
 اولیاء األمور  –معلومات 

 "عن المشاركة في الدراسة: "الصحة العقلیة ومشاركة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة  كولي االمربصفتك  نسألك

  العلمي في كل من البحث  اھتماماالصحة العقلیة لألطفال والشباب في السوید  اعطتفي السنوات األخیرة  الخلفیة والغرض 
وصف  ی مشاكل عقلیة ولكن یمكن أیضا اي أنھا عدم وجود ب أحیانا الصحیة العقلیة ووسائل اإلعالم. توصف 
الطفل. نعتقد أن العالمات األخرى للصحة العقلیة الجیدة ھي أنك تشارك  في تجربة الصحة العقلیة بأنھا شيء  

 .في األنشطة الیومیة وأنك تختبر الرفاھیة فعلیةب 
 

الصحة النفسیة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة الذین یجدون صعوبة في اإلجابة   استبیناتت غالبا ما استبعد
على االستمارات. لذلك ال نعرف الكثیر عن الصحة العقلیة لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة. في ھذا المشروع  

ي اإلعاقة. نرید أیضا  البحثي نرید دراسة كیفیة تطور الصحة العقلیة بمرور الوقت لدى األطفال والشباب ذو
دراسة كیفیة ارتباط مشاركة األطفال والشباب في الحیاة الیومیة بتجربة األطفال في الصحة العقلیة في الوقت  

 والمستقبل.  الحالي
 

 كیف تتم الدراسة؟ 
 

  2019سنوات قي   12- 10سنوات أو   6-4من العمر اإلعاقة  يذو  كأولیاء الألمور الطفال مبصفتك منسألك
،   ي فلیبوریاوتالند ، ی التأھیل في إحدى المناطق الخمس (فاستمانالند ، أوسترمركز اتصال مع  كولدی 

كیف   عننرید أن نسأل ھؤالء األطفال مرة واحدة في السنة لمدة خمس سنوات بأننا یونشوبینغ ، أوریبرو) 
یشعرون بالمشاركة في حیاتھم الیومیة. إذا كانت المعلومات المتعلقة بطفلك  یختبرون صحتھم العقلیة وكیف 

 HabQ سجل . المعلومات من ھناك خراجالتأھیل فسنقوم أیضا باست مركز موجودة في السجالت التي یمتلكھا 
 باتجاه طفلك.  تأھیل األطفال  مركزسننظر أیضا في الجھود من و  ھو سجل جودة وطني للتأھیل

 
الممكن متابعة تطور كل من الصحة النفسیة والمشاركة بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كانت   منبعد ذلك 

أي مشاكل   تصحیحالصحة النفسیة والمشاركة تؤثران على بعضھما البعض. ھذه المعرفة تجعل من السھل 
 .في وقت مبكر

 
صحتك العقلیة / صحة طفلك طلب منك اإلجابة على استبیان حول  سی عن طفلك.  رماألولي كنرید أن نسألك 

  نترنت العقلیة واألنشطة الیومیة مرة واحدة في السنة لمدة أربع سنوات. یمكن اإلجابة على االستبیان على اإل
إذا كنت ترید المساعدة في ملء االستبیان. من  جتمعأو في شكل ورقي  إذا كنت تفضل ذلك. یمكننا أیضا أن ن 

 .دقیقة 45ن حوالي المقدر أن یستغرق استكمال االستبیا
 

في األنشطة    تھلطرح أسئلة حول صحة الطفل العقلیة ومشاركومحادثة لأیضا سنرغب في مقابلة طفلك 
أینما مع ظروف الطفل. تتم ھذه المحادثة  سأل األسئلة فیھاالطریقة التي ن  غیرالیومیة. في المحادثة سن 

 .تستغرق حوالي ساعة واحدةسو نزل التأھیل أو في الممركز یختارھا الطفل في المدرسة أو في 
 

نثبت نتائج االستبیانات مع األطفال وأولیاء أمورھم. بھذه الطریقة نأمل أن نكتسب المعرفة  سفي الدراسة 
لذلك نأمل أن تفوق فوائد الدراسة أي مخاطر حیث یمكن أن تؤدي المعرفة  و  المھمة لألطفال وأولیاء أمورھم

لى تحسین الصحة العقلیة ومشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأن الدعم المقدم في  الدراسة إ منالتي سیتم تولیدھا 
. تتمثل إحدى المخاطر في المشروع  عائالتعملیة التأھیل یتكیف بشكل أفضل مع احتیاجات األطفال وال

واألطفال عن معلومات عن أنفسھم وحیاتھم الیومیة یمكن أن تؤثر على المرض   ولیاء األمور عندما یفصح أ
فنحن كباحثین نتحمل مسؤولیة كبیرة لضمان أال یؤدي ذلك إلى انتھاك نزاھة    .العقلي وعدم المشاركة 

لذلك من  و المشاركین. عالوة على ذلك ھدفنا ھو إیجاد العوامل التي یمكن التأثیر علیھا من خالل التدابیر
تنطوي على   ات إیجابیة وفوائد صحیة المھم أن نفھم أن جمیع التدابیر حتى تلك التي یتوقع أن تؤدي إلى تأثیر

 .عائالتتدخل في الحیاة الیومیة لألفراد وال
 

التأھیل مركز إذا أثارت المشاركة في البحث أسئلة ومخاوف بشأن وضعك / وضع طفلك فیمكنك اللجوء إلى 
المشروع البحث  ة في تضمن الم المختلفةمناطق  مراكز التأھیل في الاتصل بھ. یتم إبالغ جمیع لدیك الذي 

، وھي  لینا المكفیست الرجوع إلى. یمكنك أیضا همسبقا بأن المشروع قید التنفیذ وأنھا على درایة جیدة بالتنفیذ
لبحث الذي تم إجراؤه في منطقتك (انظر معلومات االتصال  افي المشروع بھا تصال یمكنك اال الشخص الذي 

 .أدناه) والتي یمكنھا بعد ذلك إحالتك
 

 إدارة البیانات
 

نتائج بحیث ال یمكن لألشخاص غیر المصرح لھم المشاركة فیھا.  الطفلك وة ستتم معالجة إجاباتك / إجاب 
سیتم تخزین رمز المفتاح  سیكون لجمیع االستبیانات رمز یحل محل األسماء والمعلومات الشخصیة األخرى.  

