ستكون فیھ وبمیعاد الجلسة األولى منھ ، سیخبرك نفس مساعد الباحث " للمشكالت

في خالل األسابیع الخمسة التالیة، سیحصل المشاركون المدعوون للمشاركة في ھذه الدراسة على خمس جلسات  •
ویناقشك في  رالمیسإذا تم تعیینك في ھذه المجموعة، سیستمع إلیك ".  المعالجة المطورة للمشكالت من برنامج "

ك نصائح حول طرق یمكنك من خاللھا أن تتعامل مع  ءسیتم أیًضا إعطاأمور متعلقة بمشاعرك وعواطفك. 
یتم عرض سمدة ھذه الجلسات ستكون من ساعتین لثالث ساعات لكل جلسة. لتي تسبب الكرب. المشاكل ا

، وسیقوم األطباء بالتحدث معھم المحسنة للمشاركین في مجموعة الرعایة المعتادةجلسات إضافیة مع الطبیب 
 .لدعم لھماوتقدیم 

سیُسأل كل المشاركین أسئلة مشابھة لتلك التي كانت في التقییم  اني، أي بعد سبعة أسابیع من األول،في التقییم الث •
 األول. سیستغرق ھذا التقییم حوالي ستین دقیقة.

خرى أسئلة مشابھة أسیُسأل كل المشاركین مرة  شھًرا،  اثني عشر أي بعد أربعة شھور و، في التقییم النھائي •
 لتلك التي كانت في التقییم األول. سیستغرق ھذا التقییم حوالي ستین دقیقة. إذا كنت في مجموعة الرعایة المعتادة

إذا كنت ال تزال " في ھذا الوقت  المعالجة المطورة للمشكالت ، سیُعرض علیك الحصول على برنامج "المحسنة
 . تعاني من كرب شدید

 

 

 

 

 

 



 المخاطر

ك وعواطفك قد مشاعرأي آثار سلبیة. ولكن الحدیث عن  " المعالجة المطورة للمشكالت " نحن ال نتوقع أن یكون لبرنامج
یكون صعبًا  التوتر ، أو الخوف لمدة قصیرة. الحدیث عن المواضیع العاطفیة و الشعوریة قد ،النفسي یشعرك بالضغط 

 إذا شعرت باإلنزعاجلك.   . یمكنك دائًما أن تتجاوز أي سؤال غیر مریح بالنسبةمنھم لبعضاقد یزعج األشخاص ولبعض 
"  المعالجة المطورة للمشكالت مساعدي الباحث وأعضاء فریق برنامج ". یمكنك التحدث مع عضو مناسب من المعالجین

 ك في التعامل مع مثل ھذه المشاعر. تمدربون على مساعد

 

 الفوائد :

المعالجة نحن نتوقع أن ھذا البرنامج قد یكون مفیداً لألشخاص الذین یعانون من الكرب. إذا أشارت الدراسة أن برنامج 
بحیث  المعالجة المطورة للمشكالتسیتم تدریب المیسرین في منطقتك إلیصال ونشر برنامج فمفید، المطورة للمشكالت 

منھ.  االستفادة النفسيمن مشاكل مرتبطة بالضغط  یمكن لألشخاص اآلخرین الذین یعانون  

  

 التعویضات : 

 لن یتم تقدیم تعویضات للمشاركین في ھذه الدراسة، و مع ذلك أي تكالیف تتحملھا بسبب ھذه الدراسة سیتم دفعھا من قبلنا 

 

 السریة : 

نحن وجمیع الباحثین الذین یعملون على ھذه الدراسة نضمن لك الخصوصیة والسریة في جمیع المعلومات، المستندات، 
والنتائج المتعلقة بالدراسة. فضالً عن ذلك، من الممكن أن تتعرض لبعض األسئلة من قبل بعض األشخاص اآلخرین في 

ن نشارك ھویة أي مشارك في ھذه الدراسة واالشخاص المرافقین المجتمع عند علمھم إذا كنت من المشاركین ، ولكننا ل
. ولكن إذا شعرت بأن ھناك خطر على حیاتك, سأقوم بإعالم المشرف على الفور حفاظاً على سالمتكلھ.   

ناتجة الختبارات االتقییمات ونتائج ال كما لن یتم ربط  .بسریة تامة بجمیع المعلومات المتعلقة بك حرص على االحتفاظ سن
من ھذه الدراسة بك أیضاً.وھذا سیتضمن استخدام رقم بدالً من اسمك لتسجیل أي معلومة خاصة بك. سیتم تخزین البیانات 

في مستند على الحاسوب في جامعة اسطنبول شھیر بحیث ال یمكن الوصول إلى ھذا المستند وفتحھ إال من قبل الباحث. 
لن یتمكن أي النتائج الجماعیة فقط والتي ال تكون مرتبطة بك شخصیاً.  ولضمان سریة المعلومات، سیتم اإلعالن عن

سیتم التخلص من شخص آخر بالوصول إلى المعلومات الموثقة خالل مقابلتك باستثناء الدكتورة أجارتورك وفریق البحث. 
. المقابالت بعد خمس سنوات من انتھاء الدراسة  

  

 مشاركة النتائج: 

