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 املشكلةألمهية و ة اصياغمواصفات العنوان ومناذج ل

 للمشرع البحثي مواصفات العنوان

 متثيل العنوان ملضمون املشروع واجتاهه •
 االلتزام به يف املشروع البحثيو  ،البعد اجلغرايف حتديد •
 يف املشروع البحثي به مااللتزا، و (إن وجد)البعد الزمين  حتديد •
 غواي وأسلواب وتعبريا.لوضوح نص العنان  •
 تنسيق مكوانت نص العنوان، وتسلسل الكلمات فيه، وانسجام وقعها على األذن. •
 .جم نص العنوان )عدد الكلمات(علمية حلابلقواعد الااللتزام  •
 يف املشروع. تطبيقهاب االلتزاممع ، (هوغري  – تقين -)تطبيقي يف العنوان يالبحثاملشروع لنوع  اإلشارةضرورة  •
 .، والبعد عن التزيني املربك للقراءةطبع هبايوضوح العنوان من حيث احلروف اليت  •

 

 اذج ألمهية الدراسةمن

ة ببعضةةها طعملية مرتبالزراعي االقتصةةادو وصا ةةة  اإلنتاجخية و املناأن التغريات  الدراسةةة نونترتكز أمهية  (:1منوذج )
ومن البعض حتةةدع على املسةةةةةةةةةةةةةةتويني اتلي والعةةاملي، وابلتةةاب تنعكهت تلةةك التغريات بتةة  ريا ةةا على األمن الغةة ا ي. 

سةةةتكون  واليت ؛ حيث يعد من موضةةةوعات املنال التطبيقي،مهية علميةأ ات لهالدراسةةة ا النوع منن هل أمبكان الطبيعي 
، وخا ة القطاعات  احبة األولوايت اململكة العربية السعوديةت املختلفة يف هلا آاثر على استمرار التنمية يف القطاعا

درجةةات احلرارة يف املنطقةةة لةة من اتتمةةل أن يكون ؛ حيةةثالزراعةةة وامليةةاه للتكي  مع تغري املنةةال منهةةا يف خطةةة العمةةل 
ابلضةةةةةةةرورة رفع الوعي البي ي عند  من املياه، وه ا يعين العربية السةةةةةةةعودية اململكةدورًا أسةةةةةةةاسةةةةةةةًيا يف ا فا  احتيا ات 

من  اليتمن أجل اإلسةةهام يف وضةةع السةةياسةةات ، ر املرتبطة بتغري املنالاخطوتعريفهم حبجم األ ، ةةناع القرار السةةياسةةي
من خالل وضع اخلطط الزراعية والسيناريوهات املستقبلية لتحقيق األمن  التحدوش هنا أن تكفل إنتاج الغ اء، وتواجه 

  .تغري املنال تداعياتجينبنا الو ول إىل درجة من درجات اخلطورة من ، مبا الغ ا ي
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 مها  ؛الدراسة يف جانبني مهمنيأمهية ه ه تكمن  (:2منوذج )

 )العلمي( األكادميياجلانب األول: 

جماال من اجملاالت غري املغطاة  اليت يعد، تناول موضةةةةوع خدمة الرعاية الصةةةةحية املنزليةالعلمية للدراسةةةةة أهنا تمن األمهية 
 مكانياً  حتليالً الدراسةةةةةة تقدم ؛ حيث اسةةةةةتكمال ه ا، وإضةةةةةافة معرفة جديدة بغايةوم املكانية، لبناء النظرو للعلضةةةةةمن ا

 الرعاية الصةةةةةةحيةمقدمي خدمة تقييم مدى جناح ، و اخلصةةةةةةا صحيث من مبنازهلم،  (املسةةةةةةتفيدين) املرضةةةةةةى لنمط توزيع
 املسةتفيد مع مقدم اخلدمة طربل قاعدة بياانت مكانيةفر اعدم تو مشةكلة الدراسةة تعاجل نما    .ية يف حتقيق أهدافهااملنزل

 .تصميم منوذج مكاينمن خالل  ، وذلك بت سيهت ه ه القاعدةعن  ريق خرا ط رقمية

 اجلانب التطبيقي )العملي( الثاين:

خدمة تناول موضةةةوعا من املوضةةةوعات اليت تعاجل مشةةةكلة من املشةةةانل اليت توجه  يفالعملية أمهية ه ه الدراسةةةة  تكمن
)وزارة  من خالل بناء قواعد بياانت جغرافية شةةةةةةةةةةةةةاملة للمعايري املوضةةةةةةةةةةةةةوعة من مقدم اخلدمة؛ الرعاية الصةةةةةةةةةةةةةحية املنزلية

سةةةةةةتفيد منها وزارة الصةةةةةةحة  ثلة تنتا ج ، وتقدم معرفة التوزيع املكاين الراهن هل ه اخلدمة يفتسةةةةةةاعد اليت سةةةةةة، الصةةةةةةحة(
 ،خدمة الرعاية الصةةةةةةةةةةةةةةحية املنزليةعة وأمهية  بيأن إبراز  ومن الطبيعي مبكان مبقدمي خدمة الرعاية الصةةةةةةةةةةةةةةحية املنزلية.

