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 جامعة املنصورة
 كلية التمريض

 قسم متريض صحة اجملتمع
 

 

 الخطة البحثية لقسم تمريض صحة المجتمع
 

 

 العلمى البحث مجال فى القسم سياسات

 الكلية وأهداف ورسالة رؤية وكذلك الجامعة وأهداف ورسالة برؤية االلتزام. 

 المجتمع احتياجات تلبى تطبيقية وأخرى معرفية علمية بحوث بإنتاج االلتزام. 

 المؤهلة البشرية الكوادر وبناء المهنية والتنمية الفكرية الملكية وحقوق المهنة بأخالقيات االلتزام. 

 والقومي المحلى المستوى على المناظرة العلمية المؤسسات مع الشراكة. 

  الربط بين المجتمع األكاديمى و المؤسسات الصحية 

 العلمى البحث مجال فى التدريس هيئة أعضاء قدرات رفع 

 المتميز العلمى النشر تشجيع و العلمية األبحاث بجودة االرتقاء 

 وإتاحتها العليا الدراسات ورسائل والباحثين العلمية للبحوث خاصة بالقسم كاملة بيانات قاعدة بناء 

 للجميع

 البحثية المشاريع على الحصول.  

 بالقسمالمتبعة  العلمى البحث أخالقيات

 العلمية، واألمانة النزاهة ، االلتزام نص على هذا و المتبعة فى الكلية يات البحث العلمى أخالق ميثاقب القسميلتزم 

 من يسعى القسم الذي اإلطار والمبادئ القيم هذه وتمثل ، الجماعي والعمل التعاون ، الفكرية الملكية حقوق حترامإ

و على الباحث اتباع اسس اخالقيات البحث العلمى  ، القادمة الخمس السنوات فى البحثية األولويات لتحقيق خالله

 : بالكلية و هى كاألتى

 يقوم الباحث بعرض موضوع بحثه على لجنة اخالقبات البحث العلمى  .1

 .المعلومات علي الحصول في الخداع إستخدام عن يمتنع أن الباحث على .2

 أو خاطئة نتائج يقدم وال ملتوية غير و مباشرة بطرق نتائجه تقديم فى األمانة يراعى أن الباحث على .3

 .مضللة تعليقات أو استنباطات أو نتائج أو دالئل أو سليمة غير أو مصطنعة

 . البحث فى له المعاونين إختيار عند التمييز أنواع من نوع أي يمارس أال الباحث على .4

 .منهم كل لدور دقيق تحديد مع البحث فى فعليا شاركوا الذين الباحثين أسماء فقط وضع البحوث في يراعى .5
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 المرجعيات من والتأكد النظرية والعلمية المعلومات من عالية بقدرة ان يتحلى األبحاث بتحكيم يقوم على من  .6

 تقييم فى وموضوعيا     محايدا   يكون أن عليه و ، جيد للبحوث موضوعى تقييم عمل يستطيع حتى ذلك و

 .الشخصية الخالفات أو المصالح تعارض حالة في البحث تقييم يمتنع عن أن و اآلخرين أبحاث

 وأن ، وظيفته بحكم أساسي أخالقي واإلنسانية آإلتزام والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه يوجه أن الباحث على .7

 .المستقبلية تخرب باألبحاث ال بطريقة األبحاث يمارس

 .بها دون اإلضرار المجتمع أو الحكومية للجهات المهنية اآلراء تقديم عند باألمانة يتمتع أن .8

 بالنتائج البحث وتعريفهم طبيعة و نوعية علي إطالعهم فيجب علمى بحث في متطوعين إستخدام عند .9

 المنصوص األخالقية المعايير تطبيق وعليه مراعاة المحتملة المخاطر أو األضرار على وكذلك منه المرتقبة

 عدم و المتطوعين عن عليها يحصل التي المعلومات بسرية وأن يحتفظ المتطوعين، إستخدام شأن في عليه

 .البحثى الغرض غير فى معلومات من عليه حصل ما يستخدم أال و عن أسمائهم اإلفصاح

 

 أهداف الخطة البحثية

 تناول المشكالت الخاصة بتمريض صحة المجتمع االكثر شيوعا فى مصر  .1

 التمرضية بما يتماشى مع المعايير الدولية لرفع جودة االداء التمريضي.وضع معايير للرعايه   .2

التعرف علي انماط الرعايه التمريضيه  الوقائية والعالجيه و التأهيلية طرق تحديد المشاكل الصحية   .3

 لألفراد و األسرة و المجتمعات. 

ع المتغيرة و تمشينا مع ربط ابحاث القسم بالتطورات المستمرة فى مجال الصحة واحتياجات المجتم .4

 التقنيات الحديثة فى الرعاية التمريضية المتقدمة والتقدم التكنولوجى والعلمى

 طرح مجاالت بحثية هدفها تنمية مهارات البحث العلمى لدى الطالب و الباحثين. .5

 ربط االبحاث العلمية فى تعليم التمريض لرفع جودة العملية التعليمية بالقسم والكلية. .6

 ربط األبحاث العلمية بتنمية مبادىء التعلم المستمر و الممارسة القائمة على البراهين .7

 صحة المجتمعاألسس المتبعة لتحديد الخطة البحثية لقسم تمريض 

عند اختيار موضوع البحث يجب  حجم المشكلة محليا و عالميا

 مراعاة

Consider Significance of the problem  

 Consider community needs   مرتبطة بالمشكالت المجتمعيةان تكون البحوث 

 Application of researcher's results امكانية تطبيق نتائج البحوث و الرسائل العلمية

 Availability of resources توافر االمكانيات لتنفيذ البحوث و الرسائل العلمية

 Approval from ethical and other committee ة لتسهيل اتمام البحوثموافقة االجهزة الرسمية و المدنية و المجتمعي

 Commitment to research ethics   االلتزام باالخالقيات المهنية اثناء عمل البحث

 Commitment to faculty's mission and vision   االلتزام برؤية ورسالة و اهداف الكلية
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 : الخطة إعداد إجراءات و أنشطة

للقسم لتلبية احتياجات المجتمع المحيط و المجاالت المختلفة التى يشارك فيها القسم و  العلمى البحث خطة إعداد تم

 طبقا لألتى:

تقارير منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط و التى تفيد بمعدالت المشاكل و األحتياجات الصحية .1

 للمجتمع المصرى  

 اق الجغرافى لجامعة المنصورة األحتياجات الصحية للنط.2

 األتجهات الحديثة فى علوم الصحة العامة و تمريض صحة المجتمع .3

 احتياجات المجال األكاديمى فى استحداث و تطوير انماط التعليم و التعلم و طرق البحث العلمى   .4

 الخبرات العلمية المتوافرة بالقسم .5

 

 المجتمعبقسم تمريض صحة  البحثية العملية محاور

 ترتكز الخطة البحثية للقسم على عدد من  المحاور اساسية:

  Health education strategies استراتيجيات التثقيف الصحى

  Educational strategies استراتيجيات التدريس و التقييم و التعليم المستمر

  Evidence- based practice الممارسة القائمة على البراهين

 Family Health (Child, women and men  (و الرجل  الطفل و المرأة)  أألسرة صحة

health) 

 Occupational and environmental health الصحة المهنية وصحة البيئة

 Crisis Management and Emergency التحضيرات للحاالت الطارئةادارة األزمات و االكوارث و 

Preparedness  

  Developing standards of nursing performance المعايير القياسية لألداء التمريضىوضع 

 Infection Prevention and Control الوقاية و التحكم فى العدوى

 


