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 STRENGTHS البحث معلومات عن 
Nederlandse titel:  

Implementatie van Problem Management Plus bij Syrische vluchtelingen 

 

 سیدي/سیدتي العزیز/ة:
و الذي ھو أداة  Problem Management Plus (PM+) نطلب منك المشاركة في بحث للتحقق من فعالیة برنامج

 وى كاالحساس بالكآبة  , التوتر و القلق .للمساعدة للتخلص من شكا
 المشاركة بشكل طوعي. و للمشاركة نطلب منكم اإلذن الخطي.

قبل أن تقرر إذا أردت المشاركة في ھذه الدراسة أو ال , سیتم إعطائك معلومات عن ھذا البحث, نرجو منك أن تقرأ الرسالة 
أو بإمكانك اإلتصال بالخبیر المستقل المذكور بآخر الرسالة لطلب  بحذر و إذا كان لدیك أي سؤال بإمكانك توجیھھ للباحث.

 أي معلومات إضافیة.
 ریكك ,  أو عائلتكبإمكانك أیضا مناقشتھا مع ش

 
 معلومات عامة: -1

(الجامعة امستردام الحرة) و یتم إجرائھا من  Vrije Universiteit (VU) Amsterdam تم إنشاء ھذا البحث من قبل 
بإستعراض المشروع و الموافقة  VUmc. لقد قامت الجنة الطبیة األخالقیة بـ VU Amsterdamجامعة  قبل باحثین من

 علیھ.
 )D  قاث الطبیة العلمیة ( راجع الملحمعلومات عامة عن تجارب األبحاث یمكن إیجادھا في كتیب األبح

 
 الغرض من البحث و خلفیتھ: -2
مشاكل نفسیة شائعة بین الالجئین السوریین , و قد تكون ھذه المشاكل قد نشأت التشائم/االحساس بالكآبة، التوتر والقلق ھي  

بسبب تجارب قاسیة في سوریا أو بعد مغادرة سوریا. المشاكل النفسیة تستطیع أن  تسبب الكثیر من المعاناة وأن تؤدي إلى 
 صعوبة في أداء األنشطة الیومیة.

و التأكد إذا كان  Problem Management Plus (PM+)جدید یدعى بـ الھدف من البحث ھو التأكد من فعالیة برنامج 
 یساعد في  التخفف عن المشاكل النفسیة كاالحساس بالكآبة و القلق  عند الالجئین السوریین .

 .WHOمن قبل منظمة الصحة العالمیة  +PMو قد تم تطویر برنامج 
الشكاوى  النفسیة. و من خالل ھذا البحث نرید التأكد إذا كان  فعال في الحد من +PMلقد أظھرت أبحاث سابقة بأن برنامج 

 البرنامج مفیداً أیضا لالجئیین السوریین في ھولندا.
 
 ماذا تعنـي المشاركة؟ -3

 سنة وما فوق.18لھذه الدراسة نقوم بدعوة الالجئیین السوریین البالغة أعمارھم 
شھر وھي جلسات مع مساعد البرنامج 12 زامات على مدى المشاركة في ھذا اإلستطالع تعني أن لدیك عدد من اإللت

PM+  . وعدد من اإلستبیانات 
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 عملیة االختیار 
أوال لتحدید إذا كان بإمكانك المشاركة نطلب منك اإلجابة على بعض األسئلة في المقابلة اآلولى و التي تتعلق ببعض 

لیومیة العامة، و أسئلة عامة كالعمر و الجنس. ستأخذ ھذه الشكاوى  النفسیة، مثل االحساس بالكآبة و القلق،  بمھامك ا
 دقیقة من وقتك. 20األسئلة  حوالي ـ

عندما تظھر ھذه األسئلة أنك تعاني من بعض الشكاوى  النفسیة كاالحساس بالكآبة و القلق  أو مشاكل في مھامك الیومیة 
 العامة  بإمكانك المشاركة في البحث.

