
 

 

 

 معلومات عن الدراسة

ELSA – )التجارب والظروف المعيشية للحوامل برغبة )وبغير رغبة 

ي جامعة فولدا تنفيذ دراسة من يجري الدراسة؟ 
 
 ELSAيتوىل قسم "العلوم الصحية والبحوث االجتماعية التجريبية" ف

لف 
ُ
الت. تتلقى بإجراء المقاب Kantar Publicكجزء من رابطة أبحاث تضم العديد من الجامعات والمعاهد البحثية. وقد ك

ي مجال تعزيز الصحة BMGالدراسة تمويلها من الوزارة االتحادية للصحة )
 
(. وستستخدم الوزارة النتائج لخدمة عملها ف

  والوقاية من المصاعب الناجمة عن الحمل غير المرغوب. 

الدراسة. نعم، وافقت لجنة األخالقيات بجامعة فولدا عىل هل خضعت الدراسة للتحقق من طرف جهة مستقلة؟ 

 .
ً
ي أكير المتطلبات العلمية والمبادئ التوجيهية األخالقية رصامة  لذلك يمكنك االطمئنان إىل أن عملنا يلب 

تهدف الدراسة إىل استخالص استنتاجات لتحسير  الرعاية الصحية والنفسية االجتماعية أثناء ما الهدف من الدراسة؟ 

ي ألمانيا.  (،وبعد الحمل )غير المرغوب
 
 عىل أساس معارف علمية وتجريبية. هذه البيانات ال غب  عنها لتعزيز الصحة ف

جرى االستبيان؟  
ُ
ي جميع أنحاء ألمانيا.  12,000، سُيجرى االستبيان عىل حواىلي 2021اعتباًرا من نوفمي  كيف ي

 
امرأة ف

ي المتوسط من 
 
  دقيقة.  45إىل  30يستغرق االستبيان ف

ي أتممتها أو ما الموضوعات محل االستبيان؟  
ي أثناء االستبيان سُيطلب منك تقديم معلومات حول حاالت حملك البى

 
ف

ي هذه 
 
 المراحل من الحياة، وظروفك الشخصية والعائلية والمهنية. أجهضتها، وعن حالتك النفسية ف

؟ ي
 
ام دوًما بلوائح حماية البيانات. ويجري حفظ بيانات عنوانك )االسم والعنوان( بمعزل  كيف تتم حماية بيانات يتم االليى 

حذف بعد انتهاء الدراسة. 
ُ
 عن المعلومات المأخوذة من المقابلة وت

حماية البيانات يمكنك إدراك أن هذه الدراسة العلمية ال تنطوي عىل أي مصالح تجارية  من واقع اإلعالن المرفق بشأن

امات. وألننا نضمن امتثالنا الجاد لجميع لوائح حماية البيانات، فقد تم الترصي    ح لمكاتب  ي أي اليى 
 
وأنك لست قيد الدخول ف

ويدنا بالعناوين الالزمة للدراسات العلمية.   تسجيل السكان بيى 

فأصغر، وب  هذه  2015بة لهذه الدراسة، طلبنا من مكتب تسجيل السكان أسماء وليات أمر األطفال المولودين عام بالنس

ي سياق االستعالم BMGمن قانون التسجيل االتحادي ) 46وهذا تم عىل أساس المادة الطريقة حصلنا عىل اسمك. 
 
( ف

 عن فئات بعينها. 

ي الدراسة إذا تلقيت الدعوة؟ 
 
ي الدراسة طوعية بالطبع. ويمكنك إلغاء االستبيان هل يجب علي المشاركة ف

 
مشاركتك ف

ي ترك أسئلة بعينها دون إجابة، ويمكنك طرح 
 
ار. ولك الحق ف تب عليك أي أرص  ي أي وقت دون إبداء أسباب، ودون أن تيى

 
ف

ي أي وقت. 
 
 األسئلة ف

 

 
هل لديك استفسارات 

 أخرى؟

نسعد بالرد عىل جميع 
االستفسارات حول 
 الدراسة عىل رقم 
0661 9640-6243 

 
أو بزيارة موقعنا 

 : ي
ون   اإللكيى

https://elsa-
studie.de 

 


