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ھا و  دانش يحتشر یبرا  
ما بنيادی یھا مھارت  

يدکن مشارکت

مصاحبه با شما  یجا برا يکوقت و  يکآمار به شما تلفن خواھد زد تا  یمصاحبه کننده از اداره مرکز يک یزود به
. و شغل شما مطرح خواھد کرد ي0تتحص يشينه،چند پرسش درباره پ یو يد،کن يدارکه شما با ھم د یھنگام. رزرو کند

روزمره برگرفته شده باشند، مانند خواندن، حساب کردن و کاربرد اط0عات  ینمونه از زندگ یکه برا يفشما چند تکل
بزرگساDن است که ھمزمان  یھا ھا و مھارت پژوھش درباره دانش يکمصاحبه در چارچوب  ينا. داد يدانجام خواھ يزن

.ردگي یکشور انجام م ٢۵در   

 مأموريتی از سوی دولت
ه دولتی است و رادا کي آمار یاداره مرکز. دھد است که اين پژوھش را انجام می آمار یاداره مرکزدر سوئد اين 

.گيرد انجام می دولت یاز سو يتیمأموربر اساس  پژوھشاين . با عدد و آمار وضع سوئد را تشريح کندمسئوليت دارد   

ندستھشما مھم ھای  پاسخ  
دانشجويان،  یھا پاسخ. شما مھم است ياریھم يد،باش يکارب ياشاغل  و چه تحصي0تی داشته باشيد گذشته از آنکه

ھمه  .يماز جامعه امروز به دست آور یدرست يرکه تصو کند یکمک م به ما کاردر جستجوی افراد شاغل يا ھا،  بازنشسته
مردم کشور چگونه در  ھای د کرد که دانش و مھارتنخواھ يحبه آمار شده و تشر يلو تبد شود یم یھا جمعبند پاسخ
دولت  ياکه پارلمان  گيرد یمورد استفاده قرار م یآمارھا از جمله ھنگام ينا .شود یو کار روزمره به کار گرفته م یزندگ

آمار  ينا. ودش یانجام نم یپژوھش با ھدف تجار ينا ينرواز ا. گيرند یم يمدر مسائل مربوط به آموزش و بازار کار تصم
.مورد استفاده قرار خواھد گرفت يزن کنند یپژوھش شرکت م ينکه در ا یکشورھائ ينب المللی ينب یاھ يسهمقا یبرا  

کردشما جايگزين ديگری را توان  نمی  
انتخاب  یشما به طور اتفاق. يدپژوھش شرکت کن ينتا در ا يدا که در سوئد انتخاب شده يدھست ینفر ١٠ ٠٠٠از  يکی شما
جای را  يگریفرد د توان ینم ينروو از ا کنيد یم يندگیمشابه شما ھستند را نما يشينهپ یکه دارا يگریشما افراد د. يدا شده
.کردشما  يگزينجا  

خواھند بود ظوحفمشما مشمول  یھا پاسخ  
شما مشمول مقررات حفظ  یھا و پاسخ يمدار یرازدار يفهوظ کنيم، یآمار کار م یپژوھش در اداره مرکز ينکه با ا ما

.يدا داده یھائ ببرند که شخص شما چه پاسخ یپ توانند ینم يگرادارات د يابدان معناست که اشخاص  ينا. اسرار ھستند  

!يدباش ياریبه ھم يلشما ما يدواريمما ام ينرواز او مھم ھستند شما  ھای پاسخ  
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مصاحبهاين اط2عات بيشتر درباره   
ھمه . انجام شود کتابخانه يک جای ديگری ماننددر يا  خانه شماکشد و در  اين مصاحبه بين يک و دو ساعت طول می

.ھستند آمار یاداره مرکزسوی ا دارای کارت شناسائی صادر شده از کنندھ مصاحبه  
پس از آن چند تکليف در  .آغاز خواھد شد ، تحصي0ت شما و سابقه کاری شماشمابا چند پرسش درباره  مصاحبه اين

عبارت ھستند از خواندن دستورالعمل، درک  هنھا برای نمو تکليفن اي. رايانه يا بر روی کاغذ به شما داده خواھد شد
.نقشه استکردن يک جدول زمان و يا استفاده از يک   

 
ھا پاسخ دھم؟ بايد به ھمه پرسش نمآيا   

  .يدھست داربرخورچنين حقی از پاسخ دھيد، بديھی است که ھا  به يکی از پرسشخواھيد در ھنگام مصاحبه ناگر 
 

 آيا اط2عات ديگری درباره من به دست خواھيد آورد؟
اينھا . ارد، تکميل شودوجود د آمار یاداره مرکز ھای نیايگابھای ديگری که در  ھای شما با داده ممکن است پاسخ

  .0عات ثبت احوال باشدطت اجتماعی و ھمچنين ااخدم، بيمه ، درآمدتواند اط0عاتی درباره تحصي0ت، حرفه، شغل می
 