 معلومات حول البحث.أدناه سنعطي المزید من ال
 

 :  +PMبرنامج
PM+  مقابالت مع أشخاص مدربین، غیر محترفین، مساعدین سوریین  , مقابلة الـ  5عبارة عن برنامج قصیر منPM+ 
دقیقة و ستكون باللغة العربیة . من خاللھا سوف تناقش المشاكل الیومیة  الموجودة لدیك مع المدرب. خالل  90مدتھا 

سوف تتلقى التفسیر عن الشكاوى مثل االحساس بالكآبة, القلق والتوتر  والتي تتعرض لھا و طریقة  +PMبرنامج الـ 
بإجراء تمارین تنفس معك. و   +PMالتخلص منھا مع بعض التمارین لتخفیف التوتر. على سبیل المثال سیقوم مدرب  

یتم استخدام التقنیات القائمة على   +PMالـ سوف تتلقى نصائح بكیفیة تخطي المشاكل في حیاتك الیومیة. في مقابالت 
 العالج السلوكي المعرفي و الذي  أثبت  فعالیتھ  بالحد من المشاكل  النفسیة . مثل االحساس بالكآبة و القلق .

 
 :كورتیزول الشعر اإلستبیانات 

االحساس بالكآبة، القلق و التوتر إستبیانات تتعلق بالمشاكل  النفسیة مثل  4في حال المشاركة في الدراسة یجب علیك ملئ 
الناتج عن صدمة نفسیة.  ھذه اإلستبیانات ستكون مختلفة عن األسئلة البدائیة   و سیتم إعطائك أسئلة عن أحداث واجھتھا 
ومن المحتمل أنھا اثرت علیك, أدائك الجسدي العام و إستخدامك للرعایة الصحیة. اإلجابة على اإلستبیانات سوف تستغرق 

 ي ساعة حتى ساعة و النصف في كل مرة.حوال
التقییم اآلولى و مقابلة التقییم الثالثة من أجل إتمام اإلستبیان, عن  ةو نود أیضا أخذ عینة من شعر الرأس  في كلمن مقابل

ً یدعى بھرمون التوتر, حیث یالحظ أن  طریق شعر الرأس بإمكاننا أن نقیس مستوى ھرمون الكورتیزول و الذي أیضا
س التي تعاني من التوتر و الضغط یكون لدیھا إرتفاع بنسبة ھرمون التوتر و التي تنعكس علیھا, و في بحث النا

STRENGTHS جنرید أن نتحقق مما إذا كان برنام PM+ الذي یھدف إلى تقلیل الضغط والتوتر ، لھ تأثیر على ،
 .لتوترھرمون ا

حتى إن كنت ال ترید  STRENGTHSك المشاركة في بحث إن إعطاء خصلة الشعر ھو طوعي تماما حیث أنھ بإمكان
 الموافقة بإمكانك التوضیح إذ قمت بإعطاء إذن ألخذ عینة الشعر أو ال. ةإعطاء  خصلة الشعر على إستمار

 
 اإلجرائات:

ائیة أو في مجموعة المقارنة , سیتم التصنیف بطریقة عشو  +PMعند إنتھائك من اإلستبیانات سیتم تصنیفك في مجموعة 
أسابیع   5و الذي ستكون مدتھ    +PMشبیھة برمي عملة معدنیة في الھواء. نصف المشتركین سوف یستفیدون من برنامج 

و  مقارنةمع ذلك مجموعة ال) و مقارنة(مجموعة ال  +PMبرنامج  لن یأخذ مرة واحدة أسبوعیا. أما النصف اآلخر 
جلسات  مدة كل منھا  5سوف تتلقى  +PMدما یتم تصنیفك لمجموعة اتباع العالج المعتاد. عن یحق لھم   +PMمجموعة 
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على إنفراد حول المشاكل التي تواجھك و سوف یزودك   +PMدقیقة من خاللھا سوف تتحدث مع معالج سوري 90
 بنصائح حول مواجھة المشاكل و التخلص من ھذه المشاكل .

