استمارة طلب موافقة مسبقة
الھدف:

ق وعي ٍ عام نحو
إن الهدف من استمارة الموافقة المسبقة ھو اعالم المشاركين في الدراسة بهدف البحث وكيف أن بإمكانهم المشاركة في خل ِ
مواضيع محددة.

ق وعي ٍ عام تجاه مختلف المواضيع اذا كان ھناك معدل انخفاض لك ٍل من المعرفة و
الفوائد :إن البرامج التعليمية یمكن أن ت ُ
صمم وتعُد لخِ ل ِ
سل ُ
ط الضوء عليه في ھذا البحث.
سن ُ
السلوك والممارسة واإلعتقاد ،وھذا ما َ
المخاطر :كون ھذه الدراسة دراسة استقصائية مقطعية (تهدف للمالحظة) ليس ھناك اي مخاطر او ماشابه على المشاركين
بها.
الخصوصیة/السریة :لن یكون لدینا أي وصول للبيانات الشخصية :لذلك لن تكون ھناك أي متاعب متعلقة بسریة البيانات .إن الغرض
من المعلومات المطلوبة ھو وبشك ٍل صارم ألبحاث الطالب وللغرض العلمي فقط.

عنوان الدراسة :إرتباط السلوكیات والممارسات الغذائیة بمعاییر زیادة الوزن والسمنة بین طالب الجامعات السعودیة

الھدف من الدراسة:

قصور تتعلق بالمعرفة
عمِ دنا في ھذه الدراسة إلى تحدی ِد مستوى الوعي والسلوك والممارسة بين طالب الجامعات السعودیة .و عند رص ِد أي
َ
ٍ
طرح أساليب فعالة للتغلب على ھذه القصور من خالل مختلف البرامج التعليمية
إلى
ُ
د
م
نع
س
فإننا
الدراسة،
ھذه
بإنتهاء
والممارسة
والسلوك
َ
َ
ِ
العامة وبالتالي نحقق الغرض المراد من ھذا البحث ،أال وھو نشر الوعي تجاه مختلف المواضيع.

مشاركة طوعیة (اختیاریھ) :
ي بالكامل .اذا قررت المشاركة في ھذه الدراسة فيجب أن یكون ھذا ناب ٌع من إرادتك الخاصة.
إن المشاركة في ھذه الدراسة ھو ٌ
أمر اختيار ٌ
أمر مقبول .كن على
أنت لست تحت أي ظروف تجبرك على المشاركة بهذه الدراسة .فضالً كن على علم أنه اذا قررت عدم المشاركة فهذا ٌ
علم أیضا انه اذا قررت بأي لحظة عدم إكمال اإلستبيان فلك الحریة بذلك .اذا شعرت بعدم اإلرتياح مع أي سؤال فيمكنك اإلمتناع عن اإلجابة
ٍ
عليه.
بالتوقيع على استمارة الموافقة ھذه  ،فأنا أقر أنني قد قرأت وفهمت المعلومات المذكورة سابقا ً ( فوائد ومخاطر الدراسة) وأنني بإرادتي الخاصة
أعطي موافقتي على المشاركة في الدراسة المذكورة ،ولم أجبر بأي حا ٍل من األحوال على التوقيع على استمارة الموافقة ھذهِ.
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