
 أهالً بك يف دراسة 
 مجتمعات منطقة

مرتو ديرتويت

 ساهم يف رسم
مستقبل املدينة

 تقوم الحكومات واملنظامت غري الربحية واملؤسسات التجارية باالستثامر يف

 املناطق املجاورة، وبتمويل الربامج االجتامعية، وتبني قوانني جديدة. من

 املهم جًدا أن نفهم مباذا يشعر ويفكر سكان مدينة ما، عند اتخاذ قرارات

 متعلقة مبستقبل مدينتهم. انطالقًا من هنا ندعوك ليك تكون جزًءا من

مجموعة من األشخاص مختارة علميًا، تساعد آراؤهم بشأن القضايا الرئيسية

التي تواجه مدينة ديرتويت، يف توجيه القرارات املتعلقة مبستقبل املدينة. 



 ”دراسة مجتمعات منطقة مرتو ديرتويت” هي عبارة عن مرشوع استطالع تقوم به جامعة ميشيغان.
 حيث نعمل مع قادة املجتمع، ونتوّجه إىل سكان املدينة ملعرفة كيفية شعورهم تجاه القضايا الرئيسية 
  التي تواجه املدينة. عىل سبيل املثال نسألهم عن رأيهم يف نظام النقل العام، وعن مخاوفهم من الجرائم

التي تحصل يف املدينة،  وعن مدى اهتاممهم بأمور حيّهم واملناطق املجاورة.

رأيك يهمنا جًدا. تذكر ال توجد إجابات خاطئة!
 نقوم بجمع إجاباتك وإجابات 1200 شخص آخر، شاركوا يف االستطالع من جميع أنحاء املدينة. ثم
 نقوم بكتابة تقرير عىل ضوء املعلومات التي حصلنا عليها،  ونقدمه للمسؤولني الحكوميني، وقادة

  املنظامت غري الربحية، وغريهم  ليستخدموا نتائج الدراسة يف اتخاذ قرارات متعلّقة باملدينة. تحظى
إجابتك برّسية تاّمة، لكن نتائج االستطالع متاحة لكل من يرغب يف االطالع عليها، مبا فيهم أنت.

رأيك مهم جًدا
 سوف نقوم باطالع املنظامت واألشخاص املسؤولني عن اتخاذ القرارات املتعلقة باملدينة عىل 
نتائج االستبيان. يشمل ذلك ممثيل املدينة املنتخبني، ورؤساء الدوائر الرسمية يف املدينة. كام
نتوّجه إىل قادة املؤسسات غري الربحية، وإىل محبي فعل الخري. ونساعد الجمعيات األهلية،

  واملنظامت املحلية. ستتمكن كل هذه الجهات من العمل بشكل أفضل عندما تطلع عىل رأيك، 
وشعورك تجاه ما يحصل يف املدينة.

نقّدر وقتك
 نقوم إجامالً بدفع مبلغ مايل مقابل امتامك لالستطالع. يستغرق االستبيان حوايل 15 دقيقة.

  للعدد األغلب من االستبيانات ندفع نقًدا مبلغ 20 دوالر أمرييك عند امتامه.  يف بعض الحاالت
 قد نقدم مكافآت عينيّة خاصة )منتجات وتذكارات من ميشيغان( عند تعبئة عدة استبيانات.

ال ميكن امتام هذا العمل من دونك
DMACS عند اتخاذ قرارات عاّمة يتّم غالبًا اإلصغاء فقط إىل األصوات العالية. تَتعهد دراسة  

بتقديم املعلومات األكرث متثيالً آلراء سكان مدينة ديرتيوت، إىل املسؤولني وأصحاب القرار. ولكن 

يك نتمكن من شمل جميع املناطق والتجارب، نحن بحاجٍة إليك. 

