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 البغذ الؼلوي هٌاُش

 مز ثٌضٟ صٕشأ ػٓ ثٌّالفظز ٚثٌذسثعز ٚثٌضؾش٠خ ٚ٘ٛ فشع ِٓ فشٚعثٌؼٍُ ٘ٛ ثٌّؼشفز ثٌّٕغ   :حؼريف الؼلن

 ثٌّؼشفز.

, فجٌّؼشفز صضؼّٓ ِؼجسف ػ١ٍّز ٚأخشٜ غ١ش ػ١ٍّز. ١ّٔض ٠ّٕٙج دٛثعطز لٛثػذ ثٌّؼشفز أٚعغ ٚأشًّ ِٓ ثٌؼٍُ 

ثٌّٕٙؼ ٚأعج١ٌخ ثٌضفى١ش ثٌضٟ صضذغ فٟ صقظ١ً ثٌّؼجسف, فئرث ثصذغ ثٌذجفظ لٛثػذ ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ ٚثصذغ خطٛثصٗ فٟ 

 ١ز فئٔٗ ٠ظً إٌٝ ثٌّؼشفز ثٌؼ١ٍّز.ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌظٛث٘ش ٚثٌىشف ػٓ ثٌقمجةك ثٌّٛػٛػ

 أُذاف الؼلن:

 .صفغ١ش ثٌظٛث٘ش 

 .) ُط١جغز ثٌضؼ١ٍّجس ) ثٌششؿ ١ٌظ ؽضةٟ لجدً ٌٍضؼ١ّ 

 .ٓػ١ٍّز ِٕظّز ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس أٚ ثٌّؼٍِٛجس صق١ٍٍٙج ٌغشع ِؼ١ 

  ٚثٌؾّجػجس فٟ ِقجٌٚز ِٕظّز ٌٍٛطٛي إٌٝ إؽجدجس أٚ فٍٛي ٌألعتٍز أٚ ثٌّشىالس ثٌضٟ صٛثؽٗ ثألفشثد أ

 ِٛثلفُٙ ِٕٚجفٟ ف١جصُٙ.

 .صمظٟ ِٕظُ, ِؼذٛؽ, صؾش٠ذٟ, ٚٔجلذ ٌالفضشثػجس فٛي ؽذ١ؼز ثٌؼاللجس د١ٓ ثٌّضغ١شثس فٟ ظج٘شر ِج 

 .ًثعضمظجء دل١ك ٠ٙذف ػٍٝ ثوضشجف فمجةك, لٛثػذ ػجِز ٠ّىٓ ثٌضقمك ِٕٙج ِغضمذال 

  طقضٙج ػٓ ؽش٠ك ثالخضذجس ثٌؼٍّٟ.ثعضمظجء ِٕظُ ٠ٙذف إٌٝ إػجفز ِؼجسف ٠ّىٓ صٛط١ٍٙج, أٚ ثٌضقمك ِٓ 

 أساليب البغذ الؼلوي في الخوريض

فضٝ ٠ّىٕٕج أْ ٔغضٛػخ ٚٔفُٙ وٍّز أعج١ٌخ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ ثٌضّش٠غ ػ١ٍٕج أْ ٔفُٙ وً ِىْٛ ِٓ ِىٛٔجس ٘زٖ 

 ثٌؾٍّز, ٔذذأ ح:

 Definition of researchحؼريف البغذ 

ثٌّٕظُ ٚثٌذل١ك ثٌزٞ ٠مَٛ دٗ ثٌذجفظ دغشع ثوضشجف ِؼٍِٛجس أٚ : ٘ٛ ٚع١ٍز ٌالعضؼالَ ٚثالعضمظجء البغذ

ػاللجس ؽذ٠ذر, دجإلػجفز إٌٝ صط٠ٛش أٚ صظق١ـ أٚ صقم١ك ثٌّؼٍِٛجس ثٌّٛؽٛدر فؼالً, ششؽ أْ ٠ضذغ فٟ ٘زث 

 ثٌفقض ٚثالعضؼالَ ثٌذل١ك خطٛثس ثٌٕٙؼ ثٌؼٍّٟ ٚثخض١جس ثٌطش٠مز ٚثألدٚثس ثٌالصِز ٌٍذقظ ٚؽّغ ثٌذ١جٔجس.