 موافقت با استفاده از اط2عات
داد تا شما ھمچنين رضايت خواھيد . با شرکت کردن در مصاحبه رضايت خواھيد داد تا در پژوھش ھمياری داشته باشيد

، که دانمارک آمار یاداره مرکزو ھمچنين به  و توسعه یاقتصاد یسازمان ھمکاربه زدائی شده  اط0عات ھويت
.شود، فرستاده شود می و جمعبندی اط0عات مربوط به کشورھای اسکانديناوی در آنجا گردآوری  

 
 چه مرجعی مسئوليت اين پژوھش را بر عھده دارد؟

 پژوھشجزئی از يک  اين پژوھش. دھد انجام میبر اساس مأموريت از سوی دولت اين پژوھش را  آمار یاداره مرکز
.شود اجرا می و توسعه یاقتصاد یسازمان ھمکارو از سوی  استھای بزرگساDن  مھارتو  ھا پيرامون دانشالمللی  بين  

 
د؟نيکت کراشمچرا بايستی   

ھای خود در  و مھارت اھ شما با ھمياری خود، کمک خواھيد کرد تا تشريح شود که شما و ديگر بزرگساDن از دانش
تا ايد  انتخاب شدهسوئد ساله  ۶۴تا  ١۶بين از ميان ساکنان ت تصادفی شما به صور. کنيد زندگی روزمره استفاده می

را  يگریفرد دتوان  ھای شما باارزش ھستند و نمی از اينرو پاسخ. ايندگی کنيدنمرا  دارای پيشينه ھمانند ديگر افرادِ 
.کردشما  يگزينجا  

 
 اگر من نتوانم مشارکت کنم، چه روی خواھد داد؟

 ھای و مھارت اھ دانشتشريح مصاحبه شوند، افراد اگر شمار بيشتری اما در عين حال . مشارکت شما داوطلبانه است
ھا از سوی  مھم است که نتايج اين پژوھش به درستی نشان داده شود زيرا اين داده. تر خواھد شد صحيح بزرگساDن

.گيرند به کار خواھد رفت کشور تصميم می هددرباره آينپارلمان و دولت که   
 

کنند؟ ستفاده میا نتايج اين پژوھشاز  چه کسانی  
 –ھا، سنديکاھا، پژوھشگران و دانشجويان، عموم مردم  ھای سياسی، تلويزيون و راديو، شرکت ، حزبدولت ،پارلمان
.ماری ھستند آھای  دادهاين در زمره استفاده کنندکان ھمگی   

 
شود؟ چگونه استفاده می نتايج اين پژوھش  

 ،در خواھد آمد و متن ، نمودارجدول به صورت، جمعبدی خواھد شد و ھای گردآوری شده تجزيه و تحليل خواھد شد داده
.ھا شناسائی کرد پاسخ ھيچ فرد معينی را نتوان در آنای که  به گونه  

نتايج برای مقايسه اين توان از  ، میرود ديگر نيز به کار می ی کشورھایرھای يکسانی در بسيا از آنجا که پرسش
.کرد استفادهگوناگون  یدر کشورھا ھا و مھارت اھ دانش  

 
حال در اين پژوھش شرکت کنم؟ ا اينآيا بايستی ب. من شھروند سوئد نيستم  

.کند را منعکس می شھروندی آنانوضع از ذشته گ، افراد آری، اين آمار وضعيت ھمه  
 



ھند بود؟ھای من واقعاً محقوظ خوا آيا پاسخ  
 آمار یاداره مرکز. به کار خواھد رفت )٢٠۴:١٩٩٨(ھای گردآوری شده بر اساس قانون اط0عات شخصی  داده

شما حق داريد يک بار در سال اط0عات رايگانی درباره اط0عات . ھا را بر عھده دارد مسئوليت کار بر روی داده
.رود را دريافت کنيد مربوط به خودتان که از سوی اداره به کار می  

کند بر اساس قانون  از بايگانی خود تھيه می آمار یاداره مرکزی که اط0عاتدھيد و  ھائی که شما در مصاحبه می پاسخ
.محافظت خواھد شد )۴٠٠:٢٠٠٩(علنيت و قانون حفظ اسرار   

پژوھش اين که با  آمار یاداره مرکزبدان معناست که آن کارکنان  ٨، پاراگراف ٢۴آماری در فصل  حفظ اسرارقانون 
.حفظ اسرار ھستندمقررات و اسناد ن دمحرمانه بومقررات کنند، مشمول  کار می  

 
تا . دگير نيز مورد استفاده قرار می ديگر ھای و پژوھش آمارھاتھيه ھای گردآوری شده افزون بر اين پژوھش در  داده

.ھا نگھداری خواھد شد اين دادهھای اين پژوھش ايجاب کند،  ھدفھنگامی که زمان مورد نياز و تا   
 
 

 ری ازابسيتوان در  میاين چک از . کرونی دريافت خواھيد کرد ١٠٠، يک چک به عنوان سپاس از ھمياری شما
.استفاده کرد ھا فروشگاه  

 