لملئ إستبیان و الذي سیكون بعد  لثالث مقابالت المقارنة  لو مجموعة  +PMبعد ھذا سیتم دعوة المجموعتین مجموعة الـ
 .شھر 12األخیرة تكون بعد والمقابلة األولى ثم المقابلة الثانیة بعد ثالث شھور أسابیع 7

)  سوف یتم تصنیفك و من الضروري عدم معرفة الباحث كي ال  التحكم أو  +PMالباحث ال یعلم في أي مجموعة (
 البحث. و من أجل ذلك نطلب منكم عدم اإلفصاح ألي مجموعة من البحث تنتمون.یؤثرھذا على نتائج 

 
 ما ھو المتوقع منك؟ -4

 لكي یجري البحث بسالسة ، من المھم التقید بالمواعید و األوقات المتفق علیھا.
 و من المھم أیضا إعالم الباحث في حال:

 إذا كنت تذھب للمشفى من أجل عالج . •

 مشكلة صحیة.إذا عانیت فجأة من  •

 إذا كنت ال ترغب بإكمال المشاركة في الدراسة. •

 في حال تغیر معلومات اإلتصال بك. •
 
 الفوائد و المساوئ المحتملة: -5

 من المھم أن تقوم بمقارنة الفوائد و المساوئ المحتملة بعنایة قبل أن تقرر المشاركة.

 الفوائد: •
على التقلیل من المشاكل النفسیة التي تواجھك  Problem Management Plus (PM+)من الممكن أن یساعدك برنامج 

ولكنك  +PM ـ برنامج تستطیع اإلستفادة من لن  المقارنة ولكن ھذا لیس مؤكد. و إذا تم تصنیفك في البدایة في مجموعة
و مدى  )+PMتساھم  في مزید من المعرفة حول فائدة البرامج النفسیة قصیرة المدى لالجئین السوریین مثل ( سوف

 فاعلیتھا على المشاكل  النفسیة الدارجة  .

 المساوئ: •
العیب المحتمل ھو أنك  لربما سوف تعاني مؤقتًا من المزید من التوتر أو القلق ألنھ یطلب منك التحدث عن مشاعرك، 

بإمكانك  التحدث عن المشاعر قد یكون صعب بالنسبة لبعض األشخاص. في حال أن األسئلة قد تسبب لك اإلحراج دوما
 تخطیھا.

. یتم +PMمن المحتمل أن تواجھ المزید من القلق أو التوتر بشكل مؤقت خالل مقابالت   +PMإذا كنت بمجموعة الـ 
و الذي GGZ    i-Psyعلى كیفیة التعامل مع مشاعر التوتر و القلق. و دوما یتوفر مختص من  +PM تدریب ممارسي الـ

 لمختصة أو تحویلك الى ھیئة أخرى إذا إحتجت إلى ذلك .ا–یمكنھ تقدیم الدعم أو المساعدة 
 

 +PMالمشاركة في البحث أیضا تعني أنك سوف تقوم بقضاء بعض الوقت باإلجابة على إستبیانات و حضور جلسات ال
 .+PMلمجموعة الـ
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 إذا كنت ال ترید المشاركة في البحث أو التوقف عن المشاركة: -6
شاركة في البحث حیث أن المشاركة طوعیة.و إذا كنت ال تود المشاركة في البحث بإمكانك أنت من تقرر إذا كنت ترید الم

یمكن للباحث إخبارك بالمزید من المعلومات عن   التواصل مع طبیبك  لتلقي العالج المعتاد للمشاكل النفسیة التي تواجھھا.
 خیارات العالج المتاحة ومزایا وعیوب ھذه الخیارات.

وقف عن المشاركة بإمكانك ذالك في أي وقت حتى و إن یكن البحث قد بدأ, لن یطلب منك أي مبررات أو و إذا أردت الت
 أسباب تركك للبحث. و مع ھذا یجب علیك أن تخبر الباحث أنك ترید التوقف.

 المعلومات المجموعة حتى وقت التوقف سیتم إستخدامھا في الدراسة.
النسبة إلیك حول  البحث، سیقوم الباحث بإخبارك بھا و بعدھا بإمكانك أن تقرر إذا و إذا كان یوجد معلومات جدیدة مھمة  ب

 كنت ترید استكمال مشاركتك.
 