ٟ٘ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صُ ؽّؼٙج ِٓ خالي ثٌقٛثط ) ؽش٠مز ػ١ٍّز ِشصذز ٌٍقظٛي ػٍٝ  ْهاث الؼلويت:الوؼل

 ثٌّؼٍِٛجس (.
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 ٠ضؼٍك دذسثعجس فٛي:  البغذ في الخوريض:

 ِّجسعز ِٕٙز ثٌضّش٠غ. -

 صؼ١ٍُ ثٌضّش٠غ. -

 إدثسر ثٌضّش٠غ. -

 أِٛس صضؼٍك دجٌّّشػ١ٓ ٚثٌّّشػجس. -

 ُذف إصراء البغْد الخوريضيت:

 ٚصط٠ٛش ثٌشػج٠ز ثٌضّش٠ؼ١ز.صقغ١ٓ  -

 صقًّ ثٌّغؤ١ٌٚز فٟ ِّجسعز ثٌّٕٙز. -

 صط٠ٛش ِٕٙز ثٌضّش٠غ. -

 ثٌضٛع١ك ٚثٌؾذٜٚ ثاللضظجد٠ز ) صخف١ف ثٌضىٍفز ( ٌٍشػج٠ز ثٌضّش٠ؼ١ز. -

 دّر الوورضيي ّالوورضاث في البغذ الؼلوي:

 دجفظ سة١غٟ. -

 ػؼٛ فٟ فش٠ك ثٌذقظ. -

 ِمَٛ ٌٕضجةؼ ثٌذقٛط ٚٔجلذ ٌٍذقظ. -

 طذ١ك ٔضجةؼ ثٌذقظ.ثعضؼّجي ٚص -

 أفذ أفشثد ثٌؼ١ٕز. -

 ِذثفغ ػٓ ثٌّش٠غ ٚفمٛلٗ. -

 ِظجدس ثٌّؼشفز فٟ ثٌضّش٠غ ٟ٘ ٔفغٙج ِظجدس ثٌّؼشفز فٟ أٞ ِؾجي آخش.

 :Knowledge Sources of Nursingهصادر أساسيت:  9ٌُاك 

 Believes & Traditionثألػشثف ٚثٌضمج١ٌذ  -1

 Referenceِشؽغ ) ٔض ِغضشٙذ دٗ (  -2

 Borrowingثاللضذجط  -3

 Trial & Errorثٌظـ ٚثٌخطأ  -4

 Intuitionثٌقذط  -5

 Experienceثٌضؾجسح ثٌشخظ١ز  -6

 Role modelingثألدٚثس ٚثٌّشجدٙز ) ِٛد٠ً ِشجدٗ ( -7
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 Reasoningثٌغذذ١ز ) ثٌضؼ١ًٍ (  -8

 Researchesثألدقجط  -9

  األػراف ّالخقاليذBelieves & Tradition : 

ثٌّؼٍِٛجس ( ػذش ِؾّٛػز ِضٛثسعز ِٓ ثٌّؼضمذثس, ثٌؼجدثس أٚ ثألػشثف, صجس٠خ١جً: ثوضغخ ثٌضّش٠غ ثٌّؼشفز ) 

ٚثٌّّجسعجس ثٌضٟ ثفضفع دٙج ) أٚ ٚؽذس ( دم١ش ِٕز ثٌغٕٛثس ثٌّذىشر ٌٍضّش٠غ ٚػذشس خالي ثألؽ١جي. ٘زٖ 

 ثألػشثف أػطش أٚ صٚدس دمجػذر ػجِز ِٓ ثٌظذق أٚ ثٌقم١مز ثٌّمذٌٛز ٌٚىٕٙج دقجؽز إٌٝ صم١١ُ.

 ِغجي:

 ِجس ثٌق٠ٛ١ز.ثٌؼال -

 ثٌؼٕج٠ز ثٌظذجف١ز. -

 ثٌىّجدثس ثٌذجسدر ٌٍقشثسر. -

 فّجَ ثٌٌّٛٛد ثٌفٛسٞ دؼذ ثٌٛالدر فٟ غشفز ثٌٛالدر. -

   َالورصغ أّ الٌص الوسخشِذ بReference : 

 ث٢خش٠ٓ.ٚعٍٛن  فٟ سأٞ ٌضأع١شثٌّؾجي ٌٚذ٠ٗ لجد١ٍز ٚلذسر ػٍٝ ثِغً ثٌشخض رٚ ثٌخذشر, خذ١ش ٠ّٚضٍه لٛر فٟ 

