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الرحيم    الرحمن ال بسم

المشكلة- 3

الصحية   النظم بحوث
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الصحي،        • المجال في المشاكل من العديد هناك

الصعب      التعرفو • بالمر ليس المشكلة على

المشـــكلة
: المشكلة  تحديد

. تحديدولكن  • اا         صعب يعد ما هو والبحث الدراسة لغرض المشكلة

وتعريفها           • المشكلة تحديد هو والبحث الدراسة مبادئ أهم من ولعل
 . اا  واضح اا تعريف

الخرين           • على ينعكس للباحث بالنسبة المشكلة وضوح عدم فإن ولذلك
 . واضحة         وغير مبهمة لهم بالنسبة المشكلة هذه تبدو بحيث
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• : تحديد      إلى اا طبيعي يقودنا المشكلة وتحديد

• . الفكري          التشتت إلى يؤدي المشكلة وضوح عدم فإن العكس وعلى

المتغيرات.     4 هذه قياس طرق ،واختيار

المشكلة،       • وجود من تنبع إنما البحوث  وكل

•  . واقع           لمر الرتياح بعدم إحساس أو صعوبات وجود هو المشكلة وتعريف
وبين               • موجود يكون أن يجب بأنه الفرد يحس ما بين تناقض وجود هو أو

 . ال    فع موجود هو ما

البحث.  1 الفروض.  2،أهداف المتغيرات.  3،ووضع ،وتحديد

بحث        • لي المحركة القوة تكون ما عادة  والمشاكل

• . دراسة          أو لبحث تحتاج مشكلة كل أن بالضرورة ليس ولكن
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: شروط            ثلثة لها تتوفر أن يجب لها اا بحث المشكلة تتطلب ولكي

           واحدة إجابة وجود حالت في أنه حيث مهم الخير والشرط
. للبحث             ال مجا المشكلة هذه تعد ل عندئذ معين، لتساؤل

3. سؤال.           لكل إجابتين عن تقل ل التساؤل لهذا إجابات وجود

1. اا.           موجود يكون أن يجب وما موجود هو ما بين التناقض
2. التناقض.       هذا وجود سبب عن التساؤل
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1. الصلة.   وثيق

          عليها الحكم يجب عليها البحث لجراء مقترحة مشكلة كل
للمقارنة              ستستخدم التي الرشادات أو المعايير بعض خلل من

. بحثها           يقترح أخرى مواضيع أو مشاكل مع

الولوية       بحسب المشاكل لترتيب المستخدمة المعايير
للبحث   المشكلة واختيار

2. التكرار.   تجنب
3. التنفيذ.   .4إمكانية السياسي.   القبول

5. النتائج.    تطبيق .6إمكانية ملحة.    المطلوبة المعلومات
7. الخلقية.   العتبارات
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. أولوية          ذات مشكلة اخترته الذي الموضوع يكون أن يجب

بالموضوع  . 1 الصلة وثيق

المشكلة؟*      حدة أو شدة ما

المشكلة؟*       هذه انتشار أو حجم ما
المشكلة؟*     بهذه يتأثر من

             الناس من كثير على تأثر خطيرة صحية مشاكل في تفكر أن جرب

. عملهم          مجال في المدراء تواجه التي الكبيرة المشاكل أو

: وهي            المشكلة هذه حول تسأل أن يجب السئلة من عدد هناك

. وجودها            وسبب المشكلة عن معروف هو ما كل تحديد هو والغرض
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         الدراسة عمل تقرر أن قبل تتأكد أن يجب

التكرار . 2 تجنب

.... لستكشاف          إليها التوصل تم التي النتائج مراجعة عليك فيجب

 . عليها           الجابة يتم لم البحث في السئلة أهم كانت إذا ما

          قبل من دراسته تتم لم الموضوع هذا أن من

 . منطقتك            مواصفاتها في تشابه منطقة في أو منطقتك في كان سوى

       ،قبل من الموضوع بحث تم إذا

 . أخر         موضوع اختيار فعليك عليها الجابة تمت إذا أما
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    المقترح المشروع إلى  انظر