 إنھاء الدراسة: -7

 مشاركتك في الدراسة من الممكن أن تتوقف إذا:

 ھ عقوبات في حیاتكلم یكن یوجد أي إشارة لمشاكل  نفسیة خالل األسئلة البدائیة , كالقلق و اإلكتئاب أو انك ال تواج •
 الیومیة 

 مرات بعض االستبیانات بعد بدایة مشاركتك في البحث أربعمألت  •

 أنت قررت التوقف. •

 إذا إعتقد الباحث أنھ من األفضل لك أن تتوقف. •

 )، الحكومة أو اللجنة الطبیة األخالقیة إیقاف الدراسة .VUإذا قررت الجامعة ( •

 لمشاركین .ینتھي البحث بالكامل عند إنتھاء جمیع ا
 بعد معالجة جمیع البیانات سیقوم الباحث بإطالعك على أھم النتائج بالبحث و ھذا یحدث بعد عامین من مشاركتك.

 
 :, أو العینات المأخوذة منكحفظ و إستخدام بیاناتك الخاصة -8

عن  وعنوانك وبیانات مثل إسمكمعلوماتك الخاصة و الطبیة، وتخزین  إستخدام ,في ھذا البحث من المھم أن یتم جمع 
العینات المأخوذة  لھذا البحث. یعد جمع واستخدام وتخزین بیاناتك و عینات من شعر الرأسصحتك. نود أیضا أن نجمع 

نطلب الحصول على إذن منك في المقابلة األولى سوف ضروریًا لإلجابة على األسئلة المطروحة في ھذه الدراسة. منك 
 .المأخوذة منكالعینات الستخدام البیانات و

 
 :منك المأخوذة العیناتسریة بیاناتك و

(شعر الرأس) على رمز. یتم حذف اسمك والبیانات األخرى التي یمكنك تحدیدھا  وصیتك ، تحصل بیاناتك ولحمایة خص
 على الفور.

مؤسسة األبحاث.  في مخزناً بشكل آمن ك. یظل مفتاح الرمز ببیانات ال رمز لربط ھذهفقط مع جمیع بیاناتك تكون سریة, 
،  رمز ) وال تحتوي إال على Dresden Lab Service GmbHإلى مختبر في ألمانیا لتحلیلھا ( عینات الشعریتم إرسال 

حیث ال یمكن , ي التقاریر والمنشورات حول البحثال یمكن تتبع البیانات إلیك ف .أخرى بیانات  أي ولیس على اسمك أو
 نسبھا للمشتركین بشكل فردي.
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 :لوصول إلى بیاناتك للتحكما

من الممكن أن یتطلع بعض األشخاص على بیانتك الطبیة و الشخصیة و ھذا یتم فقط للتأكد بأن البحث موثوق و تم إجرائھ 
 بدقة. یمكن العثور على معلومات عامة حول ھذا الموضوع في كتیب "البحث العلمي الطبي".

أو لجنة السالمة التي تراقب  VU Amsterdamیسمح لھم بمشاھدة بیاناتك ھم من فریق البحث من األشخاص الذین 
نطلب  البحث أو مراقب من معھد الصحة العامة في أمستردام ومفتشیة الرعایة الصحیة. و سوف یبقون على سریة بیاناتك .

 طلب منك إعطاء إذن لھذا ال
 

 :ذةالمأخو العینات و البیانات تخزین فترة
 عام. 15باإلحتفاظ ببیاناتك لمدة  VU Amsterdamسیقوم الباحث من 

 یتم التخلص من العینات المأخوذة (شعر الرأس) مباشرة بعد تحلیلھا.
 

 سحب اإلشتراك:
بإمكانك سحب إشتراكك في أي وقت ترید, في حال سحب إشتراكك بالبحث سیتم إستخدام المعلومات المأخوذة منك حتى 

حاب , و بالنسبة للعینات المأخوذة (شعر الرأس) سیتم  إتالفھا و إذا قد تم تحلیل عینات الشعر قبل قرار تاریخ اإلنس
 اإلنسحاب سیتم إستخدام معلومات المأخوذة من العینات

 
 تبادل المعلومات مع دول من خارج اإلتحاد األوروبي 

للمزید من الدراسات.   "STRENGHTS"ي البحث ضمن اطار ھذا البحث سیتم تحویل معلوماتك الرمزیة الى شركاء ف
وھم شركاء في بالد داخل وخارج االتحاد االوربي. ال تطبق قوانین االتحاد الوربي لحمایة معلومات خاصة بھذه البالد. 

