
                                                                             
 

  برگه اطالعات مشارکت 

 افراد «ی درون قتی»حق یابارزی – پژوهش

 که یمقامات دولتتوسط  های پناهندگیگی انجام مصاحبهچگونبررسی به که  پژوهش نیدر ا میخواهیما از شما م
شرکت    دارد،  فرد  کی   یواقع  مانیا  ای  نید  ر ییآنها دشوار است، مانند تغ  یابیکه ارز   مواردی  ینیع  ارزیابیدر    سعی

دهند متمرکز است.  ی ها را انجام میابیارز این  که    یو هم بر مقامات  یابیمورد ارز   انیمطالعه هم بر پناهجو  نیا  .دیکن
این فرآیند  به چگونگیما   ارتقای به    جینتا  .عالقمندیمهر دو طرف    برانگیز از سویهای چالشتجربه و دیدگاه 

  ی اخالق  یابیارز   یارهایمع  جادیا  جهت   امر   نیا   کمک خواهد کرد.  انیپناهجو  ی ابیو ارز   یر یگمیدر تصم  تیشفاف
  ی شتر یداشت که سواالت ب دیفرصت را خواه نیبرگه اطالعات، ا نیپس از مطالعه ا باشد.می یقابل قبول ضرور 

را   شماکه شرکت  دینامه را امضا کنتیرضا کی شود که یاز شما خواسته م ن،یپس از ا .دیدر مورد مطالعه بپرس 
 کند. یم دییدر مطالعه تا

  یدرخواست پناهندگ  فرآینددر    ، شرکت  یشما برا  میمطالعه وجود ندارد. تصماین  شرکت در    یبرا  یپاداش   چیه
 نخواهد داشت.  یر یثأت

  م،یکن  افتیدر   یشتر ی. اگر بودجه بافتیخواهد    انیپا  2024آغاز و در تابستان سال    2022  سال  مطالعه در بهار   نیا
  ی ابیارز   یندهایکننده در فرآدر طول پروژه، با افراد شرکت  طول بکشد.  شتر یپروژه ممکن است چند سال ب  نیا

-شامل دستورالعمل  ها نیا  کرد.  میخواه  یآور را جمع  ی ابیمراحل ارز   مرتبط با  یهاداده  ر ی کرد و سا  میمصاحبه خواه
 شود.یمهای پناهندگی های صوتی مصاحبهضبطو  یرسم یها

 خواهند شد؟  یآورها چگونه جمعداده

شما )به عنوان مثال، در    یمکان مناسب برایک  تواند در  یو م  خواهد کشیدساعت طول    2تا    1  بینمصاحبه  
  م یخواه  یدر طول مصاحبه از شما سواالت  شما انجام شود.  یزمان مناسب برایک  در    و  در خانه شما(  ایدانشگاه  

مصاحبه نیز ضبط خواهد ، اگر شما به ما رضایت دهید .میکنیم یبردار ادداشتیشما  یو بر اساس پاسخ ها دیپرس 
 خواهد شد.   یس یرونو ی. مصاحبه بعداً به صورت متنشد

که آنها را با ما به اشتراک    دیدار   تیاگر شما رضا  م،ینیرا بب  یپناهندگ  یهااز مصاحبه  یاسناد  میخواهیم  نیما همچن
مشارکت    زانیدر مورد م  میتوانیما م  .میهست  یپناهندگ   یاحتمال  یهامند به ضبط مصاحبه عالقه  نیما همچن  .دیبگذار 

 . دیباش  یز ی از قبل متعهد به چ شما مجبور نیستید.  میبه توافق برس  پژوهششما در طول مصاحبه 

مشارکت   .میشما قرار ده  ار یدر مورد مطالعه در اخت یشتر یکه در طول مصاحبه اطالعات ب شویممی  ما خوشحال
در طول مصاحبه از مطالعه    دیاگر بخواه  .خارج شویددر هر زمان از پروژه    دیتوانیکامالً داوطلبانه است و شما م