 ِغجي:

 وضجح ) ِشؽغ صّش٠ؼٟ ( ِغً وٛص١٠ش.وجصخ ِغالً فٟ  -

 أعضجر ؽجِؼٟ. -

 ٕ٘ج أ٠ؼجً ٠قضجػ إٌٝ صم١١ُ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ثٌىضجح لذ٠ُ, أٚ ِضؼٍك دغمجفجس ِخضٍفز أٚ ٠ؼىظ سأٞ شخظٟ. -

 

  االقخباشBorrowing : 

ثٌطخ, ػٍُ ِؼٍِٛجس ِمضذغز فٟ ِؾجالس أخشٜ ٠ّٚىٓ أْ صغضخذَ أٚ ٟ٘ ِغضخذِز فٟ ثٌضّش٠غ. ِغً : 

 ثالؽضّجع, ػٍُ ثٌٕفظ .... ِٚؾجالس أخشٜ صغضخذَ وذ١ًٌ ٌٍّّجسعجس ثٌضّش٠ؼ١ز.

  الصظ أّ الخطأTrial & Error : 

ثفذ ثٌقٍٛي ٠قً ثٌّشىٍز أْ ٔغضخذَ فً ٚثفذ ٌٍّشىٍز إرث فشً ٔضشوٗ ٚٔقجٚي دقً آخش ٚ٘ىزث فضٝ ٔظً إٌٝ 

غ ألٔٙج غ١ش إِٓز ٚغ١ش لج١ٔٛٔز دق١ظ أْ ػ١ٕز ثٌذقظ فٟ ٌٚىٓ ٘زٖ ثٌطش٠مز ِقذدر ثالعضؼّجي فٟ ثٌضّش٠ فؾأر.

 ثٌضّش٠غ غجٌذجً وجةٓ فٟ ١ٌٚظ شٟء ؽجِذ.
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  الغذشIntuition : 

ٚ٘زٖ ِؼٍِٛجس ِؼشفز فطش٠ز. ٟٚ٘ شجةؼز ؽذثً فٟ ثإلدذثع ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي, ػٕذِج صفؼً شٟء دذْٚ ٌقظز صفى١ش 

فٟ فً ِشىٍز ؽ٠ٛالً دذْٚ ٔؾجؿ, ٚدؼذ٘ج ٠شىً ِفجؽب  ) ٠مٌْٛٛ ٘زث ثٌشخض رٚ عشػز دذ٠ٙز ( أٚ ػٕذِج صفىش

 صٕٙغ فٟ ث١ًٌٍ دجٌقً ثٌظق١ـ. ٚأ٠ؼجً ٘زٖ ثٌطش٠مز ١ٌغش إِٓز ٚال لج١ٔٛٔز فٟ إػطجء ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌضّش٠غ.

  الخبراث الشخصيتExperience : 

 ثٌّذضذا. -1

 ثٌّذضذا ثٌّضمذَ. -2

 ِج٘ش. -3

 .َِضمذ -4

 خذ١ش. -5

  ) أدّار هشابِت ) دّر هْديلmodelingRole  : 

 .ز صم١ٍذ ثٌغٍٛن ثٌّٛد٠ًٚ٘زث ٔؾذٖ فٟ صؼٍُ ثٌّؼٍِٛجس, ثٌّٙجسثس, ثٌخذشثس ثٌؼ١ٍّز ثٌؾذ٠ذر. دٛثعط

 ِغالً: ثٌّّشػز ثٌّذضذةز صمٍذ ثٌّّشػز ثٌشة١غز ) سة١غضٙج (.

 ٌٍّٛد٠ً.أ٠ؼجً: ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّٙجسثس ثٌّىضغذز دٙزٖ ثٌطش٠مز غجٌذجً ف١ٙج صق١ض ألٔٙج صّغً ثٌخذشر ثٌشخظ١ز 

  الخفكير أّ االسخٌخاس هي الْقائغ أّ الوقذهاث / الغضش ّالبراُييReasoning : 

 ثٌضفى١ش ثٌمجٟٔٛٔ ثٌزٞ ٠شدؾ خذشثس ثٌمذسثس ثٌؼم١ٍز ِغ ٔظُ ثألفىجس . ٕٚ٘جن ٔٛػجْ ِٓ ثالعضٕضجػ:

- Inductive .) ثٌذشث١٘ٓ ثالعضمشثة١ز: ٟٚ٘ ػ١ٍّز صط٠ٛش صؼ١ّّجس ِٓ ِالفظجس خجطز ) ِقذدر 

 ِغجي: صالفع ثٌّّشػز أْ ثألؽفجي فٟ ثٌّغضشفٝ ِىضتذ١ٓ, ٚدجٌضجٌٟ: صؼُّ ٘زث ثٌفظً.

