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البحث   أهداف  صياغة
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-: على         قادرين والفراد المجموعات ستكون الجلسة هذه نهاية في

التدريبية  الهداف

-تحضير أهداف البحث بالشكل المناسب 4
للمشروع الذي نحن بصدده.

1. البحثي-          المشروع أهداف كتابة إلى دعت التي السباب صياغة

2. الخاصة-         والهداف العامة الهداف بين الختلفات ووصف تعريف

3. البحث-     أهداف خصائص تعريف
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البحث  أهداف

الدراسة       هذه في إنجازه يجب  ما

المشكلة         بوضع وثيقة علقة على الهداف تكون أن  يجب

البحثي   المشروع أهداف

تلخص

=
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. الحلول      وإيجاد ذلك وراء السباب معرفة

مث
هي       :لل النقاش حولها يدور التي المشكلة كانت إذا

, الطفل     رعاية لعيادات المتدني الستخدام

هو     للدراسة العام الهدف فسيكون









وعامة      . عريضة بخطوط الدراسة تلك من







دراسة    لي العام  الهدف

وإنجازه    تحقيقه المتوقع يوضح
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. الخاصة     بالهداف الجزاء هذه   وتسمى

  ( )  ( العام  (  الهدف تجزئة تفكيك به ونوصي الممكن من





, لا     منطقي مترابطة صغيرة أجزاء إلى









منتظم       بشكل تغطي أن يجب الخاصة  الهداف

تحديدها     ا تم التي للمشكلة المختلفة  لجوانب

التي       العوامل مفاتيح هي تعتبر  كما

المشكلة       . تسبب أو في تؤثر أنها  افترضت
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بتحديد     الخاصة الهداف ستقوم كما











الباحث   سيعمل ماذا

 وأين

. الدراسة   سبب وما







: العام     الهدف المثال سبيل على
الطفل،           رعاية عيادات استخدام تدني إلى أدت التي السباب معرفة

( )  ، س محافظة في

. الحلول  ليجاد
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إلى       العام الهدف يجزأ أن يمكن
: التالية   الخاصة الهداف

س.         (  ) 1 محافظة في الطفل رعاية لعيادات الستخدام مستوى تحديد
العوام   .2014و 2012خلل وضعت    التي بالمرامي مقارنة

, الدراسة      هذه في ضروري هذا وهل

 ....    ماذا؟ على يركز الول المشكلةالهدف

المشكلة؟    جوانب من وأي   المشكلة ونسبة كمية

 

 . الدراسات       من الكثير في ضروري هو بل

ضروري   نعم
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في.        2 اختلفات هناك كان إذا ما تحديد
بالنسبة       الطفل رعاية عيادات خدمات استخدام

   ,  , الطفل  نوعية أو الخدمة نوع السنة لفصول
.( , , المرض( الجنس العمر







ماذا؟      . على أبعد بشكل يركز الثاني الهدف

ماذا؟    ....  إلى ينظر الثاني الهدف

ماذا؟    ....  إلى ينظر الثاني الهدف

المشكلة  تعيين

المشكلة  توزيع

المشكلة  انتشار
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العيادات.       3 هذه تجعل التي العوامل تحديد
 ) . هذا      للمهات بالنسبة جذابة غير أو جذابة

المسافة        على بالتركيز يجزأ أن ممكن الهدف
   , الخدمات   قابلية والعيادة المنزل بين

.(.. , الخ,  الخدمات ونوعية للمهات





... ماذا؟   يختبر الثالث الهدف

العوامل؟    هذه هي ما

المشكلة     في تساهم التي العوامل

1..................................

2..................................3..................................

4..................................5..................................
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أن.          4 الممكن من التي والثقافية والقتصادية الجتماعية العوامل تحديد
الهدف        .(   هذا المقدمة الخدمات من المهات استفادة مدى على تؤثر

( أجزاء      إلى يجزأ أن ممكن لا أيض





... ماذا؟   يختبر الرابع الهدف

العوامل؟    هذه هي ما

المشكلة     في تساهم التي العوامل

1..................................

2..................................3..................................

4..................................5..................................
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المعنيين.       5 الشخاص كل إلى توصيات عمل
والعاملين(    راء المد

     ( الذي  التغيير بكيفية متعلقة والمهات الصحيين
. الخدمات       استخدام من ليزيد يكون أن يجب





... ماذا؟    على يركز الخامس النتائج  الهدف استخدام كيفية دراسة        كل ضمن تتوفر أن يجب هل
مقدمة،  الهداف  بحثية

بها        سيتم التي الكيفية على تركز التي
النتائج؟  استخدام



6. التوصيات.           لتنفيذ خطة لوضع العلقة ذات الجهات كل مع  العمل





... ماذا؟    على يركز السادس النتائج  الهدف استخدام كيفية



دراسة        كل ضمن تتوفر أن يجب هل
مقدمة،  الهداف  بحثية

بها        سيتم التي الكيفية على تركز التي
النتائج؟  استخدام
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: على    ركز الول الهدف   المشكلة ونسبة كمية



