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أولا :مقدمة
إن عمليةة حصةةر المراجةةع التةةي هسةةتخدمثا الباحةث اةةي قا مةةة المراجةةع اةةي نثاهةةة
بحثةةو وتوقيقثةةا اةةي المةةتا ليسةةت بةةاألمر البسةةيح ،حيةةث إن الباحةةث ومةةع مةةرور الوقةةت
وتة ار م المصةةادر قةةد هجةةد ناسةةو عةةاج از عةةا تنظةةيم مراجعةةو ومصةةادرها ،كمةةا أنةةو قةد هاقةةد
بعض ما هذه المراجةع بسةبك كثرتثةا وتركيةزه اةي القتباسةات واةياغتثا وتوظياثةا اةي
السعي إلهجاد أداة تساعد الباحثيا اي تنظيم وإدارة المراجع.
بحثو ،وهو ما تطلك ّ
ومةةةا تلةةةا األدوات التةةةي قةةةد تسةةةاعد البةةةاحثيا اةةةي عمليةةةة تنظةةةيم وإدارة المراجةةةع
والتوقيق اي األبحاث العلمية برنامج ( )EndNoteوالذي هسمح للبةاحثيا بالتعامة مةع
المراجع بك هسر وسثولة ،إذ هقوم البرنامج بحاظثا والرجةو إليثةا أقنةات كتابةة األو ار
واألبحاث العلمية ،كما يتضةما البرنةامج العديةد مةا التنسةيقات الببليوغراايةة التةي همكةا
اسةتخدامثا ،مثة ( )APA( ،)MLAوالتةةي يةتم الاتيةةار منثةةا واقةا لةةنمح التوقيةةق الةةذي
يريةد الباحةث اسةتخدامو ،كمةا همكةا رنةح برنةامج ( )EndNoteببرنةامج ( Microsoft
 )Wordلتسةةثي عمليةةة القتبةةاس والتوقيةةق أقنةةات كتابةةة األبحةةاث ،كةةذلا ا ة ن البرنةةامج
يرتبح بالعديد ما قواعد بيانات مكتبات عالمية همكا البحث ايثا وإدراج المراجع منثا.

ثانياًً:مشكلةًالبحث
ُتعد المراجع العلمية كالكتك واألبحاث والوقا ق العلمية األارى ما البيانات المثمةة
التي تتعامة معثةا األبحةاث والدراسةات العلميةة ،والتةي تتعةرش إلةم م ةكالت متعةددة عنةد
اسةةةتخدام الط ار ةةةق اليدويةةةة إلدارتثةةةا وتنظيمثةةةا ،األمةةةر الةةةذي داةةةع إلةةةم اسةةةتخدام الط ار ةةةق
الحديثة اي التعام مع هذه المراجع تحةت عنةوان التوقيةق اإللكترونةي ،حيةث إن مةا تلةا
البرامج التي ُتستخدم اي عملية التوقيق اإللكتروني برنةامج ( .)EndNoteبنةات علةم مةا
سبق برزت الحاجة إلم إعداد هذه الورقة البحثية لتعريف طلبة الدراسات العليا والبةاحثيا
بآليةةة اسةةتخدام برنةةامج ( )EndNoteاةةي تنظةةيم وإدارة المراجةةع العلميةةة .وعليةةو اة ن هةةذا
البحث استثدف ب ك محدد اإلجابة عا السؤال الر يس:
ي ة همكةةا اسةةتخدام برنةةامج ( )EndNote X7اةةي تنظةةيم وإدارة المراجةةع اةةي
األبحاث العلمية؟ وينبثق عنو األسئلة اآلتية:
 .1ما إعدادات موقع جوج البحث العلمي ( )Google Scholarومواقع البحةث العلمةي
األارى التةي هجةك طةبطثا لتسةثي عمليةة تحمية المراجةع إلةم برنةامج ( EndNote
 )X7واستخدامثا اي البحث؟
.2مةةةا مكونةةةات برنةةةامج ()EndNote X7؟ وكيةةة يةةةتم التعامةةة معثةةةا أقنةةةات اسةةةتخدام
البرنامج؟
 .3ي ة همكةةا رنةةح برنةةامج ( )EndNote X7ببرنةةامج ( )Microsoft Wordإلدراج
التوقيقات للاقرات؟

ثالثاًً:أهدافًالبحث
يثدف هذا البحث ب ك محدد إلم تعريف طلبة الدراسات العليا والباحثيا بكياية استخدام
برنامج ( )EndNote X7أقنات كتابة األو ار واألبحاث العلمية ،وذلا ما االل:
 .1توطةةيح طريقةةة طةةبح إعةةدادات موقةةع جوجة الباحةةث العلمةةي ()Google Scholar
ومواقةةةةةع البحةةةةةث العلمةةةةةي األاةةةةةرى لتسةةةةةثي عمليةةةةةة تحميةةةةة المراجةةةةةع إلةةةةةم برنةةةةةامج
( )EndNoteواستخدامثا اي البحث.
 .2تعريف البةاحثيا بمكونةات برنةامج ( )EndNoteوكيايةة التعامة معثةا أقنةات اسةتخدام
البرنامج.
 .3توطةةةيح ةليةةةة رنةةةح برنةةةامج ( )EndNoteببرنةةةامج ( )Microsoft Wordوإدراج
التوقيق للاقرات المقتبسة.

