
األبحاث والدراسات الصحية



مقدمة:

في حال إكمال متطلبات الثالثة برامج يمنح المتدرب شهادة دبلوم مهني

مما ال شك فيه ان ا�بحاث تعتبر ا�داة التي تتيح إطالع العاملين في مجال الصحة العامة على القضايا ذات ا�همية لتطوير قطاع الصحة العامة ومثل 
هذه القضايا ربما تشمل أحدث االتجاهات السائدة ل¢مراض وعوامل مخاطرها وأنماط تقديم خدمات الرعاية الصحية ومخرجات تداخالت الصحة العامة 
والقدرات التشغيلية لنظام الصحة. ان ا�بحاث تلقي الضوء أيض¬ على تكاليف الرعاية الصحية واستخداماتها وعلى العرض والطلب ولتقديم خدمات 
الصحة العامة. وبشكل أكثر تحديد² تعمل نتائج ا�بحاث على التأثير في سياسات الصحة العامة على مختلف المستويات المحلية أو شبه الوطنية 
وعلى المستويات الوطنية والدولية. لذا فإنه من ا�همية بمكان اكتساب العاملين في مجال الصحة العامة معرفة المبادئ ا�ساسية للبحث العلمي 

بما يجعلهم على دراية تامة بالمهارات المطلوبة لتطبيق مبادئ ا�بحاث على ممارسات الصحة العامة.

إن ا�بحاث الطبية والصحية في منطقة شرق البحر المتوسط ينظر اليها بأنه يشوبها القصور عندما تقارن با�بحاث التي تجري في مناطق أخرى من 
العالم. وهذه النتائج ربما تعزى الى حقيقة أن بعض العاملين بالصحة العامة تنقصهم المعرفة الالزمة ½جراء ا�بحاث؛ حيث نجد أن تدريس مناهج 
البحث في بعض الجامعات ليست مطابقة للمعايير الدولية وربما يحتاج الطالب إلى المزيد من الممارسة العملية فيما يتعلق بتدريس مناهج التعليم 
وتضمينها في المناهج الدراسية حتى يكونوا على دراية تامة بمفاهيم البحث العلمي. ولتجسيد هذه الفجوة المعرفية، يعمل هذا البرنامج على 
تبني مهارات عملية للتعامل مع التحديات التي تواجه الباحثين ممن تنقصهم الخبرة والذين يسعون إلى نشر نتائج أبحاثهم، ويمكن هذا البرنامج 

المتدربين على عملية إجراء االبحاث وكتابة مقاالتها وكيفية نشر ابحاثهم في مجالت مرموقة. 

البرامج التدريبية في أبحاث الصحة العامة:
  يتكون التدريب في أبحاث الصحة العامة من ثالثة برامج، مدة كل منها ثالثة أشهر:

- برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة.
- برنامج المنهجيات المتقدمة للبحوث الصحية.

- اجراء بحث تطبيقي (الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي)

شروط القبول في البرنامج:
- شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها في المجاالت الطبية أو الصيدالنية أو العلوم الطبية أو أي مجال آخر ذو صلة بالعلوم الصحية.

- يفضل من له خبرة في المجال الصحي.
- القدرة على الدراسة باللغة العربية.

الفئة المستهدفة:
بالنظر إلى طبيعة هذا البرنامج، فإنه يعنى با�شخاص العاملين في مجال الصحة والصحة العامة على مختلف المستويات في 

النظام الصحي.

طرق التدريب:لغة التدريب:
التدريب التقليدي (الوجاهي)

التدريب عن بعد 
اللغة العربية

اللغة ا½نجليزية
في جميع البرامج:



1

ا�ساسية �ساليب  بالمبادئ  الصحي وسيزودهم  النظام  العاملين على مستويات مختلفة من  العامة  الصحة  البرنامج لموظفي  تم تصميم هذا 
البحث كما تنطبق على الصحة العامة.، وهو عبارة عن  دليل خطوة بخطوة لكل من طرق البحث النوعي والكمي ويتناول بالتفصيل عملية البحث 

من تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات إلى تطوير اقتراح بحث ، مع التركيز على ا�ساليب المنهجية لكل خطوة.
و سيساعد البرنامج المشاركين على اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة للتحضير لجوانب مختلفة من عملية أبحاث الصحة العامة وتنفيذها من 
خالل التعرف على المفاهيم ، وتسيير ا�عمال الجماعية داخل الفصل ، و / أو الجلسات العملية المخبرية ، وتنفيذ المشاريع الميدانية والمهام،  كجزء 
من برنامج إرشاد منظم، و با½ضافة إلى ذلك ، سيشجع البرنامج التفكير النقدي ومهارات الكتابة التي تظهر قدرات المقيمين على فهم وتقييم 

البحوث ذات الصلة.

نبذة عن البرنامج

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادر² على:
- معرفة أهمية االبحاث في مجال الصحة العامة.

- تقييم مدى مالئمة منهجيات البحوث المختلفة وتقنياتها ½جراء الدراسات ذات العالقة بقضايا البحث في المجال الصحي بشكل جدي.
- شرح المفاهيم ا�ساسية المستخدمة في منهجيات ا�بحاث الصحية.

- وضع مقترح علمي وخطة لدراسة مشكلة صحية عامة لتقديم أدلة وبراهين في ممارسة الصحة العامة.
- استخدام برمجيات حاسوبية وأدوات مالئمة لجمع البيانات وإدارتها.

