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 (أو القائمين على رعاية األطفال باءورقة معلومات للمشاركين فالبحث) األ

 
 في سلطنة عمان  دون سن السادسه  ألطفالا في مشروع بحثي: تعزيز الوقايه من الحوادث و األصابات 

 
 ورقة المعلومات هذه تتعلق بمشروع بحث يتم تنفيذه بواسطة: 

 منى المشايخيه، باحثة دكتواره في جامعة برمنغهام، المملكه المتحده
 ومدرس تمريض في المعهد العالي للتخصصات الصحيه، سلطنة عمان  
 برمنغهام، المملكه المتحدهتحت إشراف البروفيسور جولي تايلور والدكتوره أميليا سويفت، جامعة 

    

 

 بالدراسه  يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه لمساعدتك على تحديد ما إذا كنت ترغب في المشاركة

  

أن تفهم     المشاركه قبل أن تقررمن المهم لك  .نود دعوتك للمشاركة في دراسة بحثية نجريها  :دعوة
يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه ومناقشتها   ولفهم ذالك .  الدراسة وما الذي ستتضمنه  هذه  سبب إجراء

إذا كان هناك أي شيء غير واضح ، أو إذا كنت ترغب في مزيد   .مع اآلخرين إذا كنت ترغب في ذلك
 .منى على العنوان المذكور في نهاية هذه الورقةب من المعلومات ، يرجى االتصال 

   

  .معلومات جديدة وحل المشاكل  كتشافإل  عملية منهجية هو البحث ؟ا  ما هو البحث ولماذا هو مهم جد
استبيان عبر   رأيك من خالل  الحصول على لكن هذا المشروع يأمل في ، طرق يمكن القيام بذلك بعدة 

أن   للمعلومات التي تم جمعها يمكن يعد البحث أمًرا حيويًا في مجال الرعاية الصحية حيث  .اإلنترنت
 . ما يفعلونه وتوجه المهنيين الصحيين حول تطوير فرد كل تساعد

  

في الوقاية من إصابات األطفال وتعزيز   البحثي  المشروع يبحث هذا  ما هو المشروع حول؟
شمل األمثلة على إصابات األطفال السقوط من  به. ت  في المنزل والمناطق المحيطة  والسالمة  الصحة

أن نعرف ما يفكر فيه اآلباء ومقدمو   في هذا البحث نريد  .تفاع والحروق والغرق واالختناق والتسمم إر
هذا   سيساعد .األطفال عند األطفال الصغار وكيف يفعلون ذلكات منع إصابالرعاية والممرضات بشأن 

 .منع اإلصابات لتلبية احتياجات األسر العمانية مثل أسرتكو سالمه في تحسين تعزيز ال البحث

  

  تعتنيأو  قد تكون أبا أو أمالمشاركة في هذه الدراسة ألنك ل مدعو  أنت  ؟ لماذا طلب مني المشاركة
نأمل أن يكون   ونحن . االستبيان لمشاركه في إكمالل  موافقوالسادسه من العمر   دونبطفل أوأطفالً 

  مشارك فيه هذا األستبيان.  383 يلاحو هناك 

  

؟ األمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت تريد المشاركة. إذا قررت المشاركة ،  هل يجب علي المشاركة
فسيكون لك الحرية في االنسحاب من الدراسة في أي وقت دون إبداء األسباب. إذا شاركت ، يمكنك  

. ومع ذلك ، نظًرا ألننا نجمع معلومات مجهولة  تعبئة األستبياناالنسحاب في أي وقت قبل أو أثناء 
( ، فال  أي أرقامعبر اإلنترنت )أي ال يُطلب منك بياناتك الشخصية أو   أستبيان  المصدر فقط من خالل  

  يمكنك سحب بياناتك بمجرد إرسالها.
 

ى  إذا كنت ترغب في مشاركة رأيك والمشاركة في الدراسة ، يرجماذا سيحدث إذا قررت المشاركة؟ 
اتباع رابط الويب )سيتم إدراج التفاصيل(. قبل المشاركة في االستبيان ، سيُطلب منك قراءة نموذج  
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موافقة والتوقيع عليه يوضح أنك تفهم المشروع وأنك على استعداد للمشاركة. بمجرد النقر فوق موافق  
حة لتعليقاتك. ستحتاج  على المشاركة ، ستأخذك الصفحة إلى االستبيان. يتكون من أسئلة مغلقة مع مسا 

