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للجميع.  1 الصحة
          الكل ملتزمين بأننا تؤكد للجميع الصحة واستراتيجيات فلسفة تبني إن

.. السكان       وأن البعض، وليس
          في الفعالة المشاركة من ويمكنهم يؤهلهم صحي مستوى يبلغوا سوف

. فيه          يعيشون الذي للمجتمع والجتماعية القتصادية الحياة
         الصحي المجال في اا كبير اا إسهام البحوث أسهمت الماضي في
          ،الصحة واعتلل المراض أسباب حول المعارف توفير خلل من وذلك
. الصحة          وتعزيز المرض من والوقاية العلج تقنيات تطوير إلى بالضافة
          من الكثير لزال اا حالي المتوفرة والتقنيات المعارف تلك من وبالرغم

للجميع           ... الصحة غايات تحقيق على قادرين غير  الناس
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ذلك؟   سبب فما
: بين          والتوازن التفاعل على تعتمد مجتمع أي صحة أن

   ،الصحية المجتمع احتياجات
   المتاحة الصحية والموارد
  الصحية والتطبيقات والختيارات
. بالصحة     علقة لها التي والتدخلت

           إطار في مثالي بأسلوب المتاحة التقنيات تطبيق المهم فمن لذا
محدودة،       موارد من متاح هو ما

 . للمجتمع       الصحية الحتياجات توفير سبيل في
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  : الدول     على ذلك يتم وحتى

. للجميع          الصحة لتحقيق المطلوبة التغييرات لحداث السبل أفضل  اختيار
         والجراءات الممكنة والعمال ودقيقة تفصيلية معلومات يتطلب وهذا

. عليها       المتفق
. عليها            يعتمد ول كافية وغير متوفرة غير اا غالب المعلومات هذه  مثل

           لها سند ل وأراء افتراضات على المبنية القرارات فإن السبب  لهذا

          مناسبة غير وبرامج واستراتيجيات سياسات اختيار في تتسبب ما اا  غالب

. التنفيذ      بعد فقط ذلك ونكتشف
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    كثيرة حالت .البحثفي حكيم      لقرار المطلوبة المعلومات يقدم

البحث؟.   2 هو ما

هو  المنظم الجمعالبحث والتفسير والتحليل

لبيانات للجابة سؤال  على أو مشكلة  لحل
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3: البحث.   خصائص
. المشكلة      حول واضحة إفادة يتطلب

     )       ما شيء عن البحث وليس هدف لها خطة إلى البحث يحتاج
.( الحل         نصادف أن أمل على

        نتائجها باستخدام وذلك الموجودة المعلومات على يبنى
. والسلبية       اليجابية

          بطريقة وتنظم مطلوب هو ما بحسب الحديثة المعلومات تجمع
. الصلية         البحث أسئلة أو سؤال على الجابة من تمكنا
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: الصحية     النظم بحوث اهتمام جوهر

          المجتمع صحة بتحسين بشكلرئيسي الصحية النظم بحوث تهتم

           مكمل كجزء الصحي النظام وفعالية كفاءة تعزيز خلل من وذلك
. الشاملة     والجتماعية القتصادية التنمية لعملية
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4: الصحي.    النظام تعريف
 : من     مجموعة عن عبارة هو

)   اا مع تفاعلها تقديم)   INTEGRATIONيؤدي إلى
. الصحية  الخدمات

السياسات، 
 والموارد،

 والتنظيمات،
 والوظائف،
الدارية،   والهياكل
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: المتكامل   الصحي النظام
 نظام،

فيه   المسؤوليات   يؤدي وتوزيع الخدمات في   تنظيم والوظائف
العام،   الصحي  النظام

الصحية   إلى  والولويات الحتياجات  للمجتمع، تلبية

على     حصوله خلل العام،     التزاممن الصحي النظام مكونات  مختلف

المنشودة،    والغراض المرامي  بتحقيق

.والتعاون بلوغها   على
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: بين           الصحي النظام إطار في تتم التفاعلت من العديد هناك

: / / المجتمع  السرة .الفرد .. الخ     والدعم والستخدام القابلية حيث من

: الدولي   .القطاع الصحي      القطاع تنمية في ودعمهم

: الصحية    الرعاية وتحسين        خدمات رفع في والخاص العام القطاع وأدوار
. للمجتمع    المقدمة الخدمات مستوى

: بالصحة     العلقة ذات القطاع       القطاعات مع والتعاون دعم في وإسهاماتها
الصحي.

         والسياسية والقتصادية الجتماعية بالعوامل يتأثر سبق ما كل
. المحيطة        والوبائية والطبيعية والثقافية
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البحوث.  5 دور
هو      الصحية النظم بحوث جوهر  إن

. المشاكل           هذه حل في تساعد التي العوامل على والتركيز المشاكل  إدراك

. شامل           بشكل ودراستها محددة مشكلة وتحديد اختيار المهم من فانه  ولذا

وشامل       متكامل عمل فريق خلل من وذلك
أخرى،            مجالت أو مجال في جوانب مع وتتفاعل مرتبطة المشكلة أن  باعتبار

. المجالت           أو الجوانب متعدد بأنه ميزة الصحية النظم بحوث يعطي وهذا

العلقة                 ذوي من عمل فريق خلل من بل فرد خلل من يتم ل البحث أن أي
والختصاص.
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البحوث.     6 هذه في يشترك من
وملئم      مناسب البحث يكون أن  لضمان

الصحية       الرعاية بمشاكل يهتم شخص كل  فإن

: مثل       البحث، مشروع في ييضم أن يجب
القرار  صانعي

الصحية،   الخدمات  ومسئول

الخدمة   مقدمي

والمجتمع.
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7: الصحية.      النظم بحوث حول إرشادات

: الرئيسية    الرشادات لبعض ملخص
في.            1 الولوية ذات المشاكل على تركز أن يجب الصحية النظم بحوث

. الصحية      الرعاية
2. حلول.           ليجاد تهدف أي فعل، لتخاذ موجهه تكون أن يجب
3. ومتكامل.       النظمة متعدد أسلوب إلى الحاجة
4. المعنية.        الجهات كل يشمل أن أي المشاركة،
5 .. القرار.           لتخاذ الطلب عند متوفرة النتائج تكون بحيث الدراسات جدولة

. أهدافها      تفقد البحاث فإن لم ما

لدعم           معلومات لتوفير أولي بشكل تعمل الصحية النظم بحوث إن
. الصحي      النظام أداء لتحسين القرار متخذي
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7. البحثية.      المشاريع اختيار عند مهمة التكلفة
8. والمجتمع.         القرار ومتخذي للداريين مفيد بشكل النتائج عرض  يجب

 : على      يحتوي أن يجب تقرير وكل
. الرئيسية*       للمخرجات ملخص مع للنتائج واضح عرض

تأثير*            لها يكون أن يمكن التي والمنهجية العملية للمشاكل أمين نقاش
. النتائج  على

. منها*          كل وسلبيات وإيجابيات النتائج تتبع التي التوصيات من بدائل

النتائج.          6 على للحصول والبسيطة القصيرة البحثية التصاميم على التركيز
. سريع   بشكل العملية

ولكن.            9 المكتوبة الصفحات بعدد يقاس ل أن يجب المنفذ للبحث التقييم
. أفضل           صحة إلى وأدت الخدمة وتحسين السياسة على التأثير مدى  على
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أشكركم
عليكم  والسلم
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