ن التي نكتسبھا من خالل ھذه الدراسة معك خالل لقاءات مجتمعیة قبل أن تكون متاحة للعامة . كما لسیتم مشاركة المعرفة 
خالل ھذه االجتماعات أو خالل أي مرحلة من مراحل ھذه الدراسة ، ولن نقوم بإخبار یتم مشاركة أي شيء یحدد ھویتك 

المجتمعیة الصغیرة لتبادل نتائج البحوث . بعد ھذه أي أحد عن مشاركتك في ھذه الدراسة . سیتم اإلعالن عن اللقاءات 
شخاص اآلخرون المھتمون بالبحث .ھذه الدراسة كي یتعلم األ اللقاءات ، سنقوم بنشر ما تعلمناه من  

یسمح لفریق البحث بنقل البیانات المشفرة لفرق البحث األخرى في تركیا والخارج بما في ذلك الشركاء اآلخرین في  
جامعة اسطنبول "وھي  سیبقى مفتاح فك التشفیر مع المنظمة الرئیسیةسیتم تحلیلھا وتخزینھا من قبلھم.  المشروع، كما

. فقط زینب جاران أجارتورك وفریق البحث لدیھم إمكانیة الوصول لمفتاح فك التشفیر. یلتزم جمیع الشركاء بلوائح "شھیر
 االتحاد األوروبي كما ھو الحال في تركیا. 

 



 الحق في الرفض أو االنسحاب : 

المشاركة في ھذا البحث لیست إلزامیة إذا كنت ال ترغب في ذلك، كما أن رفض المشاركة لن یؤثر على معاملتك في ھذه 
ستبقى لدیك جمیع الفوائد التي كنت تحصل علیھا في ھذه المؤسسة . أیضاً یمكنك المؤسسة بأي حال من األحوال، و

في ھذه الدراسة في أي وقت تختاره بدون فقدان أي حق من حقوقك ھنا.التوقف عن المشاركة   

 

 مع من یمكنك التواصل : 

یمكنك أن تسألني اآلن إذا كان لدیك أو لدى الشخص المرافق لك أي أسئلة. كما سنقدم لك أیضاً اسم ورقم ھاتف عضو من 
شخص ھو: .........................  رقم الھاتف: ھذا الفریق الدراسة للتواصل معھ إذا كان لدیك أي أسئلة الحقاً. 

................................  

مراجعة ھذا المقترح والموافقة علیھ من قبل لجنة األخالقیات في جامعة اسطنبول شھیر، وھي لجنة مھمتھا التأكد من  تتم
أن المشاركین في ھذه الدراسة تتم حمایتھم من أي أذى.إذا كنت ترغب بمعرفة المزید من التفاصیل حول ھذه الدراسة، 

. رقم الھاتف: ...................... یمكنك التواصل مع: .........................  

والتي تدعم ھذه الدراسة.   مقترح ھذه الدراسة تمت مراجعتھ أیضاً من قبل لجنة األخالقیات في منظمة الصحة العالمیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كالجزء الثاني : شھادة الموافقة على االشترا  

 للمشارك المتعلم:

لقد قرأت وفھمت المعلومات المدرجة أعاله ، أو تمت قرائتھا لي. كما قد سنحت لي الفرصة لطرح األسئلة، وأي سؤال 
 سألتھ قد تمت إجابتھ برضائي . أوافق طوعاً على االنضمام والمشاركة في ھذه الدراسة. 

 

...اسم المشارك : .......................................................  

 

 

 توقیع المشارك : ..........................................................

 التاریخ : ................................

یوم /شھر/سنة         

 

 

 

 للمشارك األمي:

عنھا بشكل ، وقد سنحت لھ الفرصة لطرح األسئلة وتمت اإلجابة للمشارك بدقةأشھد أنھ تم قراءة نموذج الموافقة 
 یرضیھ. أؤكد أن الشخص قد أعطي الحریة للموافقة على المشاركة.

 

 اسم الشاھد:......................................................... 

 

 

 توقیع الشاھد:........................................................... 

 التاریخ:.................................................. 

یوم /شھر/سنة        

  

 

 

 

 

 



     

  بیان من قبل الباحث / الشخص الذي یحصل على الموافقة 

فھم الغرض من على قدر استطاعتي من أن المشارك ، كما تأكدت لقد قرأت ورقة المعلومات للمشارك المحتمل بدقة 
 ھذه الدراسة وإجراءاتھا. 

 

تمت اإلجابة على جمیع األسئلة التي أنھ قد الدراسة ، وھذه أؤكد أنھ تم منح المشارك فرصة لطرح األسئلة حول 
طرحھا المشارك بشكل صحیح على قدر استطاعتي. أؤكد أنھ لم یتم إكراه الشخص على إعطاء الموافقة ، وأنھ قد تم 

 منح الموافقة على االشتراك بحریة وطواعیة. 

 

للمشارك. استمارة الموافقة المستنیرة تم منح نسخة من   

 

یحصل على الموافقة: .......................................................اسم الباحث / الشخص الذي   

 توقیع الباحث / الشخص الذي یحصل على الموافقة: .......................................................

 التاریخ:.................................................. 

یوم /شھر/سنة        

 

 

 

 

 

 


	الإجراءات والبروتوكول