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- مقدمة عن منهجيات البحث العلمي

- تصميم البحث العلمي
- المفاهيم ا�ساسية في منهجية البحث العلمي 

- البحوث التطبيقية في الصحة العامة
- ا�دوات ا½حصائية (برنامج إكسل)

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة للمتدرب لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل 
المساقات التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقة.  ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. وهذه المهام هي: 
- كتابة مقترح علمي في مجال الصحة العامة.

- إجراء تقييم نقدي لبحث علمي في مجال الصحة العامة.

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة

مخرجات التعلم:

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



الصحي وهو مصمم  النظام  الذين يعملون على مستويات مختلفة من  الصحيين  العامة والمهنيين  الصحة  البرنامج لموظفي  تم تصميم هذا 
للتوسع في الموضوعات التي يتم تدريسها في البرنامج التمهيدي ويغطي طرًقا أكثر تقدًما لتصميم وإجراء وتحليل وتفسير الدراسات الوبائية. 
البرنامج على تزويد المتدربين بفهم لقضايا البحوث الصحية المنهجية با½ضافة إلى المهارات التحليلية والعملية  ينصب التركيز الرئيسي لهذا 
لتصميم وإجراء الدراسات الوبائية. ويتضمن مناقشة أكثر دقة للمفاهيم والطرق الوبائية الرئيسية مثل تصاميم الدراسة الحديثة ومقاييس االرتباط 

والتأثير، و خالل هذا البرنامج ، تم دمج القضايا المنهجية والتصميم
بتقنيات إحصائية ومطبقة من خالل االستخدام المكثف لحزمة SPSS. مع أمثلة من الحياة الواقعية طوال الوقت ، ويتجنب البرنامج الصياغات ا½حصائية 

المعقدة. عالوة على ذلك ، يهدف هذا البرنامج إلى زيادة قدرة المتدربين على تفسير وانتقاد المقاالت البحثية في ا�دبيات الطبية

نبذة عن البرنامج

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- منهجيات البحث العلمي المتقدمة

- المنهجيات ا½حصائية المتقدمة
(Epi Info برنامج) ا�دوات ا½حصائية -

SPSS الحزمة ا½حصائية للعلوم االجتماعية -
- الكتابة العلمية

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة للمتدرب لممارسة ما تم تعلمه من معرفة ومهارات خالل 
المساقات التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقة.  ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها بعضها تحت 

اشراف موجه مختص. وهذه المهام هي: 
- اختبار تجريبي ½جراءات الدراسة وأدواتها

- مراجعة أدوات الدراسة وأدواتها بناًء على االختبار التجريبي.
- تشمل ا½جراءات: جمع البيانات ، إدخال البيانات ، تحليل البيانات.

مساقات البرنامج التدريبية: 

المنهجيات المتقدمة للبحوث الصحية2

بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادر² على:
- إجراء دراسات بحثية كفؤة وغير متحيزة في مجال الصحة والصحة العامة.

- نقد المقاالت البحثية في ا�دبيات الطبية.
- تحليل البيانات من االبحاث الوبائية باستخدام اساليب التحليل االحصائي المتقدمة.

- كتابة أبحاث علمية للنشر.

مخرجات التعلم:

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



اجراء بحث تطبيقي هو متطلب الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي في بحوث الصحة العامة. عملية اجراء البحث تسمح للطالب بتجميع ودمج 
المعرفة من عملهم في مجال الصحة العامة، وتطبيقها على مجال موضوع معين، ونقل أفكارهم ونتائجهم من خالل منتج مكتوب علميا. قد 
يكون البحث التطبيقي بحًثا وصفًيا أو بحًثا استقصائًيا أو تطوير أو تقييم سياسة الصحة العامة أو تقييم البرامج الصحية. يجب أن تحتوي ا�طروحة 
على مكون تحليلي، قد يكون نوعًيا او كمًيا. يمكن للطالب استخدام مجموعات البيانات الموجودة أو تطوير مجموعات بيانات خاصة بهم ½جراء 

البحوث.
 يتطلب من الطالب اختيار موضوع للبحث العلمي تحت اشراف مشرف ذو خبرة في موضوع البحث يتم اعتماده من قبل االكاديمية. عند اجازة مقترح 
وخطة البحث يقوم الطالب بجمع البيانات و تحليلها و كتابة التقرير النهائي للبحث. يتم مناقشة الطالب في بحوثهم من قبل ممتحنين تعينهم 

االكاديمية ويمنح اللذين يجتازون االمتحان شهادة الدبلوم.
مواضيع البحوث يمكن ان تغطي اي من مجاالت الصحة العامة. تعطى االولوية للبحوث الميدانية وتلك التي تقترح او تختبر حلوال عملية لمشكالت 

قائمة متعلقة بالنظام الصحي، صحة وسالمة المجتمعات، الوبائيات الحقلية، وغيره من المواضيع ذات الصلة. 

نبذة عن البرنامج

 إجراء بحث تطبيقي (الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي)3

بنهاية اجراء البحث سيكون المتدرب قادر² على:
- تحديد ودراسة الثغرات في المعرفة في مواضيع الصحة العامة.

- إجراء مراجعة ا�دبيات وتقييم نقدي ل¢دلة الموجودة على موضوع معين.
- وضع أهداف وغايات بحث.

- تصميم الدراسة المناسبة لÓجابة على أهداف المشروع.
- إجراء التحليل ا½حصائي المناسب بالوسائل المناسبة.

- كتابة نتائج المشروع بورقة علمية وفق معايير المجالت العلمية الدولية. 

مخرجات التعلم:

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو فيبالتعاون مع معتمدة من