- Deeductive  .ثٌذشث١٘ٓ ثالعضٕضجؽ١ز: ٟٚ٘ ػ١ٍّز صط٠ٛش صٕذؤ ِؼ١ٓ ) خجص ( ِّٓ ِفج١ُ٘ ػجِز 

َ : ٘ٛ أْ ثالٔفظجي ػٓ ثٌؼجةٍز ٠غذخ ثالوضتجح ٚدجٌضجٌٟ صضٛلغ ثٌّّشػز ثالوضتجح ػٕذ ثألؽفجي ِغجي : ثٌّفَٙٛ ثٌؼج

 فٟ ثٌّشفٝ.

  البغذResearch : 

إرث وجْ ثٌضّش٠غ ٠غضّش دجٌضمذَ ٠ٚىْٛ ِمذٛالً وّؾجي ػٍّٟ ٚٚفذر ِٓ ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز ثٌّؼشف١ز, ٘زث ٠ؤدٞ إٌٝ أْ 

 ١ٙج ِٓ ثألدقجط ثٌؼ١ٍّز.ثٌّض٠ذ ِٓ ٘زٖ ثٌّؼشفز ٠ؾخ ثٌقظٛي ػٍ
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II- :حؼاريف 

 فضٝ ٔفُٙ ٌغز ثٌذقظ ٠ؾخ أْ ٔؼشف ثٌّظطٍقجس ثٌضج١ٌز:

 .Research  ثٌذقظ -1

 .Concept ثٌّفَٙٛ  -2

 .Construct  / ثٌضٕظ١ُ ٕشأ/ ثٌّ ذٕجءثٌ -3

 .Theory ثٌٕظش٠جس  -4

 (. Operational . Dثٌضؼش٠ف ثإلؽشثةٟ )  -5

 .Variables  ثٌّضغ١شثس -6

 .Hypothesis  ثٌفشػ١جس -7

 .Reliability   ١زّٛعٛلثٌ -8

 .( Pilot study )ِششذ أٚ د١ًٌ ثٌذسثعز  -9

 .Validity   ثٌّظذثل١ز -10

 .Populationضؼذثد ػجَ ثٌ -11

 .Sampleثٌؼ١ٕز  -12

 

                   :Researchالبغذ  -1

أٚ ػاللجس ٘ٛ ٚع١ٍز ٌالعضؼالَ ٚثالعضمظجء ثٌّٕظُ ٚثٌذل١ك ثٌزٞ ٠مَٛ دٗ ثٌذجفظ دغشع ثوضشجف ِؼٍِٛجس 

ؽذ٠ذر , دجإلػجفز إٌٝ صط٠ٛش أٚ صظق١ـ أٚ صقم١ك ثٌّؼٍِٛجس فؼالً. دششؽ أْ ٠ضذغ فٟ ٘زث ثالعضؼالَ ثٌذل١ك 

 خطٛثس ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ ٚثخض١جس ثٌطش٠مز ٚثألدٚثس ثٌالصِز ٌٍذقظ ٚؽّغ ثٌذ١جٔجس.

 : Conceptالوفِْم  -2

 ِغجي: ثٌظذق, ثٌٛصْ, ثٌطالح, ثٌغؼجدر. .الةقز ٌغ٠ٛز ٚثٌضٟ صقذد٘ج ػذش ِالفظجس ٌألش١جء أٚ ثألفذثط

 : Constructالبٌاء  -3

ِغجي: ثٌؼ١ٍّز ثٌضّش٠ؼ١ز,  ٘ٛ ِفَٙٛ ِذسٚط ) دٕجء ( ِذضىش ِذٕٟ دٛثعطز ثٌذجفظ ِٓ أؽً ٘ذف ِقذد.

 ثٌٛػؼ١جس.