رابعاًً:أهميةًالبحث
تظثر أهمية البحث ما االل ما هأتي:
 .1هعد اسثاما اي مجةال تطةوير أدات طلبةة الدراسةات العليةا اةي إعةداد األو ار واألبحةاث
العلمية ،اااة اي ظ وجود ندرة لألبحاث واألو ار العلمية التي تناولت موطو هذا
البحث.
 .2هسةةاهم اةةي مسةةاعدة طلبةةة الدراسةةات العليةةا لتعة ّةرف واحةةد مةةا الب ةرامج الثامةةة التةةي
تساعدهم اي إدارة وتنظيم المراجع والتوقيق اي األبحاث العلمية.
 .3يتناول عرطا نظريةا وعمليةا آلليةة اسةتخدام برنةامج ( )EndNote X7والةذي هسةاعد
طلبة الدراسات العليا اي إدارة وتنظيم المراجع أقنات إعدادهم لألو ار البحثية العلمية.

خامساًً:حدودًالبحث
هقتصر البحث علم:
 .1اإلادار ( )X7ما برنامج (.)EndNote
 .2التجريك علم مواقع البحث.Google Scholar, WorldCat :

سادساًً:مصطلحاتًالبحث
ُعّرات مصطلحات هذا البحث كما هأتي:
 .1المراجةةةةةع العلميةةةةةة ( :)Referenceهةةةةةي الوقةةةةةا ق والمراجةةةةةع التةةةةةي نقلةةةةةت الحقةةةةةا ق
والمعلومةةات عةةا الموطةةو مح ة البحةةث ،أو عةةا بعةةض جوانبةةو مةةا مصةةادر ووقةةا ق
أاةةرى ،مث ة  :الكتةةك والمؤلاةةات األ ادهميةةة العامةةة والمتخصصةةة ،الةةدوريات والمقةةالت
العلميةةةة المتخصصةةةة ،الرسةةةا العلميةةةة األ ادهميةةةة المتخصصةةةة ،ومجموعةةةة البحةةةوث
والدراسةةةات العلميةةةة والجامعيةةةة التةةةي ُتقة ّةةدم مةةةا أجةةة الحصةةةول علةةةم درجةةةات علميةةةة
أ ادهمية ،والموسوعات ودوا ةر المعةارف والقةواميس ،والتةي يرجةع إليثةا الباحةث بثةدف
جمع المعلومات والحقا ق عا موطو بحثو ،والستاادة منثا اي إعةداد أدوات البحةث
وتنايذ إجراتاتو وتاسير نتا جو.
.2برنامج ( :)EndNoteهو برنامج إلكتروني محوسك هساعد اي البحةث عةا المصةادر
الببليوغرااية علم النترنةت ،وكةذلا اسةترداد المصةادر والمراجةع مةا المكتبةة الخااةة،
وإداالثا إلةم البرنةامج واقةا لنظةام التوقيةق الةذي يةتم اعتمةاده ،ومةا قةم القيةام برنطثةا
مباشةرة ببرنةامج ()Microsoft Word؛ ألجة توقيةق الاقةرات المقتبسةة مةا المراجةع
التي يتم اعتمادها اي البحث.

سابعاًً:اإلطارًالعمليًللبحث
الواجثة الر يسة للبرنامج :وهي تتضما ست أجزات ر يسة ،كما يتضح ما الصورة اآلتية.