 ھرمونلتحلیل  عند تحویل معلوماتك ستتم حمایة معلوماتك الخاصة الى حد ما (حسب معاییر االتحاد االوربي).
 ھذه العینات(شعر الرأس) إلى مختبر في ألمانیا. بعد التحلیل ، یتم تدمیر  العینات المأخوذةیتم إرسال  في الشعر زولالكورتی

 سیتم تحویل معلوماتك فقط مع رمزك وبدون الكشف عن اسمك.
 
 :مزید من المعلومات حول حقوقك عند معالجة بیاناتكال

جة بیاناتك الشخصیة ، یمكنك استشارة الموقع اإللكتروني لھیئة حمایة للحصول على معلومات عامة حول حقوقك عند معال
البیانات الھولندیة. إذا كانت لدیك أسئلة حول حقوقك ، یرجى االتصال بالشخص المسؤول عن معالجة بیاناتك الشخصیة 

 في أمستردام). انظر الملحق أ للحصول على تفاصیل االتصال. VU(الباحثون في جامعة 
لدیك أسئلة أو شكاوى حول معالجة بیاناتك الشخصیة ، فننصحك باالتصال أوالً بموقع البحث. یمكنك أیًضا  إذا كانت

) أو الھیئة الھولندیة functionarisgegevensbescherming@vu.nlاالتصال بمسؤول حمایة البیانات في المؤسسة (
 )./https://autoriteitpersonsgegevens.nlلحمایة البیانات (

 لتواصل لدراسات مستقبلیةا
من الممكن أنھ نرید أن نتواصل معك في المستقبل لدراسات مستقبلیة لكي نعرف كیف وضعك. في استمارة الموافقة 

 تستطیع الملئ إذا توافق على ھذا. یمكنك دوما ان تسحب إذنك.
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لشعر ، فسیستمر اإلختبار لبالفعل إجراء  . إذا تمإشتراكك بالبرنامج (خصلة شعر) بعد سحب  العینات المأخوذة اتالف سیتم 
 استخدام البیانات.

 
 :البحث تسجیل

 - Nederlands Trial Registerھذا البحث مسجل  في قائمة االختبارات الھولندیة (
http://www.trialregister.nl/trialreg/index.asp الیحتوي ھذا الموقع معلومات حیث ال یمكن نسبھا لك كشخص .(

 :studie aanduidingالمحتمل أنھ یحتوي ملخص عن نتائج البحث. ویمكنك ایجاد ھذا البحث تحت العنوان "ولكن من 
NL7552 ." 

 
 تأمین للمشتركین -9

تم اصدار تأمین لكل مشتركي ھذا البحث. یغطيء التأمین الضرر الناتج عن البحث ولكن لیس كل انواع االضرار. راجع 
 ومات حول التأمین ومن یجب علیك ابالغھ عن الضرر. " للمزید من المعلBالمرفق "

 
 مكافأة لمشاركتك في البحث -10

" ھي مجانیة. سوف تحصل على مكافأة للمواصالت لملئ االستبیانات ولجلسات +PMالمشاركة في البرنامج "
 .و الرابعة والثالثة اورو لملئ االستبیانات للمرة الثانیة 8,50". باالضافة الى ھذا، ستحصل على مكافأة ب+PMال"

 
 ھل لدیك أسئلة؟ -11

. لالستشارة المستقلة حول المشاركة في ھذا البحث، VUفي حال كان لدیك أسئلة، بأمكانك التواصل مع فریق البحث من 
لى ). فلدیھ معرفة كبیرة بالبحث ولكنھ ال ینتمي اM. Huibers(  د. ھاوبرس  التواصل مع الخبیر المستقل االستاذ بأمكانك

 فریق البحث. في حال كان عندك شكاوى فمن األفضل التواصل مع موظف الشكاوى االستاذ د. فان ستراتین 
)A. van Straten المرفق  ). لھذه المعلومات راجع الىA "Contactgegevens." 
 