لصةةةاحل القرار إمكانية حتسةةةني مسةةةتوايت اخلدمة املقدمة وإعادة  يوفرواملشةةةانل اليت يطرحها التوزيع املكاين هلا حالياً 
 تشكيل التوزيع املكاين هلا بشكل أفضل للرفع من مستوى األداء هل ه الرعاية.

 
 مناذج ملشكلة الدراسة

 وجود بني جتمع نوهنا  العربية السعودية ابململكة املناخية التغريات مشكلة ومعاجلة دراسة مبكان األمهية من (:1منوذج )
 منها ستعاين رمبا اليت املعا رة البي ية املشانل من أن التغريات املناخية تعديف  تتمثل  األوىل حبثية، وفجوة حبثية مشكلة
على اتا يل  أت ريات من هلا ملا والو نية، واإلقليمية الدولية القضااي من واليت تعد يف الوقت الراهن العامل، دول معظم

 بشكل بطبيعة احلالوينعكهت  ،الزراعية واملساحة املزروعة،  ا يسبل مشانل وخسا ر لإلنتاج الزراعي واالقتصاد القومي
متعلقة بدراسة الت  ريات اتتملة للتغريات املناخية  حبثية فجوةوجود  يف تتمثل  األخرى ،الغ ا ي األمن على مباشر

مشكلة  حتليل ومن هنا جاءت فكرة الدراسة يف حماولة. على األمن الغ ا ي يف اململكة العربية السعودية اوانعكاسا 
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ستقراء يف حماولة الابململكة العربية السعودية،  الزراعي مبا يؤ ر على األمن الغ ا ي اإلنتاج علىالتغري املناخي اتتمل أت ري 
   .املقبلةيف السنوات  وتوقعهاحجم املشكلة 

واليت جتمع بني ، املقدمة من وزارة الصحة خدمة الرعاية الصحية املنزليةظاهرة بتحديد بدأ البحث العلمي  (:2منوذج )
فر قاعدة بياانت مكانية لربط املستفيد مع اعدم تو  تتمثل يفيف نفهت الوقت، األوىل   فجوة حبثيةو مشكلة حبثية وجود 

تصميم منوذج مكاين خلدمة الرعاية الصحية  دف الدراسة إىل يف ه ا الصدد و مقدم اخلدمة عن  ريق خرا ط رقمية، 
دراسة منط التحليل املكاين لفجوة حبثية . األخرى  تتمثل يف ت سيهت ه ه القاعدةلذلك منطقة الدراسة، املنزلية يف 
الدراسة دف ويف ذلك   ،لرعاية الصحية املنزلية املقدمة من وزارة الصحة ألحياء القطاع الغريب يف مدينة الراي خلدمة ا
مع الرتنيز على خصا ص توزيع اخلدمة يف أحياء القطاع الغريب دراسة وحتلياًل نتا ج جديدة إضافة علمية و رؤية و إىل 

غياب البعد املكاين  ه اإلجيابية وما يعرتيه من نواقص؛ حيث يعدجوانب الستكشاف دقا ق ذلك التوزيع لتقييمه واستجالء
خلدمة الرعاية الصحية املنزلية يؤ ر بشكل نبري على أهداف الربانمج من حيث تقليل التكلفة املخصصة من وزارة الصحة 

 .صدمة الرعاية الصحية املنزلية

العوامل املتحكمة يف  لتحديديدانية املبياانت الو الصحة وزارة وعليه من الضرورو مبكان إجراء دراسة حتليلية لبياانت 
م خدمات الرعاية الصحية املنزلية؛ من أجل تقدمي تصور مقرتح لتطوير اخلدمة تستفيد منه الوزارة يف دع ،ه ا التوزيع

الصحية املنزلية،  ات خدمة الرعايةيف تصميم منوذج مكاين لنطاق )املستفيدين( املرضى تواجدأمانن حيث سيسهل معرفة 
نفاءة اخلدمة املقدمة، إذ إن معرفة حدود نطاق نل مستشفى جتعل خدمة   رفع متكن منيسهم يف وضع آلية علمية 

يرتتل عليه خدمة عدد أنرب من املرضى و وال تستدعي التكرار يف تقدمي اخلدمة،  ،املرضى يف نطاق جغرايف واضح
جلميع املستفيدين شامل  حسل رؤية املستفيدين ومدى جود ا ونفاء ا حبصرتقييماً للخدمة الدراسة قدم ت كنة. نما 

ذلك بدراسة حالة لعشرة مرضى خيتارهم من  ودعم، من خدمة الرعاية الصحية املنزلية ابلقطاع الغريب يف مدينة الراي 
 بني املرضى. 

  


