ورقة بحثية مقدمة لليوم الدراسي
"تطوير أداء طلبة الدراسات العليا وفق مستجدات البحث
العلمي"
"مصادر بحثية علمية مجهولة"

أ .نداء كشكو

المحور األول
ماهية المصادر البحثية العلمية

















تعريف البحث العلمي :
ث ِفي األًَْر ًِ
ض
للاه هغ َرابا َي ْب َح هً
ث ًّ
التحريً واالستقصاء ,قال هللا تعالىَ﴿ :فًَب َع ًَ
البحث لغةً  :الطلب والتفتيش و ّ
التتبع و ّ
ءة أ ِ
يه).
َخ ًِ
ف هي َو ِاريً َس ْو ًَ
لِهي ِرَي هًه َك ْي ًَ
عين :من
عين وفق منهج خاص لتحقيق هدف هم ّ
وتتبع لموضوع هم ّ
مبنية على تقصً ّ
ويعرف بأنه  " :هو دراسة ّ
ق أو ترتيب همختلط أو غير ذلك من أهداف البحث العلمي“.
متفر ً
إضافة جديد أو جمع ّ
مصادر البحث العلمي :
تعتبر مصادر المعلومات من المستلزمات الضرورية والهامة لكتابة ,وإنجاز مختلف أنواع البح ًوث والدراسات
العلمية ,تزيد الدقة والموضوعية من القيمة العلمية للبحث والدراسة العلمية ,والسيما إذا استخدمت تلك المصادر
بالهيكلية الصحيحة الستخدامها.
تنقسم مصادر المعلومات البحثية إلي نوعان في تصنيفها وهما:من حيث المحتويً ومن حيث الشكل المادي.
المصادر البحثية العلمية من حيث المحتوىً :
أ -مصادر علمية بحثية أولية .
ب -مصادر علمية ثانوية.
ت -مصادر من الدرجة الثالثة..
ج -مصادر معلوماتية غير الوثائقية.
مصادر البحثية العلمية من حيث الشكل  :مطبوعة  ,وغير مطبوعة .

أهمية المعلومات والمصادر البحثية













إثراء البحث العلمي وتطوير العلوم والتكنولوجيا.
إزالة كافة أشكال المعاناة السابقة التى كان يعاني منها الباحثونً والدارسونً كالً في مجاله ؛محققاً
بذلك إلمام الباحث بكل ما كتب ونشر حول موضوع بحثه.
تشكل المعلومات ومصادرها العلمية المادة الخام للبحوث العلمية,والمحك الرئيسي التخاذ الق اررات
السليمة والتزود من المصادر األولية النقية والصحيحة للمعلومات والبيانات.
منع االرتجالية والعشوائية في البحث العلمي.
المساهمة في نقل الخبرات والمعارف العلمية إلي اآلخرين  ,من خالل وصول الباحثين ًوالدارسين
والمهتمين بالمصادر البحثية األولية الموثوقة.
تساعد المعلومات في حل المشكالت التي تواجهنا ،وعلى االستفادة من المعرفة المتاحة.
استفادة الباحثين من قاعدة واسعة من المعلومات وذلك من خالل اإلمكانيات التفاعلية للبحث
باالتصال المباشر والبحث في قواعد وبنوك المعلومات.
تنوع المصادر البحثية ,باإلضافة إلى السرعة والدقة في الخدمة والذي ينعكس إيجابًا على
المستفيدين وذلك بتوفير الوقت والجهد  ,واالقتصاد في النفقات والتكاليف .
المساهمة الفعالة لمراكز ومصادر المعلومات في نقل و تبادل المعلومات و تقديم خدمات راقية من
أجل توفير المعلومات لروادها و مستعمليها.
اإلتاحة المستمرة والمتواصلة على مدار ال24ساعة و طيلة كل أيام السنة للمصادر البحثية,
االلكترونية لمرتاديها .

المحور الثاني
أفضل محركات البحث العلمي االكاديمي.