  : Theoryالٌظريت  -4

 ٟ٘ صؼ١ُّ ٔظشٞ ٚثٌضٟ صّغً ششؿ ِٕظُ ٌٍؼاللجس د١ٓ ثٌظٛث٘ش.
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 : Operational Definitionالخؼريف اإلصرائي  -5

 ٘ٛ صؼش٠ف ثٌّفَٙٛ فٟ ػذجسثس ) ِظطٍقجس (, ثٌؼ١ٍّجس أٚ ثإلؽشثءثس ثٌضٟ دٙج ٠ّىٓ ل١جط ٘زث ثٌّفَٙٛ.

 ٘ٛ صق٠ًٛ ثٌّفَٙٛ إٌٝ ِضغ١ش لجدً ٌٍم١جط

 ثٌٛصْ وّفَٙٛ عًٙ صؼش٠فٗ ٚل١جعٗ " ٌٚىٓ ػ١ٍه أْ صىضخ صؼش٠فه أٔش ٌٍٛصْ ".

 ُ أ٠ؼجً ٠ؼشفٗ دشىً ِخضٍف دجي وغ أٚ دجي ؽٓ......" ٘ٛ عمً شٟء دجٌٛفذر " دؼؼٙ

 أ٠ؼجً فضٝ ٔىًّ ثٌضؼش٠ف ثٌؼٍّٟ ػ١ٍٕج إػجفز " ثٌٛصْ ٠ؾخ أْ ٠مجط دؼذ عجػجس ثٌظ١جَ.

 : Variablesالوخغيراث  -6

 ِضغ١ش (. ٗػٕذِج ٠ظذـ ثٌّفَٙٛ ؽج٘ض ٌٍؼ١ٍّجس ) أٞ ِؼشف ٠ظذـ ثعّ

 , دلجس لٍخ, صذخ١ٓ.ٚ٘ٛ ػذجسر ػٓ شٟء ِج ٠ّىٓ أْ ٠ضغ١ش: ٚصْ, ػّش 

 ) ٟ٘ ػذجسر ػٓ ١ِّضثس شخض أٚ شٟء أٚ فذط ٚثٌضٟ صضغ١ش أٚ صضخز ل١ُ ِخضٍفز فٟ ثٌذقظ (.

 فٟ ثٌشةز:دقظ فٛي عشؽجْ  ِغجي:

 عشؽجْ ثٌشةز ػذجسر ػٓ ِضغ١ش ألٔٗ ١ٌظ وً ثألشخجص ِظجد١ٓ دغشؽجْ ثٌشةز.

 طٍز دغشؽجْ ثٌشةز.ٕ٘ج: ثألدقجط صٙضُ دضؼٍُ ِج ٟ٘ ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ صضظً أٚ ٌٙج 

ثٌذجفغ١ٓ ٠ؾذْٚ أْ ثٌضذخ١ٓ ٠ذذٚ رٚ ػاللز دغشؽجْ ثٌشةز ٚدجٌضجٌٟ ثٌضذخ١ٓ ٘ٛ ِضغ١ش ألْ ١ٌظ وً ثألشخجص 

 ِذخ١ٕٓ.

 : Types of variablesأًْاع الوخغيراث 

  ِضغ١شثس ِضفشػزDichotomous. V  إٔجط /  –: ٟ٘ ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ صخضٍف فمؾ فٟ ل١ّض١ٓ ِغجي ) روٛس

 ١ٌغش فجًِ (. –ِٛس / فجًِ  – ف١جر

  ) ثٌّضغ١شثس رثس ثٌظفز ١ٌّّضر ) ثٌّضغ١شثس ثٌّضفشدرAttribute V  ٚثٌّضغ١شثس ثٌضٟ ٌٙج ١ِّضثس أ ٟ٘ :

 ِضغ١شثس ِٛؽٛدر ِغذمجً ِغً ثٌؼّش, ف١ظ ثٌذجفظ ٠الفظٙج دذغجؽز ٠ٚم١غٙج.

  ) ثٌّضغ١شثس ثٌفؼجٌز ) ثٌٕش١طزActive V  ثٌذجفظػٍٝ ِغذمجً ٚدجٌضجٌٟ : ٟ٘ ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ ٌُ صىٓ ِٛؽٛدر  

 .إ٠ؾجد٘ج
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 أد٠ٚز ػٍٝ ثسصفجع ثٌؼغؾ 4إرث وجْ ثٌذجفظ ع١م١ظ فؼج١ٌز  ِغجي:

 ٕ٘ج دٚثء ّٔٛرػ أ, ح,ػ, د صؼضذش وّضغ١ش ألْ أشخجص ِخضٍف١ٓ ٠أخزْٚ أد٠ٚز ِخضٍفز.