 التوقیع على استمارة الموافقة -12
 منك أن تقررأذا كنت ترید المشاركة في ھذه الدراسة.بعد حصولك على وقت كاف للتفكیر (أسبوع على األقل)، سیطلب 

إذا وافقت على المشاركة في البحث فسوف نطلب منك تأكید ذلك كتابیاّ على تصریح الموافقة المرفق. من خالل موافقتك  
 الخطیة ، فإنك بذلك تصرح بأنك فھمت المعلومات وتوافق على المشاركة في البحث.

 یع من قبل الباحث كما أنك سوف تتلقى نسخة أو نسخة ثانیة أصلیة من تصریح الموافقة ھذا.سیتم االحتفاظ بورقة التوق
 شكراً إلنتباھكم.

 
 مرفقات ھذه المعلومات -13
Aمعلومات للتواصل . 
Bمعلومات عن التأمین . 
Cإستمارة الموافقة . 
D2017ار . كتیب "البحث العلمي الطبي. معلومات عامة للمشاركین '' (إصدار مارس/آذ( 
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 : معلومات للتواصلAالملحق 

 

 ):VU Amsterdamالباحثین من جامعة أمستردام الحرة (   •
 Anne de Graaff ،(a.m.de.graaff@vu.nl / 020-5983833السیدة أنا دي خراف ( -

 مساءً  5صباًحا والساعة  9یمكن التواصل معھا من االثنین إلى الجمعة بین الساعة 
 

 Dr. Marit Sijbrandij ،(e.m.sijbrandij@vu.nlسایبراندي (السیدة د.  ماریت  -
 

 :i-Psyالمحقق الرئیسي المحلي  •
 Yvette van Son (y.vanson@i-psy.nl / 088-3589200یفیتي فان سون ( السیدة 

 

 Prof. dr. M. Huibers ،(m.j.h.huibers@vu.nlالخبیر المستقل:  األستاذ الدكتور م. ھاوبرس ( •

 ,)Prof. Dr. Annemieke van Straten( موظف الشكاوى: األستاذة الدكتورة أنامیكھ فان ستراتن •
a.van.straten@vu.nl        

VU: functionarisgegevensbescherming@vu.nl البیانات حمایة : مسؤولالبیانات حمایة موظف •

mailto:y.vanson@i-psy.nl
mailto:y.vanson@i-psy.nl
mailto:a.van.straten@vu.nl
mailto:functionarisgegevensbescherming@vu.nl
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 : معلومات عن التأمینBلملحق ا
 

ھذا التأمین أي   ) على تأمین لكل من یشارك في ھذا البحث. یغطيVU Amsterdamحصلت جامعة أمستردام الحرة (
ضرر قد ینجم أثناء التحقیق أو في غضون أربع  ضرر  قد ینجم خالل المشاركة في البحث. وھذا ینطبق أیضاً على أي

 سنوات بعد انتھاءه. یجب علیك اإلبالغ عن الضرر إلى شركة التأمین في غضون أربع سنوات.
 

 ال یغطي التأمین جمیع األضرار. أسفل ھذا النص سوف تجد باختصار أیة أضرار غیر مغطاة بھذا لتأمین.
متعلق بالتأمین اإللزامي أثناء البحث العلمي الطبي مع الناس. یمكن العثور على ھذه األحكام منصوص علیھا في المرسوم ال

، وھو الموقع اإللكتروني للجنة المركزیة للبحوث البشریة (انظر  www.ccmo.nlھذا القرار على الموقع اإللكتروني 
 "المكتبة" ثم "القوانین واللوائح").

 
 ع شركة التأمین.في حالة حدوث ضرر ، یمكنك التواصل مباشر م

 شركة تأمین البحث ھي:
 للتأمین المحدودة CNAاالسم: شركة 

  Polarisavenue 140, 2132 JX, Hoofddorpالعنوان: 
 638059413(0)31+رقم الھاتف: 

 
 یورو لكل البحث ، و    5.000.000 یورو لكل مشارك و بحد أقصى قدره 650.000 یوفر التأمین تغطیة بمبلغ 

 رو سنویًا لجمیع الدراسات (األبحاث) مجتمعة.یو 7.500.000
 ال یغطي التأمین األضرار التالیة:

األضرار الناجمة عن المخاطر التي یتم إعالمك بھا مسبقاً في المعلومات المكتوبة. ال ینطبق ذلك إذا كان الخطر أكثر  •
 خطورة مما كان متوقعاً أو إذا كان الخطر غیر محتمل (غیر مرجح).

