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الرحيم    الرحمن الله بسم

مراجعة-  4
السابقة  الدراسات
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السابقة   الدراسات مراجعة

 . المشكلة   /      عن كتبت التي المراجع للمصادر استعراض هي

المشكلة             هذه عن اا حالي المتوفرة المعلومات هي ما نعرف أن بد فل

به،        قاموا وماذا عنها الخرون قال وماذا

. بذلك       القيام تقتضي العلمية المانة أن كما
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عند       السابقة الدراسات على الطلع أهمية
: بحثي   مقترح  إعداد

-: التالية          للسباب وذلك السابقة الدراسات إلى نعود أن الهمية من

1. البحوث.      في والتكرار الزدواجية منع
في.          2 السابقون زملءه صادفها التي للمشكلت واعي الباحث تجعل

. فيتحاشاها      فيها وقعوا التي والخطاء بحوثهم
يشير.            3 حيث ببحثه، الصلة ذات بالمراجع يحيط أن المستجد الباحث تجعل

. بها         استعانوا التي والمصادر المراجع إلى تقاريرهم في الباحثون
النجاح.           4 ومدى استخدمت التي والدوات أتبعت التي البحث طرق معرفة

. عليها     العتماد في الخطأ أو
5. البحث.      لهمية ومقنعة قوية مبررات إعطاء
كمحك.          6 واستخدامها السابقة البحوث بعض نتائج إلى الستناد يمكن

. الجديد      البحث في النتائج صدق لفحص
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أفراد،.  1
مجموعات، 

منظمات.

معلومات.  2
منشورة 

معلومات. 3
منشورة   غير

: المعلومات  مصادر

( فهارس(   مقالت،  كتب،
تسجيلت،(   تقارير،

بحثية،   مقترحات
.( الحاسوب   بيانات
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: المختلفة     المصادر هذه نجد أين
في       المعلومات مصادر على الحصول نستطيع

الدارية     النظمة مستويات مختلف
تصنيفها      ويمكن اا ودولي اا محلي المستخدمة

: مستويات   ثلثة وفق
:   : المحلي  مستوى الول  المستوى

مديرية /    محافظة

والعيادات    المشافي السريرية سجلت السنوية  الملحظات  التقارير

. الصحة     مكتب من الصادرة  الحصائيات

 تقارير  صحف مقالت كتب
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:   : الوطني  المستوى الثاني  المستوى

الخاصة    والبيانات والتقارير الصحة  الوثائق  وزارة

حكومية     غير منظمات

الجامعية    للبحاث محددة  كتب

وطنية  مقالت  مجلت

الوطنية   المكتبات

المركزي    الحصاء  مكتب
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:  : الدولي  المستوى الثالث  المستوى

للـ    السنوية  .WHO, UNICEFالتقارير

. الكمبيوتر   أبحاث

 النترنت.

العالمية   البحثية  المراكز

العالمية   والدوريات  المجلت
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: المصادر     هذه إلى الوصول طريقة
: المعلومات           على والحصول مصدر كل مع للتعامل خطة وضع من لبد

معرفة.            1 ولديه قرار صانع أو باحث يكون وقد الدليل، الشخص تحديد
أسماء            أو الجيدة بالمراجع يزودك أن ويستطيع البحث موضوع عن جيدة

. مساعدتك    يستطيعون آخرين أشخاص

العلقة.           2 ذات المؤتمرات في المتحدثين أسماء عن تبحث أن حاول
.    ( للستفادة (  بهم والتصال البحث موضوع بالمشكلة

وزارة.         3 البحوث، مؤسسات الجامعات، في المكتبات بأمناء التصال
. المراجع     هذه عن وتسأل الصحة

4. الملئمة.          المراجع لتحديد وذلك المراجع وقوائم الكتب فهارس في البحث
الحاسوب.      5 طريق عن الصادر .CD ROM / Medline, netاستعراض
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