محركات البحث ( :)Search engineهي عبارة عن قواعد بيانات ضخمة بعناوين
ومواقع,وصف مصغر لصفحات االنترنت المختلفة,وهي أدوات شائعة االستخدام تمكن
الوصول إلى صفحات النسيج الشبكي العالمي ,تتيح للم ِ
ث عن كلمات
ستخدمين البح ًَ
ه
محددة ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة بشكل دائم بغرض ايجاد دليل معين,وتعود على
الباحث بمئات النتائج والمعلومات.
مكونات المحرك البحثي :
نظامًللتجميعً,نظامًللتكشيف,خوارزميةًللبحث,خوارزميةًللترتيبًوالتنظيم.
أنواع محركات البحث:
محركات بحث عامة  ,بحث متخصصة  ,بحث المناطق  ,بحث قواعد البيانات  ,بحث
الصور ,محركات بحث المواد المسموعة  ,بحث المواقع  ,بحث متعددة اللغات .
أشهر محركات البحث التي ينصح بها الباحثين:
مكتبة ضخمة لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه الصادره من الجامعات االسترالية,
تمكن الباحثين االطالع على كافة البيانات والمعلومات المتاحة ,مما يعزز لدي الباحثين
التنوع في المراجع العلمية االجنبية في أبحاثهم وكتاباتهم.

أشهر محركات البحث
التي ينصح بها الباحثين

: BASE

أحد محركات البحث األكثر ضخامة في العالم خاصة بالنسبة للمصادر العلمية اإللكترونية
المفتوحة .الموقع تشرف عليه إدارة مكتبة جامعة بيليفيلد األلمانية ,تتعدد اللغات التي
يوفرها الموقع ومنها االنجليزية واالسبانية والفرنسية وغيرها دونً العربية.

وهو موقع رائع يتيح للباحثين االكتفاء بالكتابة بعنوان الموضوع الذي تبحث عنه بأي مجال
وأي تخصص ويقوم بتزويدك بأفضل  10مواقع تتناول الموضوع المبحوث عنه ,وبهذا
يوفر الوقت والجهد بحصر الخيارات للباحثين والدارسين بأفضل المواقع المحملة
للموضوع.
يمتاز الموقع أنه أكبر محرك بحث مجانى للرسائل العلمية على االنترنت يخدم الباحثين
والمهتمين بكل ما يحتاجونً اليه.
هي مكتبة رقمية على االنترنت للبحث التربويً والمعلومات ،برعاية من معهد العلوم التربوية
)(IESفي و ازرة التعليم األمريكية .يوفر سهولة الوصول إلى المصادر التربوية لدعم
التربوية و في
استخدامها في تحسين ممارسات التعلم والتدريس ،وفي اتخاذ الق اررات ً
إنجاز البحوث.

محركًالبحثًمخصصًللطالبًوالباحثينً،يصنفًأكثرًمنًمليارًمادةًعلميةً،بماًفيًذلكً
صفحاتًالويبًوالكتبًوالموسوعاتًوالمجالتًوالصحف.
موقعًيتيحًلكًالبحثًفيًآالفًالمجالتًالعلميةًالرائدةًمثل (Springer, Elsevier, Nature,
)IEEE, Wiley-Blackwellوغيرهاً,كماً يمكنًقراءةًمقاالتهاًدونًانقطاعًوالتوصلًعبرًبريدكً
اإللكترونيًبآخرًالموادًالعلميةًحولًالموضوعًالذيًتختار.
مكتبهًرقميةًتتيحًأبحاثًكاملةًبالتخصصاتًالعلمية.

موقعًيساعدًالطالبًعلىًتحصيلًالمعلوماتًالمستهدفةًبسرعةً،بتحديدًأهمًالنتائج ذاتًالصلةًمنً
قائمةًمواردًذاتًمصداقيةً،ويسهلًعليهمًالعثورًعلىًمصادرًأوليةًبعيداًعنًالمواقعًغيرً
موقعًرائعًلألبحاثً
ً
المرغوبةًوالمواقعًالهامشيةًالتيًتفتقرًإلىًالصرامةًاألكاديميةًأوًالصحفيةً,
تحصلًعلىًالمعلومةًبسهولةًويتميزًبترتيبًالنتائجًحسبًقوةًالمصدرًويستبعدًالمشكوكًفيه .
 :Library of Congressمكتبة الكونجرس توفر لك خدمة البحث في المصادر األولية
للوثائق ،بما في ذلك الصور والخرائط والمخطوطات والصحف التاريخية وغير ذلك.