ماذا نفعل؟

 املصدر األكرث ثقة آلراء سكان
منطقة ديرتويت

مزايا املشاركة

 حتى تزدهر مدينة ديرتويت، يجب
أن يكون صوت أهلها مسموًعا



طريقة العمل
 هل أنا ُمطالب بأداء االستطالع؟

إن املشاركة يف أيٍّ من استطالعاتنا هي طوعية كليًا. ميكنك إمتام استبياٍن ما، واالمتناع عن اإلجابة عن آخر. كام ميكنك

    مراسلتنا بخصوص أي موضوع، أو ميكنك االنسحاب وقتام تشاء. 

من يُحدد األسئلة التي يتم طرحها؟
 باحثونا املختصون والحاصلون جميعهم عىل درجة دكتواره، هم املسؤولون عن اختيار األسئلة. ولكننا نعمل بشكل وثيق مع

 رعاتنا ورشكائنا حرًصا عىل اختيار األسئلة، التي تساعد عىل صياغة الترشيعات، والربامج، واالستثامرات. كام نعمل مع لجنة من

  املستشارين الخاصني، ملساعدتنا يف اختيار املوضوعات الرئيسية. ونحرص دوًما عىل التواصل مع قادة املجتمع املدين، للمساعدة

عىل ترتيب املواضيع تبًعا ألولويتها. ال ترتّدد يف مراسلتنا، إن كان لديك أي اقرتاح عن موضوع أو سؤال معني.

من يحصل عىل البيانات؟
 بداية من املهم أن نؤكّد مجدًدا أن جميع أجوبتك تتمتّع برّسية تاّمة. ال أحد ميكنه االطالع عىل أيٍّ منها، سوى فريق صغري

 من الباحثني التابعني لجامعة ميشيغان. نقوم بتحليل البيانات ونقّدم ملخًصا عن اإلجابات. ثم نقوم بنرش هذه املعلومات

 عىل موقعنا اإللكرتوين، وخالل االجتامعات املتعلقة باملوضوع، وعىل مواقع التواصل االجتامعي. تجدر اإلشارة أنه قد يطلب

  الباحثون منا يف بعض األحيان  بيانات ”غري ُمعرّفة” )هذا يعني أنهم يحصلون عىل جميع اإلجابات، من دون ذكر أي أسامء

أو عناوين، أو أي معلومة، أو داللة، قد تشري إىل صاحب اإلجابة(.

كم مرّة سيّتم التواصل معي؟
 نتوقع إجراء استطالعنّي عىل األقل يف كل عام. سنقوم بالتواصل معك عرب الربيد اإللكرتوين، أو رسالة نصيّة، أو رسالة إىل

  صندوقك الربيدي، أو عرب الهاتف إلعالمك عن أي استطالع جديد. كام يوجد لدينا فريق من الباحثني االستقصائيني، لذا قد

تصادف أحد أعضاء الفريق يف حيّك.

كيف ميكنني املشاركة يف أحد االستطالعات؟
  جميع استطالعاتنا متوفرّة عىل موقعنا االلكرتوين. الوصول إىل االستطالع واملبارشة به أمٌر بسيط وسهل جًدا. ميكنك ملء

  االستطالع عرب استخدام جهاز كمبيوتر، أو لوحة إلكرتونية، أو جوالك. إن كنت ال تستطيع الوصول إىل أيٍّ من هذه األجهزة،

ميكننا تحديد موعد إلجراء مكاملة هاتفية معك ملعرفة آرائك وإجاباتك.

دراسة مجتمعات منطقة مرتو ديرتويت
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الرشوط واألحكام
املوافقة عىل املشاركة يف دراسة بحثية
عنوان املرشوع: دراسة مجتمعات منطقة مرتو ديرتويت

 اتجاه حركة عقارب: إليزابيث جربر، وجيفري مورينوف، أستاذان يف جامعة ميشيغان.