 ٌّؼضّذر ثٌّؼضّذر ٚغ١ش ثٌّضغ١شثس ثV  .IndependentDepedent &  

 ً٘ ٠غذخ ثٌضذخً ثٌضّش٠ؼٟ صقغ١ٓ ٔضجةؼ ثٌّش٠غ؟

 ؟ً٘ ٠غذخ ثٌضذخ١ٓ عشؽجْ سةز

 ؟شفجء عش٠غً٘ صغذخ ثٌؼٕج٠ز ثٌضّش٠ؼ١ز 

 ٠غذخ إؽشثء ِؼ١ٓ ثإلؽٙجد؟ً٘ 

 ضأع١شثٌ غذخثٌ

 ( Dependent )الوخغير الوؼخوذ ) الخابغ (  ( Independent ) الوخغير غير الوؼخوذ ) الوسخقل ( 

ٟٚ٘ ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ ٠ؼضمذ أٔٙج صغذخ أٚ صؤعش ػٍٝ 

 ثٌّضغ١شثس ثٌّؼضّذر.

ٟٚ٘ ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ صضأعش دجٌّضغ١شثس غ١ش 

 ثٌّؼضّذر.

 ثٌٛصْ ثٌؼّش

  

  ثٌّضغ١شثس ثٌخجسؽ١زExternal. V : 

ػ١ٍٙج ألٔٙج صؤعش ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌّضغ١شثس ثٌّؼضّذر ٚغ١ش ثٌّؼضّذر ٚصقضجػ إٌٝ ثٌغ١طشر 

 ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌذقظ.

 : Hypothesisالفرضيت  -7

  ٛ  لغ ثٌؼاللجس د١ٓ ِضغ١شثس ثٌذقظ .ٟ٘ ؽٍّز صضؼّٓ ص

ثٌفشػ١ز صؤدٞ إٌٝ دسثعجس صؾش٠ذ١ز ثٌضٟ صٙذف أٚ صضطٍخ ثٌٛطٛي أٚ ػذَ ثٌٛطٛي ) صقم١ك أٚ ػذَ صقم١ك ٘زٖ 

 ثٌفشػ١ز (.

 : Pilot studyدليل الذراست  -8

ٚثٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠غضط١غ ثٌذجفظ أْ ٠ضؼٍُ ثٌىغ١ش ػٓ ِٕجؽك ثٌمٛر أٚ ثٌؼؼف فٟ خطز دقغٗ  ١ضثْ ػٍّٟ طغ١شِ

 إِىج١ٔز ثٌذقظ. -أدٚثس ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس  -ؽشق ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس  -ثٌؼ١ٕز  –ثٌذٕجء  ف١ّج ٠ضؼٍك:
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 : Validityالوصذاقيت  -9

ثٌضٟ إ١ٌٙج ) إٌٝ أٞ دسؽز صم١ظ أدٚثس أدٚثس ثٌذقظ, ٟٚ٘ صش١ش إٌٝ ثٌذسؽز أٚ ثالِضذثد س ٟ٘ ٚثفذر ِٓ ١ِّضث

 ثٌذقظ ( ِج ٘ٛ ِضٛلغ أْ ٠مجط.) ِج ٟ٘ دسؽز ثٌظقز ثٌضٟ ٔم١ظ دٙج (.

 لجػذر ٌم١جط ثٌطٛي.،  ِم١جط ٌم١جط ثٌٛصْ ِغجي :

 : Reliabilityالوْرْقيت  -10

ز أٚ ثالػضّجد٠ز ٟ٘ ٚثفذر ِٓ طفجس أدٚثس ثٌذقظ ثٌضٟ صم١ظ ثٌّضغ١شثس, صش١ش إٌٝ ثٌذسؽز أٚ ثِضذثد ثالعضّشثس٠

 ٚثٌضٟ دٙج ثألدٚثس صم١ظ ثٌّضغ١شثس.