IPL

ً:مكتبةًعامةًعالميةًً،يقدمًهذاًالموقعًمكتبةًإلكترونيةًعالميةًتابعةًلجامعةً
ميتشيجان فيًأمريكاً,اللغةًالرسميةًللموقعًولكافةًمقاالتهاًهيًاللغةًاالنجليزية.









 :Library Genesis1Mتحتويً هذه المكتبة على العديد من قواعد البيانات لكافة
االقسام وباختالف التخصصات فهي قاعدة بحثية مليئة بالدراسات للباحثين والباحثات ,
رقمية ،تستطيع الحص ًول عليها بشكل
أهم ما يميزها الكتب
اإللكترونية المتاحة بنسخ ّ
ّ
مجاني ،دونً تسجيل دخول أو حتى اشتراك في الموقع .
ن رسالة علمية
 :British Libraryالمكتبة البريطانية ,والتي تحتويً حوالي نصف مليو ً
وأطروحة في كل المجاالت العلمية والبحثية .
 : bookzzيحتويً على ماليين الكتب في مختلف التخصصات .
:Taylor & Francis Onlineقاعدة بيانات تضم منشورات عدد من المجالت في
ن,الرياضيات ,االحصاء  ,الطب  ,الصيدلة ,التمريض ,
مختلف المجاالت العلمية :القانو ً
الفيزياء ,يستطيع الدارسين االستفادة من تلك القاعدة البيانية لكافة المعلومات والوثائق
التي تحتويها .
 :Academic Infoمحرك بحثي غني بأفضل الروابط والموارد العلمية وأكثرها ارتباطا
بموضوع البحث الذي تحدده من خالل بحثك  ،من خالل استعراض قائمة من نتائج
البحث التي تكونً غالبا عبارة عن مراجع مطبوعة أو مصادر إلكترونية.

 :PDF Driveيحتويً هذا الموقع على أكثر من  214مليونً كتاب إلكتروني قابلة للتحميل
بصيغة  ,PDFويعتبر الموقع من أفضل مواقع الكتب واألبحاث التي تسهل على الباحثين
بحثهم ,وأهم ما يميز هذا الموقع البحثي انه يعرض في بداية واجهته أسماء الكتب الجديدة
المضافة للموقع والتي تمكن الباحثين من االطالع عليها وتحميلها.
:Lib Guides Community موقع يقدم لك خدمة البحث واستكشاف أزيد من
 318968دليل بحث يشرف عليه ما يزيد من  53731من أمناء المكتبات في 3856
مكتبة في جميع أنحاء العالم.
 موقع :mindomoتعتبر عملية التخطيط للبحث العلمي حجر األساس إلتمام البحث
بطريقة صحيحة وتحقيق نتائج مثمرة ،وإلضافة بعض المتعة والكثير من التنظيم إلى
عملية التخطيط ،يتيح الموقع فرصة خاصة تضيف نكهة رائعة على عملية التخطيط،
حيث يساعد الباحث على رسم خرائط مذهلة بطريقة مميزة ،وهو ما يشكل نقطة مهمة في
ن التخطيط الدقيق ،تضيع جهود الباحث ويبقى في حالة من التخبط طيلة
البحث ،فبدو ً
فترة البحث.
 موقع  :book boonموقع بحثي يتيح للباحثين البحث بتمعن عن الكتب المرادة ,
ويوفر الموقع تلك الميزة بجلب ما يحتاجه الباحث من خالل بحثه داخل خانة البحث
الخاص بذلك.
 مكتبة جامعة  Iowaاألمريكية :توفر رسائل الماجستير والدكتو ارًه في مختلف
التخصصات بصيغة PDFحتى عام2016م .