قامنا :ما همكا إجراؤه اي برنامج ()EndNote
همكا ما االل برنامج ( )EndNoteالقيام بما هأتي:
 .1إن ةةةات مكتبةةةة جديةةةد لتضةةةميا المراجةةةع المسةةةتخدمة ايثةةةا ،وكةةةذلا همكةةةا إن ةةةات
مجموعات متعددة طما المكتبة ،بحيةث همكةا تصةني المراجةع ايثةا واقةا لمجالثةا
اي البحث.
 .2همكُننا البرنامج ما إدراج مراجع – تم تحميلثا مسبق ا – يدوي ا إلم المكتبة التةي يةتم
إن ا ثا.
 .3يتضةةما البرنةةامج مجموعةةة كبيةةرة جةةدا مةةا قواعةةد بيانةةات المكتبةةات العالميةةة ،بحيةةث
همكا البحث ايثا وتحمي األبحاث منثا وتضمينثا طما المكتبة التةي يةتم إن ةا ثا
اي البرنامج.
 .4البرنةةامج مةةرتبح بالعديةةد مةةا محركةةات البحةةث العلميةةة العالميةةة ،بحيةةث همكةةا – بعةةد
طةةبح اإلعةةدادات – تحمي ة األبحةةاث واألو ار العلميةةة بالصةةيةة الخااةةة بالبرنةةامج،
وادراجثا اي البرنامج.
 .5توقيةةةق المراجةةةع اةةةي برنةةةامج ( )Wordوإدراجثةةةا إلةةةم قا مةةةة المراجةةةع اةةةي برنةةةامج
( )Wordما االلو.
 .6همكننةةا البرنةةامج مةةا تصةةدير /اسةةتيراد مراجةةع مةةا /إلةةم المكتبةةة الخااةةة التةةي يةةتم
إن ا ثا اي البرنامج.

تاسعا :بعض ما مميزات برنامج ()EndNote
يتميز برنامج ( )EndNoteبأنو:
 .1همكننا ما ااتيار نو (طريقة) التوقيق التي نريةد اسةتخدامثا واقةا للةوا ح الكليةات أو
المجالت العلمية.
 .2هعم علم ترتيك المراجع تلقا يا عند إدراجثا اي مل ( )Wordالخاص بالبحث.
.3اةةي حةةال اعتمةةاد طريقةةة ( )MLAللتوقيةةق ،ا ة ن البرنةةامج هعتمةةد تةةرقيم المراجةةع واق ةا
لورودها اي المتا تلقا يا.

عاشراًً:إجراءاتًالبحث
لتحقيق هدف هذا البحث ،سيتم اتبا اإلجراتات اآلتية أقنات العرش:
 .1توطيح طريقة اتح برنامج ( )EndNoteألول مرة.
 .2توطيح طريقة اتح مكتبة تم إن ا ثا مسبق ا.
 .3توطيح طريقة إن ات مكتبة جديدة داا البرنامج.
 .4التعرف علم الواجثة الر يسة للبرنامج.
 .5توطةةيح اطةوات إن ةةات مجموعةةات دااة المكتبةةة وتصةةني المراجةةع اةةي المجموعةات
واقا للتصةني المحةدد ،وذلةا مةا اةالل سةحك الملة وإاالتةو علةم المجموعةة التةي
نريد وطع المرجع طمنثا.
 .6تحديد طريقة ااتيار نو التوقيق الذي نريد اعتماده اي البحث.
 .7توطةةةيح اطةةةوات إدراج المراجةةةع يةةةدويا إلةةةم البرنةةةامج ،وإراةةةا ملةةة المرجةةةع بصةةةيةة
( )pdfإن ُوجد.
 .8توطيح اطوات إدراج المراجع مةا اةالل البحةث اةي قواعةد بيانةات المكتبةات العالميةة
المتوارة اي البرنامج ،مع إمكانية ااتيار المكتبة التةي نريةد البحةث ايثةا وتحديةد نةو
بيانات البحث ،مع إمكانية إهجاد مل المرجع بصيةة ( )pdfوذلا ما اةالل الضةةح
علم األهقونة الخااة بذلا.

 .9توطيح ةلية طبح إعدادات موقع ( )Google Scholarلتسثي عملية تحمي
المراجع لبرنامج (.)EndNote
 .10توطةةةيح اطةةةوات إدراج المراجةةةع مةةةا اةةةالل البحةةةث اةةةي موقةةةع ( Google
 )Scholarأو موقع ( )WordCatأمثلة علم مواقع البحث العلمية.
 .11توطةةيح ةليةةو ترتيةةك قا مةةة المراجةةع اةةي البرنةةامج واق ةا لةةنمح التوقي ةق الةةذي تةةم
ااتياره مسبقا.
 .12توطةةيح ةليةةة حةةذف مرجةةع مةةا المكتبةةة ،وذلةةا مةةا اةةالل الضةةةح علةةم المرجةةع
بالزر األهما والضةح علم الخيار (.)Remove
 .13توطيح ةلية رنح برنامج ( )EndNoteببرنامج ()Word؛ وذلا ما أج توقيق
المراجع المطلونة اي برنامج ( )Wordوإدراجثا ما برنامج (.)EndNote
 .14توطيح ةلية تصدير واستيراد مراجع ما اارج المكتبة المحلية اي البرنامج.
 .15التعرف إلم موقع برنامج ( )EndNoteعلم النترنت.
رابح موقع البرنامج:
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

وهللا ويل التوفيق  ..والسالم عليكم ورمحة هللا واته