 : Populationالخؼذاد الؼام  -11

 ك ٔضجةؼ ثٌذسثعز.ٚثٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ) ٠ضُ ػ١ٍُٙ ثٌذقظ ( ٚػ١ٍُٙ صطذ  ُٚ٘ ِؾّٛػز ِٓ ثألشخجص 

 : Sampleالؼيٌت  -12

  ّ  ثٌّؾضّغ.ُ ػٍٝ ُٚ٘ ثألشخجص ػّٓ ثٌّؾضّغ ٚثٌز٠ٓ ُِٕٙ صؾّغ ثٌّؼٍِٛجس دشىً ٚثلؼٟ ُِٕٚٙ صؼ

 الِذف هي البغذ في الخوريض:

 Observation 

 Identification 

 Description 

 Exploration 

 Explanation 

 Prediction 

 Control 

 أًْاع البغذ:

  Basic. Rثٌذقظ ثألعجعٟ  -1

 Applied. Rثٌذقظ ثٌضطذ١مٟ  -2

 Descreptive. Rثٌذقظ ثٌٛطفٟ  -3

 Exploratory. Rثٌذقظ ثالعضىشجفٟ ) ثالعضطالػٟ (  -4
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 Explanatory. Rثٌذقظ ثٌششفٟ  -5

  Experimental. Rثٌذقظ ثٌضؾش٠ذٟ  -6

 

 ) بٌاء ًظريت, إضافت هؼلْهت, ليسج هشكلت فْريت (: Basic . Rالبغذ األساسي  -1

غشع إٔضجػ  عجع١ز ( فٟ ِؾجي ِج ِٓ أؽًٍّؼشفز ) ثٌّؼشفز ثألٌظ ثٌزٞ ٠ذٕٝ ١ٌّذ لجػذر أٚ أعجط ٘ٛ ثٌذق

 دغشع فً ثٌّشىٍز . أوغش ِِٕٗؼشفز ِؼٍِٛجس أٚ صى٠ٛٓ ٔظش٠جس 

 ) عل هشكلت هؼيٌت, هشكلت عاليت فْريت (: Applied . Rالبغذ الخطبيقي  -2

 وض ػٍٝ إ٠ؾجد فً ٌّشىٍز ِقذدر فج١ٌز.٘ٛ ثٌذقظ ثٌزٞ ٠ش  

 ) ّصف هشكلت (: Descriptive . Rالبغذ الْصفي  -3

ً دجٌضّش٠غ ) صقذ٠ذ عّجس ٚخظجةض ظجٛطف ظج٘شر ِج ِضؼٍمز ٠ٙضُ د ً ٚو١ّج ٕٚ٘ج  (٘شر ِؼ١ٕز صقذ٠ذثً و١ف١ج

ٓ دٕجء ٠ف. ٟٚ٘ ال صذذأ دٕظش٠ز دً ٔضجةؾٙج ٠ّىٓ أْ صغضخذَ فٟ صىٛؼ١, ٠ّٚىٓ أْ ٠ثٌذجفظ ٠الفع, ٠ظف

 ٔظش٠ز الفمجً.

  ِغجي:

 فذ٠غٟ ثٌٛالدر خالي ثألعذٛع ثألٚي ِٓ ثٌٛالدر.ّٔٛرػ صغز٠ز ثٌّٛث١ٌذ 

" Patterns of neonates feeding during the first week of life" 

 دّٕجرػ ِخضٍفز. listعٛف صٛػغ لجةّز ٕ٘ج ثٌظج٘شر ِقذدر, ِالفظز ِٚظٕفز ٚثٌٕض١ؾز ثٌٕٙجة١ز 

Bottle  ٞدذشٚٔز , عذBreast ِشضشن ,combined .ٚصقش وً ِؾّٛػز ٠ٛؽذ صقش ِؾّٛػز 

 القت ( : ) اكخشاف ػ Exploratory . Rالبغذ االسخطالػي ) االسخكشافي (  -4

ٍذقظ ثٌٛطفٟ ٚوالّ٘ج ٠شضشوجْ فٟ غ١جح ثٌٕظش٠جس ٌٚىٓ ٘زث ٠ٙذف أوغش إٌٝ ثعضىشجف ثٌؼاللجس: ٌذثد ٘ٛ ثِض

 ؟what٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌذقظ ٠شوض ػٍٝ أعتٍز ِغً ِجرث 

What are the factors that influence, affect or cause or related to the presence of these 

pattern of feeding? 

 ِج ٟ٘ ػٛثًِ ثٌضأع١ش ثٌضٟ صغذخ ٚصضؼٍك دٛؽٛد ٘زٖ ثٌّٕجرػ ِٓ ثٌضغز٠ز؟
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 : Explanatory . Rالبغذ الشرعي ) شرط لوارا (  -5

 , ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌذقظ ٠شوض ػٍٝ ثألعتٍز ِغ٠ًششؿ ثألش١جء ٚ٘ٛ ٠مذَ فُٙ ٌٍظٛث٘ش

Why? 