دعوة للمشاركة يف دراسة بحثية
 ندعوك للمشاركة يف مرشوع بحثي تحت عنوان ”دراسة مجتمعات منطقة مرتو

 ديرتويت”. يهدف هذا املرشوع إىل مساعدة املسؤولني عن املنطقة، يف اتخاذ قرارات

 مدروسة  بشأن املشاريع االستثامرية يف املنطقة، والترشيعات العاّمة، من خالل إجراء

استطالعات دورية مع سكان املنطقة الراشدين. تّم اختيار أرستك بشكل علمي لتمثيل

املنطقة، بهدف خلق مجموعة من املشاركني لتمثيل مدينة ديرتويت دميوغرافيًا. 

وصف مشاركتك
 املشاركة يف البحث هي محض اختيارية. ننصح بقراءة جميع املعلومات املوجودة يف

 هذا املنشور، واالستفسار عن أي يشء غري مفهوم، قبل اتخاذ أي قرار متعلق باملشاركة،

أو عدمها. ميكنك أيًضا مناقشة الدراسة مع أرستك وأصدقائك.

يف حال وافقت عىل املشاركة يف هذه الدراسة، سنطلب منك:

 االنضامم إىل مجموعة من األشخاص الذين ستتّم دعوتهم للمشاركة 

 يف استطالعات عرب اإلنرتنت، بشكل دوري. تُعترب مبارشتك باإلجابة عىل االستطالع

مبثابة موافقة منك عىل املشاركة. قد يستغرق إكامل كل استطالع  حوايل خمسة

عرش إىل عرشين دقيقة. 

 يف حال مل يكن لديك إمكانية الوصول إىل النسخة اإللكرتونية من 

 االستطالع، بإمكانك طلب إجرائه عرب مقابلة هاتفية. نذكر أن االستطالع قد

يستغرق خمسة عرش إىل عرشين دقيقة، وأن إمتامك لالستطالع يعترب مبثابة

موافقة رسمية عىل املشاركة. 

 التحقق من اسمك واملعلومات الخاّصة بك، يك نتمّكن من التواصل 

،معك، وإرسال شيك باملبلغ املقّرر مقابل مشاركتك يف هذه الدفعة من الدراسة

ويك نتمّكن أيًضا من دعوتك للمشاركة يف الدراسات األخرى التي قد نجريها الحًقا.

فوائد املشاركة
 قد ال تحصل عىل فوائد مبارشة من مشاركتك يف الدراسة، ولكنك ستحصل فعليًا مع

 كل من شارك يف االستطالع عىل فوائد عدة من نتائج هذه الدراسة. حيث ستساعد

 املعلومات املستقاة منها، عىل إعطاء أولوية الحتياجات سكان املنطقة، وإعطاء صورة

 واضحة عن التغيريات األساسية التي يرغبون يف حدوثها. كام تساعد النتائج عىل سن

قوانني وترشيعات مدروسة ومستندة إىل معلومات دقيقة، مام ينعكس إيجابًا عليك

وعىل محيطك. 

 تحديات أو مخاطر املشاركة
مشاركتك يف هذا البحث من املفرتض أن ال تنطوي عىل أي مخاطر أو متاعب

الحوافز املالية
 عقب امتامك لالستطالع قد تحصل عىل مبلغ 0 إىل 20 دوالر أمرييك. املكافأة املادية

لكل استطالع يحّددها حجمه، وتوفر التمويل الالزم من الجهة الراعية للدراسة. سيتّم

إطالعك عىل الحوافز املالية لكل استطالع قبل املبارشة به. 

الرّسية والخصوّصية
ننوي نرش نتائج الدراسة عند جهوزها. لكننا لن نقوم باإلفصاح عن أي معلومات التي

قد تدل عىل هويتك. تعامل جميع املعلومات الخاصة بك وجميع إجاباتك برسية تامة.

 سيتّم التعرّف إىل بياناتك عرب رقٍم تعريفي ينسب إليك عند بدء الدراسة. كام سيتّم

 حفظ جميع املعلومات التي تربط هويتك بالبيانات يف ملفات محّصنة بكلمة مرور يف

 مركز األبحاث، ولن تكون متاحة سوى للباحثني املخّولني العمل عىل هذا املرشوع. لن

نفصح أبًدا عن أي معلومات شخصية خاصة بك ألي جهة أخرى، أو أي فريق بحث

 ثانوي. 