غیر المصرح لھم ربط المعلومات التي   بحیث ال یمكن لألشخاص الذي یعطي كل شخص رقما بشكل منفصل 



  10من ھذه الدراسة في خزانة مقفلة ومقاومة للحریق لمدة   علوماتتقدمھا بھویة الطفل. سیتم تخزین جمیع الم
الشخص االعتباري الذي یتم البحث   بمعنى انھاھي الباحث الرئیسي  غسنوات ثم یتم إتالفھا. جامعة یونشوبن 

 من خاللھ. 
 

للوائح حمایة البیانات في االتحاد األوروبي فإن أولئك الذین یشاركون في البحث ، أي أنت / الطفل ، لھم وفقا 
.  الحق في الوصول إلى البیانات التي تم التعامل معھا في الدراسة مجانا وإذا لزم األمر یتم تصحیح أي أخطاء

یمكن حذف وتغییر  و بیانات الشخصیة البیانات وتقیید معالجة ال الطفل أیضا طلب حذفیمكن یمكنك / 
البیانات ما دامت البیانات غیر معالجة أي قبل إجراء تحلیالت البیانات. إذا كنت ترغب في المشاركة في  

المعلومات یجب علیك االتصال بالباحث الرئیسي ماتس جرانلوند في كلیة العلوم الصحیة ، البرید  
 . مسؤول حمایة البیانات في جامعة101221-036ھاتف:  : mats.granlund@ju.se اإللكتروني
-036ھاتف:  رقم ال oskar.westergren@ju.se :لكترونياإل ه، بریداوسكار فیسترجرن ھویونشوبینغ 
. إذا كنت غیر راٍض عن كیفیة معالجة بیاناتك الشخصیة فیحق لك تقدیم شكوى إلى مفتشیة  101779

نوني لمعالجة البیانات الشخصیة بموجب الئحة حمایة البیانات  البیانات وھي السلطة اإلشرافیة. األساس القا
في االتحاد األوروبي ھو أن األبحاث التي تجریھا الجامعات والكلیات الحكومیة والسلطات األخرى عادة ما 

ألمر نفسھ ینطبق على األبحاث األخرى التي تتطلب الموافقة وفقا لقانون  وا  تكون مھمة ذات اھتمام عام
 .ألخالقیاتمراجعة ا

 
ستتم معالجة النتائج ونشرھا بحیث ال یمكن التعرف على أي فرد. سیتم عرض نتائج الدراسة في المجالت /  

 . العلمیة واالجتماعات. في ھذه العروض  لن یتم تحدید أي أفراد  التقاریر
 

 التطوع 
 

في أي وقت دون توضیح السبب. لن یؤثر االنقطاع على   تك كلیاالمشاركة اختیاریة ویمكنك إلغاء مشارك
بإعطاء موافقة مستنیرة للمشاركة في   ولیاء االمور أل . سیسمحالعائلة  الطفل /مركز التأھیل باتجاه جھود 

سیتم السماح لكلیھما بإعطاء موافقة مستنیرة. نریدك أیضا   لیاء األمور الدراسة. في حالة وجود العدید من أو
وفي ھذا اإلطار   إلى المشروع الدراسة وإذا أرادوا االنضمام  عناألطفال  معأن تتحدث  األمر  ليوكبصفتك 

من خالل المشاركة في مشروع البحث ال   أیضا. فسنطلب من األطفال الموافقة على إجراء المقابالت معھم
اإلجابة على األسئلة  یكون الطفل ملزما باإلجابة على جمیع األسئلة المطروحة. یمكن للطفل أن یختار عدم 

في أي وقت أنھ لم یعد یرغب في المشاركة في   أو الباحثون دون توضیح السبب. یمكن للطفل أن یخبرك
 .الدراسة. یمكن للطفل القیام بذلك قبل أو أثناء أو بعد إحدى المحادثات أو المقابلة

 
الرد   ظرف موافقة وإعادتھ في  نطلب منك التوقیع على نموذج الفإذا وافقت على المشاركة في الدراسة  

في اإلجابة على استبیان  بھا  ترغب  یة التي كیفالطفلك و  نقابل فیھان  یمكننا وقتاسنتصل بك لتحدید و  المرفق 
 .ورقي) استطالع  (استطالع عبر اإلنترنت أو لیاء األمور أو
 

للكتابة أو االتصال   مأي أسئلة حول ھذه الدراسة فنحن نرحب بكمر أو طفلك لدیكم األأنت كولي إذا 
 .بالمسؤولین عن الدراسة

 
 مع التقدیر

 
 

 الباحث الرئیسي 
 ماتس جرانلوند 

 كلیة الصحة 
 یونشوبینغ 11 551, 1026ص.  

 101221-036الھاتف:  
 Mats.Granlund@ju.seالبرید االلكتروني:  

 فیستمانالندالشخص الذي یمكنك االتصال بھ لمنطقة  
 لینا المكفیست

   ماالردالنجامعة 
 أكادیمیة الصحة والرعایة والرفاھیة / قسم علم النفس 

 فیستروس   72123 883ص.  
  021– 97 31 10الھاتف:  

 lena.almqvist@mdh.seالبرید االلكتروني: 
 