Why such a relationship exists?      ٌّجرث ِغً ٘زٖ ثٌؼاللز ِٛؽٛدر؟ 

  ?Why premature neonates have a certain pattern of feeding and not the other ِغجي:

 ٌّجرث ٠ّضٍه ثألؽفجي ثٌخذػ ّٔٛرػ ِقذد ِٓ ثٌضغز٠ز ال٠ّضٍىٗ غ١شُ٘؟

 : Experimental . R(  هؼخوذ ػلى هخغير هسخقلالبغذ الخضريبي ) حأرير هخغير  -6

ٕ٘ج ثٌذجفظ ٠ٕجٚس ) ٠ؼجٌؼ ( ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً ٠ٚالفع ٠ٚم١ظ ثٌضغ١شثس ثٌضٟ صضذغ صٍه ثٌّٕجٚسر فٟ ثٌّضغ١ش ثٌّؼضّذ 

 ) صجدغ (.

 ١ز.صأع١ش ثٌذٚثء ػٍٝ ثٌقجٌز ثٌطذ ِغجي:

 ثٌذٚثء: َ.َ      ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً 

 ثٌقجٌز ثٌطذ١زثٌّضغ١ش ثٌضجدغ: َ.س      

 ثٌضٕفظ ثٌؼ١ّك ػٍٝ و١ّز ثٌغؼجي ػٕذ ِشػٝ ثٌشدٛ.صّجس٠ٓ صأع١ش  ِغجي:

 : صّجس٠ٓ ثٌضٕفظ ثٌؼ١ّكَ.َ      ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً 

 ثٌّضغ١ش ثٌضجدغ: و١ّز ثٌغؼجيَ.س      

 هويساث البغذ الضيذ:

 ٠ؾخ أْ ٠ؼ١ف ِؼٍِٛجس ؽذ٠ذر: -1

 .فمجةك ؽذ٠ذر 

 .إعذجس أٚ ٔفٟ ِٛؽٛدثس دقظ عجدك 

 .ػاللجس ؽذ٠ذر د١ٓ ظٛث٘ش ؽذ٠ذر 

  ِٛؽٛدثس عجدمز.ششؿ 

 ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ِشىٍز صقضجػ إٌٝ فً. -2

 جَ ١ٌٚظ شخظٟ.ػ٠ؾخ ثٌٛطٛي إٌٝ ٘ذف  -3

٠ؼٕٟ إرث ثخضجس دجفظ آخش ٔفظ ثٌّشىٍز ٚثصذغ ٔفظ ثٌّشثفً عٛف ٠ظً إٌٝ  .ٔضجةؼ ثٌذقظ لجدٍز ٌٍم١جط -4

 ثٌٕضجةؼ ٔفغٙج.
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 ٠ؾخ أْ ٠غضخذَ ثالصؾجٖ ثٌؼٍّٟ فٟ ثٌذقظ. -5

 مً إٌٝ ِٓ صضؼٍك دُٙ إٌٝ ِٓ ٠ّىٓ أْ صىْٛ ِٓ ث٘ضّجِجصُٙ.ٔضجةؼ ثٌذقظ ٠ّىٕٙج أْ صٕ -6

 ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ثٌذقظ ششػٟ ) ِششٚع (, ال ٠ؤرٞ فمٛق ثٌّش٠غ, ث١١ٌّٕٙٓ, ثٌّؾضّغ, أٚ ثٌذجفظ ٔفغٗ. -7

 يضب أى يغوى:

 فمٛق ثٌّش٠غ ) صٛل١ؼٗ, خظٛط١ضٗ, أٚ فمٗ دجالٔغقجح فٟ أٞ ٚلش (. -1

 أٚ فؼً ف١ٗ عٛء ١ٔز أٚ لظذ (.فمٛق ث١١ٌّٕٙٓ ) ال عٛء عٍٛن, ال خذثع  -2

 فمٛق ثٌّؾضّغ ) شىش ٚثِضٕجْ ٌىً ِٓ عجػذ فٟ ثٌؼًّ (. -3

 فمٛق ثٌذجفظ ) ثفّٟ ٔفغه (. -4
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