ي المكتبة الرقمية للجامعة على جميع رسائل الماجستير
مكتبة جامعة دورهام البريطانية :تحتو ً
والدكتو ارًه باإلضافة إلى ابحاث محكمة جميعها متاحة.






ويكي الكتب:موقع بحثي يحتوي كتب مفتوحة لعالم حر ,يستطيع الجميع
تحريرها,يحتوي مشروع ويكي الكتب على  1,080فصل في مجاالت مختلفة ومتنوعة
للثقافة البشرية.
الكتب المختلفة  ,حيث
◦ إليك كتابي :هيعد من أفضل المواقع المجانية لتحميل وقراءة ه
المترجم ،واألدب العربي؛
يضم المزيد من هكتب األدب العالمي ،واألدب العالمي ه
كالروايات العربية ،والكتب األدبية ،واألدب الساخر ،وكتب التنمية البشرية ،والشعر
المنوعة باإلضافة
الكتب ً
والفنون ،باإلضافة إلى األعمال المسرحية .وأيضا المزيد من ه
الكتب الدينية وكتب األطفال من السهول بمكان الوصول لها وقراءتها بكل سهولة
إلى ه
وارياحية.
المكتبة الرقمية لجامعة ام القرى :توفر المكتبة الرقمية الخاصة بجامعة أم القرى كافة
رسائل الجامعات السعودية و العربية والمخطوطات والمقاالت ,كما وتضم القاعدة
الرقمية على العديد من اصدارات المجاالت الخاصة بالجامعة  ,ومن االمثلة على ذلك
مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ,مجلة العلوم التطبيقية ,اضافة إلى مجلة العلوم
التربوية والنفسية  ,ومجلة الهندسة والعمارة االسالمية.

وهي المنصة الوحيدة في العالم التي تتيح البحث في النص الكامل للمنشورات اإللكترونية
المؤتمرات المنشور
ً
من آالف الكتب والدوريات والدراسات والتقارير االستراتيجية وأعمال
من العالمين العربي واإلسالمي ,يحتويً الموقع على  36,216عنوان من  411ناشر.

 :Cybrarians Journalهى أول دورية إلكترونية محكمة في مجال المكتبات
والمعلومات .صدر العدد األول منها في يونيو 2004م.محققة الدورية نجاحا كبي ار منذ
صدورها حيث أضيفت إلى دليل اإلنتاج الفكريً العربي الذي يصدره الدكتور محمد فتحي عبد
الهادي  ،كما أنها الدورية اإللكترونية المتخصصة الوحيدة على مستوىً الوطن العربي التي
تضاف إلى "دليل دوريات الوصول الحر.






بحوث :وهو عبارة عن أرشيف كامل لألبحاث والرسائل الجامعية والكتب والدرًوس يتيح
للباحثين االستفادة منه واإلطالع على كافة مضامينه ,ما يميز هذا الموقع أنه جامع
للرسائل ذات القيمة العلمية مع التحميل المباشر لطالبة العلم ,وتتعدد الوسوم داخل الموقع
البحثي من ابحاث تربوية  ,وأصول فقهيه وإدارة وغيرها الكثير ,وتحتويً على محرك
بحثي داخلي يتضمن األرشيف الكلي ليسهل للباحث في بحثه .

DFAJدليل الدوريات العربية المجانية:أول دليل عربي يحصر الدوريات العلمية العربية
المتاحة مجانا على شبكة االنترنت ,يضم  250دورية متنوعة  ,ألكثر من  170ناشر
علمي.
مكتبة المجالت العلمية ):(JSTORمن القرن ١٩م إلى اآلن كثير من الجامعات مشتركة
في قاعدة بياناتها للمكتبة ,و تمتاز بخاصية توفرها بالعديد من اللغات.