 لحق بصحتك والذي كان سیحدث أیًضا حتى إذا لم تكن قد شاركت في البحث ؛ الضرر الذي •

 الضرر الناجم عن عدم إتباعك التعلیمات أو اإلرشادات (بشكل كامل وتام)؛ •

 الضرر لذریتك ، بسبب التأثیر السلبي للبحث علیك أو على ذریتك ؛ •

 عالج القائمة.األضرار الناجمة عن طریقة العالج الحالیة عند البحث عن طرق ال •

 



 
 
 
 

NL61361.029.17 – versie 6 dd 11-12-2018  – informatiebrief fase 4 p. 9 / 10 

 
 : إستمارة الموافقة للمشاركCالملحق 

 
 ): تطبیق نظام اإلدارة المتطورة للمشاكل على الالجئین السوریینSTRENGHTSبحث (

لقد قمت بقرأءة  نص المعلومات. كان بإمكاني أیضا طرح األسئلة. تم اإلجابة على أسئلتي بشكل كاٍف. كان لدي  •
 ذا كنت سأشارك.ما یكفي من الوقت ألقرر ما إ

أعلم أن المشاركة طوعیة. أعلم أیًضا أنھ في أي وقت یمكنني أن أقرر عدم المشاركة أو إیقاف البحث. كما أنھ ال  •
 یتعین علي إعطاء أي سبب لذلك.

 أعلم أن بعض األشخاص یمكنھم رؤیة بیاناتي. ھؤالء الناس مذكورین في ھذه الرسالة (نص المعلومات). •

 ).4اناتي واستخدامھا بالطریقة واألغراض المذكورة في الرسالة اإلعالمیة (انظر أیضاً القسم أوافق على جمع بی •

 سنة أخرى بعد ھذا البحث. 15أعطي اإلذن لالحتفاظ ببیاناتي في موقع البحث والدراسات لمدة  •

في  STRENGTHSأعطي اإلذن بإرسال بیاناتي ومعطیاتي في سیاق ھذا البحث إلى الشركاء في شبكة أبحاث  •
بلدان من داخل االتحاد األوروبي وخارجھ. لقد تم أبالغي بأن خصوصیتي في ھذه البلدان محمیة على درجة مناسبة. یجب 

 أن یتم إرسال البیانات اشفرةً وبدون إسمي أوأیة بیانات شخصیة أخرى والتي یمكن من خاللھا تحدید ھویتي.
 
o  أعطي 
o ال أعطي 

 أخوذة مني (شعر الرأس ) إلتمام اإلستبیان في ھذه الدراسة .اإلذن لجمع و إستخدام عینات م
 و أنا على درایة بأن عینات الشعر سیتم إرسالھا إلى مختبر بألمانیا لتحلیلھا و بعد التحلیل سیتم إتالف ھذه العینات

 
o  أعطي 
o ال أعطي 

 .آخرى اتإذن لتواصل معي مرة أخرى بعد ھذا البحث من أجل دراس
 

 ي ھذا البحث.أرید المشاركة ف •
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 اسم المشارك:
 التاریخ: __ / __ / __     التوقیع: 

 
 إذا كان المشارك أمي 

 اسم الشاھد:
 التاریخ: __ / __ / __         شاھد التوقیع: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 أقر بأنني قد أبلغت وأعلمت ھذا الشخص المشارك بشكل تام وكاف حول البحث المذكورة.
 

إذا توفرت أثناء فترة البحث معلومات قد تؤثر على قرار موافقة الشخص الخاضع لالختبارفسوف أعلمھ بذلك في الوقت 
 المناسب.

 
 اسم الباحث (أو من ینوب عنھ):

          التوقیع: 
 التاریخ: __ / __ / __          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 سیتلقى ھذا الشخص المشارك رسالة معلومات كاملة مع نسخة من إستمارة الموافقة الموقعة.
 
 
 

 