التنفيذ . 3 إمكانية

       ،اا محلي الموارد كفاية عدم حالة ففي

. الوطني        المستوى على المتاحة بالموارد التفكير يمكن

     المشكلة تعقيدات العتبار في وضع

. البحث        لتنفيذ ستحتاجها التي الموارد هي وما

. اا          محلي المتوفر والمال المعدات، الوقت، الفراد، في اا كثير فكر

           من والمادية الفنية المساعدة على الحصول إمكانية عن أبحث اا أخير
. خارجية       مصادر
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المسئولين            ■ من واهتمام دعم على البحث موضوع يحوز أن اا دائم ينصح

السياسي . 4 القبول

■.... لـ         إضافية جهود بذل عليك يجب هنا

الفكرة،        ■ بداية منذ المعنيين القرار صانعي لشراك

■. الدراسة          نتائج تنفيذ فرص من سيزيد ذلك أن حيث

■.... لــ            حاجة هناك بأن تشعر أن المحتمل من أخرى ظروف في

■. تعديل           إلى تحتاج الدولة سياسة أن فيها توضح بدراسة للقيام

■. اا      لحق والرفض المواجهة تتجنب حتى
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البحث؟         ■ عن الناتجة التوصيات تطبق أن المحتمل من  هل

النتائج  . 5 تطبيق إمكانية

ملحة؟           ■ البحث لهذا المطلوبة النتائج تكون أن ممكن مدى أي إلى

ال        ■ أو تنفيذه يجب الذي البحث هو وما

المسئولين       ■ مباركة على فقط يعتمد ل هذا

■. التوصيات            هذه لتنفيذ الموارد توفر مدى على اا أيض يعتمد ولكنه

هذه              ■ تنفيذ في سيؤثر المجال هذا في والعاملين المستفيدين أنرأي كما
. التوصيات   

لحق؟          ■ وقت في به القيام يمكن الذي البحث هو وما

ملحة  . 6 المطلوبة المعلومات
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             أثناء للخرين الذى نسبب أن احتمال هناك أن بالعتبار نضع أن يجب
 . البحث      تنفيذ

الخلقية . 7 العتبارات

العلج؟.             1 لهم سيعطى فهل علج إلى يحتاجون أشخاص هناك أن البحث خلل وجدنا  إذا

بحثك؟.        2 نتائج مع العلج هذا تداخل لو ماذا

           القضايا العتبار في ونضع البحثي المقترح مراجعة علينا يجب لذا
: التالية      الخلقية

            التجربة؟ لهذه سيخضعون الذين قبل من مقبول البحث هذا مدى أي إلى
.( الحسبان(     في يوضع الثقافي الجانب

           سيجرى الذين الشخاص قبل من خطية موافقة على الحصول يمكن هل
البحث؟  عليهم

       ،ال مث العتبار؟ بعين ستؤخذ الشخاص ظروف هل
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الترتيب      بواسطة المعايير قياس يتم
: للدرجات  التالي

الصلة.  1 :وثيق

 =                                                 . الصلة   وثيق غير

=                                                       . الصلة  وثيق

=                                                  . اا   جد الصلة وثيق

1

2

3
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:التنفيذ. 3

=               . المتاحة       الموارد باعتبار للتنفيذ إمكانية توجد ل

=                 . المتاحة      الموارد باعتبار للتنفيذ إمكانية توجد

=   . المتاحة        الموارد باعتبار اا جد ممكنة الدراسة تنفيذ إمكانية

:التكرار. 2

=                               . كافية    تعتبر الموجودة المعلومات

=        . ناقصة       الجوانب اغلب ولكن متوفرة المعلومات بعض

 =      . المشكلة        لحل عليها العتماد نستطيع معلومات توجد ل

1

2

3

1

2

3
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النتائج.  5 :تطبيق

=                          . التوصيات      لتطبيق فرصة أي توجد ل

=                               . التوصيات    لتطبيق بسيطة فرصة

=                                 . التوصيات    لتطبيق جيدة فرصة

السياسي.  4 :القبول

=                      . العليا      السلطات موافقة يحز لم الموضوع

. العليا        السلطات قبل من مقبول ما اا نوع =                   الموضوع

 =                                           . اا   كلي مقبول الموضوع

1

2

3

1

2

3
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الخلقية.  7 :العتبارات

=                                            . كبرى   أخلقية مشاكل

=                                          . صغرى   أخلقية مشاكل

=                                         . أخلقية    مشاكل توجد ل

ملحة.   6 المطلوبة :المعلومات

=                                  . ملحة    ليست للمعلومات الحاجة
المقبول        من سيكون لكن الن، استخدامها ممكن المعلومات

