
عبدالله.   علي عبدالجبار 1د

الرحيم    الرحمن الله بسم

الصحية   النظم بحوث

خطوات-  2
البحثي   المقترح إعداد



عبدالله.   علي عبدالجبار 2د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

المشكلة؟.   1 هي ما
يجب.   2 لماذا

دراستها؟

المشكلة   اختيار
البحثية.

. وتحليلها 
. وصياغتها 

. بالمشكلة  التعريف
. أولويتها   ومدى

. وتحليلها 
اختيارها    .ومبررات

لل أو
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عبدالله.   علي عبدالجبار 3د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

المعلومات   1. هي ما
لا؟  حالي  المتوفرة

الدراسات   مراجعة
 السابقة.

. المتوفرة  الدراسات
و 

. المتوفرة   المعلومات

لا ثاني
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عبدالله.   علي عبدالجبار 4د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

أن.   1 نريد لماذا
البحث    بهذا نقوم

الدراسة؟  أو
أن.   2 نريد ماذا وإلى

نتوصل؟ 

الهداف  . وضع
 . العامة  الهداف

 . الخاصة  الهداف
الفرضية.

لا ثالث
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عبدالله.   علي عبدالجبار 5د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

المعلومات.  1 هي ما
التي   الضافية
والتي   نحتاجها

وتحقق    مع تتواكب
البحث؟  أهداف

بجمع.   2 سنقوم كيف
المعلومات؟      هذه

. البحث  منهجية

.المتغيرات.1
.نوع2. الدراسة 
3. البيانات.   جمع أساليب
4. العينة.
5. البيانات.   جمع خطة
البيانات.   6 مع التعامل خطة

. وتحليلها    
7 . الخلقية.  العتبارات
8. القبلية.    التجربة أو الدراسة

لا رابع
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عبدالله.   علي عبدالجبار 6د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

بماذا؟.  1 سيقوم من
  ومتى؟. 2

  . العمل  خطة
الفراد.   

. الزمني  الجدول

لا خامس



عبدالله.   علي عبدالجبار 7د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

إدارة   1. سيتم كيف
المشروع؟

التأكد.    2 سيتم كيف
النتائج؟   استخدام  من

لدارة.   1 خطة
لمشروع.

لستخدام.   2 خطة
النتائج.

1. الداري.  الجانب
2. الشرافي.  الجانب
المستفيدين. 3 تحديد

. النتائج   من  الفعليين

لا سادس



عبدالله.   علي عبدالجبار 8د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

المطلوبة   1. الموارد ما
البحث؟   بهذا للقيام

المتوفرة.    2 الموارد ما
 لدينا؟

 الميزانية.

1. المستلزمات.
2. الجهزة.
3.  المال.

لا سابع



عبدالله.   علي عبدالجبار 9د

يجب   أسئلة
تسألها   أن

يجب   خطوات
بها   القيام

هامة   عناصر
خطوة  لكل

بعرض.   1 سنقوم كيف
البحثي   المقترح

المعنية؟  للسلطات
عرض.   2 سيتم كيف

على    البحثي المقترح
الداعمة؟   الوكالت

المقترح   خلصة
البحثي.

البحثي   المقترح إعداد
عملية    عن عبارة

العلى    من مترابطة
ومن    السفل إلى

. العلى   إلى  السفل

لا ثامن
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