 عند نرش نتائج البحث أو مناقشتها خالل املؤمترات، لن يتّم تضمني أي معلومات

 تكشف عن هويتك. ستظل أي معلومات محّددة للهويّة رّسية. تخضع جميع جوانب

 هذا املرشوع ملراجعة وتدقيق مجلس معهد املُراجعة يف جامعة ميشغان. يعمل هذا

املجلس عىل مراجعة الدراسات البحثية ومراقبتها، لحامية حقوق األشخاص املشاركني يف

الدراسات واألبحاث، وضامن راحتهم. 

تخزين البيانات واستخدامها الحًقا
 سيتّم  تخزين بياناتك الستخدامها يف دراسات بحثية الحقة. سيتّم حفظ وحامية اسمك،

 وأي معلومات أخرى محّددة للهوية، حيث يتّم تخزينها بشكل منفصل عن بيانات

 البحث يف معهد البحوث االجتامعية بجامعة ميشغان. ال ميكن ألحد الوصول إىل ملفات

وبيانات البحث الخاصة بك، إال فريق البحث األسايس. قد تتّم مشاركة بيانات البحث

مع باحثني آخرين، لكنها لن تحتوي مطلًقا عىل أي معلومات قد تُحّدد هويتك. 

املُشاركة واالنسحاب
 املشاركة يف هذا البحث هي عملية اختيارية متاًما. لك ُمطلق الحرية يف االنسحاب يف

 أي وقت تريد خالل الدراسة، دون التعرّض ألي رشوط جزائية، أو فقدان مزايا مستحقة.

لست مضطرًا لإلجابة عىل سؤال ال ترغب باإلجابة عليه. إذا قّررت االنسحاب قبل إكامل

هذه الدراسة، ما عليك سوى إخبارنا بذلك. 

حقوق األشخاص املشاركني يف البحث
 يجوز لك سحب موافقتك يف أي وقت والتوقّف عن املشاركة دون التعرّض ألي مساءلة. ال

 يرتتب عىل مشاركتك يف هذه الدراسة البحثية، التنازل عن أي دعوى قانونية، أو حقوق،

          أو تعويضات. لالستفسار وألي سؤال حول هذه الدراسة، يُرجى مراسلتنا عرب الربيد

اإللكرتوين عىل DMACS-info@umich.edu أو االتصال بنا عىل 734-764-4145.

 سيجيب عىل اتصالك أحد املوظفني أو الربيد الصويت وستتم معاودة االتصال بك يف

 غضون 24 ساعة. إذا كان لديك أي أسئلة حول حقوقك  كمشارك يف هذه الدراسة، أو

 إذا  كنت تريد الحصول عىل معلومات، أو طرح أسئلة، أو مناقشة أي مخاوف بشأن

 هذه الدراسة مع شخص من خارج فريق البحث، يُرجى االتصال بـمجلس املراقبة يف

معهد العلوم الصحية والعلوم السلوكية يف جامعة ميشيغان، عىل العناوين واألرقام

التالية: 

2800 Plymouth Rd. Building 520, Room 1169, Ann Arbor, MI 48109-2800

هاتف: 734-936-0933

أو الرقم املجاين: 1-866-936-0933

irbhsbs.umich.edu :أو املوقع اإللكرتوين
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هل لديك أسئلة؟
هل تريد معرفة املزيد؟ 

لالطالع عىل نتائج االستطالع
detroitsurvey.umich.edu

اتصل بنا
دراسة مجتمعات منطقة مرتو ديرتويت

Gerald R. Ford School of Public Policy
University of Michigan

735 S. State Street
Ann Arbor, MI 48109

DMACS-info@umich.edu .الربيد االكرتوين 
هاتف. 734-764-4145
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