المحور الثالث
دور التقانة العلمية في مساعدة الباحثين والطالب في أبحاثهم العلمية


عالقة التقانة العلمية بالبحث العلمي :



كثرة استعمال واستخدام المعلومات اإللكترونية في العصر الحديث.
تنوع مصادر المعلومات اإللكترونية .
تبادل اآلراء العلمية وإرسال الوثائق وإمكانية القيام بإعداد وكتابة بحوث مشتركة
والتحضير لعقد ندوة علمية أو مؤتمر والنشر اإللكتروني.
االستفادة من أفكار وآراء جميع المهتمين بالمجال العلمي والبحثي في تطوير االعمال
البحثية العلمية.
متطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات ،بغرض إنجاز أعماله



البحثية ،التي لم تعد تحتمل التأخير.
تقلل مصادر المعلومات المحسوبة من الجهود المبذولة من قبل الباحثين .
استفادة الباحثين في كافة مجاالتهم من البرامج والدورات والدراسات التعليمية الموجودة
على اإلنترنت.
























كيفية استثمار الباحثين خدمات الشبكة في
البحث العلمي

البريدًااللكتروني.
الدراسات العلمية المنشورة الكترونيا.
استغالل برامج التواصل في اجراء المقابالت.
االستفادة الرقمية من المواقع االلكترونية التي تساعد الباحثين من خالل ادوات بحثية مثل
استمارات االستبيان أو استطالعات الرأي باإلضافة إلى المكتبات االلكترونية المتوفرة
على الشبكة.
عملية التوثيق في البحث االلكتروني .
 المحور الرابع
نصائح وتوجيهات الستخدام أفضل للتكنولوجيا من قبل طلبة الدراسات العليا:
أن يتو َّخى الباحث الموضوعيَّة واألمانة العلميَّة خالل جمع المادة العلميَّة لدراسته سواء
اتَّفق مع وجهة نظر كاتبها أم لم تتَّفق.
يخطط الوقت ويديره إدارة ناجحة في مرحلة جمع المعلومات البحثية وطريقة بحثه
 .أن
ِّ
صص للبحث.
كي ال تنعكس سلبيا على الوقت الكلي المخ َّ
حدد ما تريده من االنترنت بشكل دقيق (موضوع محدد,مواقع محددة).















أنًيحددًالباحثًطبيعةًالمحركًالبحثيًالذيًيعودًبالفائدةًالبحثيةًعليهً.
أالًيكتفيًطالبًالدراساتًالعلياًفيًبحثهمًااللكترونيًعلىًقاعدةًبياناتًبحثيةًأوً
محركًبحثيًًواحدًً,بلًأنًيتنقلًبينًالمحركاتًالبحثيةًباحثاًومفتشاًعنًمعلوماتهًالتيً
يريدهاًً,مماًيجعلًالمجالًمفتوحاًامامهًفيًخياراتهًالبحثيةًونتائجًالبحث المرجوة.
الًيكتفيًالباحثًبطريقةًواحدةًفيًإدخالًكلمةًالبحثً,حاولًفيًعديدًمنًالمترادفاتً
والصيغًلكلماتًالبحث.
لديًالبحثًعنًالمفاهيمًالمجردةًاستخدمًصيغًالمفردًلديًالبحثًعنًاألشياء
المحسوسةًأوًاألشخاصًوالجماعاتًاستخدمًصيغًالجمع.
االبتعادًعنًالعباراتًالعامةًوكثيرةًاالستخدامًمثلًحروفًالجرًوالعطفًخاللًالبحثً.
ضرورةًاستخدامًشبكةًاالنترنتًبمتوسطًيوميًيقدرًبثالثًساعات.
ضرورةًزيارةًالمواقعًالعلميةًبشكلًمستمرًلغرضًالحصولًعلىًالمعلومةًالتيًتخدمً
البحثًالعلميً.
علىًطالبًالدراساتًالعلياًتوسيعًنطاقًالبحثًعنًطريقًاختيارًالبحثًفي جميعً
مواقعًالبحثًأوًاستخدامًعباراتًأكثرًشموالًمنًالعبارةًالتيًأدخلتهاًسابقاًوحصلتً
علىًنتائجًقليلةً.
الخاتمة.