: على     يركزان والسادس الخامس الهدف

: يختبران    والرابع الثالث الهدف

: على    ركز الثاني المشكلة  الهدف وانتشار توزيع

المشكلة      في تساهم التي العوامل

النتائج   استخدام كيفية




المشكلة   ونسبة كمية

المشكلة   وانتشار توزيع

المشكلة      في تساهم التي العوامل

النتائج   استخدام كيفية

: يلي   ما حلل
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3. محددة.         فقرات وذات ومنظم واضح بشكل الدراسة تنظيم 3. محددة.         فقرات وذات ومنظم واضح بشكل الدراسة تنظيم

للبحث؟     أهداف صياغة يجب لماذا

على     :- تساعدك سوف الهداف على     :-صياغة تساعدك سوف الهداف صياغة
1.( الساسيات.    (   في حصرها الدراسة تركيز 1.( الساسيات.    (   في حصرها الدراسة تركيز

2. الدراسة.           تحت المشكلة وحل لفهم ضرورية الغير البيانات جمع تجنب 2. الدراسة.           تحت المشكلة وحل لفهم ضرورية الغير البيانات جمع تجنب

. البيانات       وتفسير وتحليل جمع تحديد في وستساعد

جيد     بشكل المصاغة الخاصة الهداف
البحث      إجراء وطريقة عملية تسهل سوف
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الهداف؟    صياغة تتم كيف
-: بالتي         البحثية دراستك أهداف تميز العتبار في ضع

شاملة         1. بطريقة المتعلقة وعواملها المشكلة جوانب كل تغطية
. منطقي  وتسلسل

ومصطلحات.      2 المعاني واضحة جمل ذات
ما     على تركز عملية

. بالضبط    به سنقوم .3الذي المحلية.      الوضاع من ونابعة الصدق

القابلة.      4 المركزة التأثير أفعال استخدام
 –  –  -:  . يقارن, يحدد مثال والتقييم للقياس

. تأسيس –  –  -  يحسب يوصف مؤثرة.  :     5 يثبت والغير المبهمة الفعال تجنب
يقدر:-  –  –  يثمن مثل

. يدرس -  يفهم
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: عينيك     ونصب ذهنك في ضع

الدراسة     أ مشروع تقييم عند نه
. بالهداف    النتائج مقارنة سيتم

صياغة     يتم لم فإذا
بشكل   الهداف

نستطيع    لن واضح
. المشروع  تقييم
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تدني         أسباب لمشكلة خاصة أهداف نضع أن بالمكان
-:  ( مثل      ( س محافظة في الطفل رعاية عيادات استخدام

 مقارنة.  :1
بين         الطفل رعاية عيادات خدمات استخدام مستوى

. والقتصادية      الجتماعية الناحية من المختلفة الفئات

تأسيس.  :2
رعاية      خدمات لستخدام معين نمط

. السنة     فصول مختلف في  الطفل
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تأكيد.  :3
الصحي          والمرفق المنزل بين المسافة زيادة كانت إذا ما

. الطفل       رعاية عيادة خدمات استخدام مستوى تقلل

وصف.  :4
الخدمات     لنوعية المهات تقبل مدى

. الطفل     رعاية عيادات في  المقدمة



السروري/    علي طه 18د

الرحيم    الرحمن الله بسم

 HYPOTHESISالفرضيات
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 الفرضية:
بين       بالعلقة تنبؤ عن عبارة هي

. الدراسة      قيد والمشكلة أكثر أو عامل

     إلى الفرضية صياغة فبإمكاننا لذلك
. البحث   أهداف جانب

     إلى الفرضية صياغة فبإمكاننا لذلك
. البحث   أهداف جانب

    البحث بموضوع الخبرة على لا البحث     اعتماد بموضوع الخبرة على لا  اعتماد

       المشكلة لسباب تفسير على الحصول الممكن من المشكلة        فأنه لسباب تفسير على الحصول الممكن من  فأنه

, البحث       بمشكلة عوامل أو عامل بارتباط ,والتنبؤ البحث       بمشكلة عوامل أو عامل بارتباط والتنبؤ
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السابق     مثالنا إلى بالرجوع
خدمات(    استخدام مستوى الخ)…تدني

-: التالية     الفرضيات صياغة الممكن من

الطفل-      1  رعاية عيادات خدمات استخدام
     ( تقل  ( الممطر الفصل في س مقاطعة في

. فيه        المهات به تقوم التي العمل كثافة بسبب

الطفل-      2 رعاية عيادات خدمات استخدام
الكادر          فيها يلقى ل التي العيادات تلك في أقل

. حوافز     على الوقائية للخدمات الصحي
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تأكد من أنها محددة لدرجة تجعل 
القارئ يفهم محتوى الدراسة من العنوان. 

دراسة أسباب تدني مستوى استخدام 
خدمات عيادات رعاية الطفل في المحافظة.

. الطفل     رعاية عيادات استخدام دراسة

البحثية    الدراسة مشروع عنوان
. البحث        مشروع عنوان صياغة من النتهاء بإمكاننا الن

. العامة         الهداف مسار نفس في العنوان يكون أن فيجب

()لا خط

(صححححححيح)

file:///../%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9.pptx

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