  دقيقة إلكمال االستبيان. بمجرد اكتمال االستبيان يمكنك إرساله. 30إلى حوالي 
 

مشاركتك في هذا االستبيان عبر اإلنترنت مجهولة تماًما )ال  ماذا سيحدث للمعلومات التي يتم جمعها؟ 
عليها منى ومشرفتاها فقط. سنحافظ  تحتاج إلى كتابة اسمك أو عنوانك(. أي معلومات يتم جمعها ستطلع 

 هام. غعلى جميع المعلومات آمنة ومأمونة في جامعة برمن
 

من الممكن أن تثير بعض األسئلة مخاوف أو  لمشاركة؟ من اوالمخاطر المحتملة  مساوئما هي ال
ذكريات غير سارة ، وقد تشعر بالضيق. إذا حدث هذا وشعرت أنك تريد التحدث ، يمكنك في المقام  

ألول التحدث إلى فريق البحث في جهات االتصال الموضحة في نهاية ورقة المعلومات هذه. ومع ذلك  ا
، يرجى مالحظة أن فريق البحث ال يمكنه تقديم النصح لك بشأن وضعك الشخصي. إذا زاد توترك بعد  

و العيادة  ( أGPإكمال المسح وشعرت أنك بحاجة إلى استشارة نفسية مهنية ، فاتصل بالمركز الصحي ) 
الشاملة. ألي استفسار صحي عام ، يمكنك االتصال بمركز االتصال بوزارة الصحة على  

24441999.  

إذا كان لديك أي قلق بشأن أي خطر في منطقتك يشكل خطًرا على الجمهور ، فيجب عليك االتصال  
عمان السلطانية على  وشرطة  1111على الفور وإبالغ السلطة المختصة: الطوارئ البلدية على الرقم 

. يمكن اإلبالغ عن أي إساءة معاملة لألطفال أو إهمال يتم مالحظتها على الخط الساخن  9999الرقم 
  .1100لحماية الطفل 

في معرفة بعض المعلومات   كتساعدقد تحتوي على كتب توعويه يوجد موقعان في نهاية االستبيان 

 حول الوقاية من اإلصابة. 

تقدم لك هذه الدراسة فرصة للتفكير في معرفتك حول إصابة  كنة من المشاركة؟ ما هي الفوائد المم

الطفل واستكشاف مواقفك وسلوكياتك. بالمشاركة ، ستسمح للباحثين بفهم ممارسات الوقاية من  

اإلصابات بشكل أفضل. سيسمح لهم أيًضا بالتوصية بالتغييرات إذا لزم األمر حول الممارسات الغير  

 آمنة. 

إذا ظهرت مشكلة أو كنت ترغب في تقديم شكوى حول إجراء هذه  ماذا إذا كان هناك مشكلة ما؟ 

، أو االتصال بمشرف الدكتوراه الرئيسي   ه الدراسة ، يمكنك التحدث إلى الباحثة منى المشايخي

.  يمكنك أيًضا االتصال بمركز البحوث   j.taylor.1@bham.ac.ukالبروفيسور جولي تايلور على 

(  968أو االتصال على: )+  info@mohcsr.gov.omلدراسات ، وزارة الصحة ، عمان على   وا

22357280 

لن يطلب منك أي بيانات شخصيه كأسمك أو عنوانك. لذا   هل ستبقى مشاركتي في هذا المشروع سرية؟ 

 من تحديد هويتك في أي تقارير أو منشورات الحقة .أحد تمكن لن ي

 

الدراسة لنيل درجة الدكتوراه. ومن ثم ستكون النتائج جزًءا من  ماذا سيحدث لنتائج مشروع البحث؟  
بمجرد أكتمال البحث سيتم   .األطروحة. سيتم تقديمه أيًضا في مؤتمرعلمي وسيتم نشره في مجلة محكمه

ة  نشر ملخص من صفحة واحدة )بتنسيق مناسب يمكن الوصول إليه( على صفحة الويب الخاص
 .بالدراسة لشرح نتائج الدراسة 
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قبل لجنة أخالقيات البحث   تمت مراجعة هذه الدراسة وإبداء رأي إيجابي من هذه الدراسة؟ راجعمن 
 . في عمانووزارة الصحة بالمملكه المتحده   والمراجعة في جامعة برمنغهام

 
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا المشروع، للمشاركه   بمن يجب األتصال لمزيد من التفاصيل؟

 أو األستفسار، يرجى األتصال على: 
 الباحثه منى المشايخيه ،كلية التمريض، جامعة برمنجهام   

 MJA993@bham.student.ac.ukالبريد اإللكتروني: 
 ( 00968)99415471أو األتصال على: 

 

 .شكرا لك على النظر في المشاركة

 يمكنك طباعة ورقة معلومات المشارك أو االحتفاظ بنسخة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 

                                                                                     
 
 

  

 