 . میبر یم نیرا از ب  موارد ضبط شدهفوراً  شما  لیدر صورت تما ،خارج شوید

 شرکت در مطالعه  یو خطرات برا ایمزا

 یهاوهیتوسعه ش   یتواند برایمطالعه م  جی، نتاوجود  ن یشرکت در مطالعه وجود ندارد. با ا  یبرا  یفور   مزایای  چیه
 یبرد مشکالتش یتوانند به پ یم  نیآنها همچن  .ردیآگاهانه مورد استفاده قرار گ  یبحث اجتماع  جیو ترو  یاخالق  یابیارز 

 کمک کنند. ،با آن مواجه هستند یابیارز  ندیکننده در فرآکه افراد شرکت

که به سؤاالت    دیانتخاب کن  دیتوانیم  شهیهمکننده باشد.  بحث در مورد موضوعات ممکن است دشوار و ناراحت
  .دیمطالعه را قطع کن ای دیدشوار پاسخ نده



 هاداده ره یبودن، پردازش و ذخمحرمانه

فنالند به   یهااروپا و قانون حفاظت از داده هیاتحاد یهاشما مطابق با مقررات حفاظت از داده ی شخص یهابا داده
 صورت محرمانه رفتار خواهد شد. 

نخواهد بود    یاطالعات  چی. متون شامل هشما باشد  اناز سخن  میمستق  یها ممکن است شامل نقل قول  یمتون نوشتار 
زندگ  ایدر مورد شما    یشخص  ات یجزئ  شامل  آنها  .شود  شما   شناسائی   باعث   که نام، محل    ، یخانواده شما مانند 

  یتمام  . خواهند کردبا استفاده از نام مستعار به شما اشاره    ایبدون نام و    ایشوند. متون  یمحل کار نم  ایمدارس  
پژوهش   شدهیآور جمع   یهاو ضبط  هاادداشتی گروه  توسط  گروه   یدر طول مصاحبه صرفاً  شد.  استفاده خواهد 

ممکن است در طول    است.  Venla Koivuluhtaو    Valtteri Vähä-Savo  ،Johanna Hiitolaشامل    یقاتیتحق
را به   یصوت  یهاضبط  یپژوهش   ارانیدست  ن،یابر استخدام شوند. عالوه  یقاتیدر گروه تحق  یشتر یپروژه محققان ب

 .کنندیم یس یرونو یمتن یهالیفا

آنها را محرمانه نگه    پژوهشکنندگان در  شرکت  یخصوص  م یموظفند از حر   نیمحقق محافظت کنند و اطالعات 
  ییمنجر به شناساتواند  میکه    میستین   یدر طول مطالعه به نحو  شدهیآور اطالعات جمع  یدارند. ما مجاز به افشا

را  که آنها    کنندینامه پردازش داده امضا متوافق  کی  کنند، یم  ت یر یها را مدکه داده  یافراد  کنندگان شود.شرکت
افراد خارج از گروه   یشما برا  یو امن پردازش کنند. اطالعات شخص  یاخالق  یاوه یها را به ش داده  کندملزم می

. تمام برده خواهند شد  نیاز ب  یمتن  لیفا  بصورت  یس یپس از رونو  یصوت  یهاضبط  منتشر نخواهد شد.  یقاتیتحق
 . خواهد شد رهیذخ Ouluو دانشگاه  Tampereشبکه محافظت شده با رمز عبور در دانشگاه   ویدرا کیها در داده

 پژوهشبودجه 

 شود. یم یمال نیتأم Kone ادیتوسط بن یقاتیپروژه تحق نیا

. اطالعات مربوط میپاسخ ده دیکه ممکن است در مورد مطالعه داشته باش  یشد که به هر سؤال میما خوشحال خواه
 : افتیپروژه  ت یساتوان در وبیبه مطالعه را م
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 گروه پژوهش
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