=                                      . شهور      عدة تأخيرها تم لو
 =                            . القرار     لتخاذ اا جد ضرورية البيانات

1

2

3

1

2

3
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    –     –     مشكلة يواجه نفسه الصحية النظم مجال في الباحث يجد ما غالبا
 ..... قبل          من لديه مألوفة غير

المشكلة  تحليل

. السل:       مرضى من المتخلفين معدل ارتفاع مثال

....          المجتمع أفراد أو الصحة ومدراء الصحيين العاملين عكس على

 1. المشكلة.        حول معارفهم عرض من المعنيين يمكن
 2. المشكلة.       لظهور المحتملة والعوامل المشكلة توضيح
 3 . المشكلة.       بحجم الخاص القرار اتخاذ تسهيل

. انتباههم           تلفت حتى أو المطلوب الهتمام يولوها ل اا غالب والذين
 ...... مترابطة         بصورة يتم الذي للمشكلة والمنظم المرتب التحليل
           تعتبر المجتمع وممثلي والمدراء الصحي والعامل الباحث جهود خلل من

: لنه      البحث تصميم نحو هامة خطوة
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لماذا؟           ■ المشكلة، بعرض الخاص الجزء هو البحث مشروع في جزء أهم

المشكلة  صياغة

■-: للمشكلة    الواضح العرض

 1." والميزانية.      "     العمل، خطة المنهج، الهداف، البحث مشروع لتطوير الساس هو

 2. هذا.              بحثك في تفيدك مماثلة سابقة أبحاث من وتقارير معلومات واستخدام أخذ يسهل

الهداف.              3 وإلى فيه، الشروع يستحق هذا بحثك أن عن صورة إعطاء على يساعد
. إليها        تصل أن تريد التي

الموافقة،             ■ أو بالدعم سواء العلقة ذات الجهات يساعد سبق ما كل إن
. بالتنفيذ       لك والسماح المطلوبة الموارد توفير على
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والقتصادية      ■ والثقافية الجتماعية بالخصائص مختصر وصف
الدولة           ■ في الرعاية ونظام الصحي الوضع عن مبسطة صورة وإعطاء

. المعنية       بالمشكلة علقة لها إذا المنطقة أو

التي      المعلومات أهم هي ما
المشكلة     عرض يتضمنها أن يجب

وصف           ■ في للمساعدة توفرت إذا التوضيحية الحصائيات بعض إلى إضافة
. المشكلة     فيه حدثت الذي الوضع

وبين     "       ■ الحال عليه هو ما بين التعارض المشكلة لطبيعة دقيق وصف
 "    ، يكون أن يجب ما

يتأثر،         ■ الذي من المشكلة، حدة انتشارها، المشكلة، حجم

■. الصحية           الخدمات على التأثيرات هذه عواقب هي وما ومتى وأين
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المشكلة          ■ في تؤثر أن يحتمل التي الرئيسية العوامل تحليل

■ . لحلها            كافية غير المشكلة هذه عن المتوفرة المعلومات أن على مقنعة وأدلة

أجريت        ■ سابقة حلول من لمثلة مختصر وصف
المحاولت      ■ تلك نتائج كانت وكيف
■. البحوث      من اا مزيد إجراء ولماذا

البحث           ■ مشروع من عليها الحصول المتوقع المعلومات لنوع مختصر وصف

■. المشكلة       لحل المعلومات هذه نوظف وكيف

في            ■ مضمنة مهمة لمفاهيم بالتعاريف قائمة عمل الضروري من كان إذا
المشكلة،   عرض

■ . منفصلة         قائمة في البحث بمشروع تلحق أن يمكن
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