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المحور األول 

العلميةالمصادر البحثية ماهية 
العلميالبحثتعريف:
ضًِاأَلرًِْفيَيْبَحثًهغهَراب اللّاًهَعثًَ﴿َفبًَ:تعالىهللاقال,واالستقصاءوالتحّرًيوالتتّبعوالتفتيشالطلب:لغةً البحث

.(َأِخيهًَِسْوءةًَيهَواِرًيَكْيفًَِليهِرَيهًه
من:مهعّينهدفقيقلتحخاصمنهجوفقمهعّينلموضوعوتتّبعتقصً علىمبنّيةدراسةهو":بأنهويعرف

.“العلميالبحثأهدافمنذلكغيرأومهختلطترتيبأومتفّرًقجمعأوجديدإضافة
العلميالبحثمصادر:
والدراساتثالبحًوأنواعمختلفوإنجاز,لكتابةوالهامةالضروريةالمستلزماتمنالمعلوماتمصادرتعتبر

المصادرتلكدمتاستخإذاوالسيما,العلميةوالدراسةللبحثالعلميةالقيمةمنوالموضوعيةالدقةتزيد,العلمية
.الستخدامهاالصحيحةبالهيكلية

الماديشكلالحيثومنالمحتوًيحيثمن:وهماتصنيفهافينوعانإليالبحثيةالمعلوماتمصادرتنقسم.
المحتوًىحيثمنالعلميةالبحثيةالمصادر:
أوليةبحثيةعلميةمصادر-أ.
ثانويةعلميةمصادر-ب.
الثالثةالدرجةمنمصادر-ت..
الوثائقيةغيرمعلوماتيةمصادر-ج.
مطبوعةوغير,مطبوعة:الشكلحيثمنالعلميةالبحثيةمصادر.



المعلومات والمصادر البحثية أهمية 
والتكنولوجياالعلوموتطويرالعلميالبحثإثراء.
؛محققاً مجالهيفًً كالوالدارسوًنالباحثوًنمنهايعانيكانالتىالسابقةالمعاناةأشكالكافةإزالة

.بحثهموضوعحولونشركتبمابكلالباحثإلمامبذلك
القراراتخاذالتالرئيسيوالمحك,العلميةللبحوثالخامالمادةالعلميةومصادرهاالمعلوماتتشكل

.والبياناتللمعلوماتوالصحيحةالنقيةاألوليةالمصادرمنوالتزودالسليمة
العلميالبحثفيوالعشوائيةاالرتجاليةمنع.
الدارسينًوالباحثينوصولخاللمن,اآلخرينإليالعلميةوالمعارفالخبراتنقلفيالمساهمة

.الموثوقةاألوليةالبحثيةبالمصادروالمهتمين
ةالمتاحالمعرفةمناالستفادةوعلىتواجهنا،التيالمشكالتحلفيالمعلوماتتساعد.
لبحثلالتفاعليةاإلمكانياتخاللمنوذلكالمعلوماتمنواسعةقاعدةمنالباحثيناستفادة

.المعلوماتوبنوكقواعدفيوالبحثالمباشرباالتصال
علىاإيجابً ينعكسوالذيالخدمةفيوالدقةالسرعةإلىباإلضافة,البحثيةالمصادرتنوع

.والتكاليفالنفقاتفيواالقتصاد,والجهدالوقتبتوفيروذلكالمستفيدين
منراقيةخدماتتقديموالمعلوماتتبادلونقلفيالمعلوماتومصادرلمراكزالفعالةالمساهمة

.مستعمليهاولروادهاالمعلوماتتوفيرأجل

البحثيةللمصادرالسنةأيامكلطيلةوساعة24المدارعلىوالمتواصلةالمستمرةاإلتاحة,
.لمرتاديهاااللكترونية



لمحور الثانيا
.أفضل محركات البحث العلمي االكاديمي

البحثمحركات(Search engine):بعناوينضخمةبياناتقواعدعنعبارةهي
تمكناماالستخدشائعةأدواتوهي,المختلفةاالنترنتلصفحاتمصغروصف,ومواقع

كلماتعنثًَالبحللمهستخِدمينتتيح,العالميالشبكيالنسيجصفحاتإلىالوصول
علىعودوت,معيندليلايجادبغرضدائمبشكلالمختلفةاإلنترنتمصادرضمنمحددة

.والمعلوماتالنتائجبمئاتالباحث
 البحثي مكونات المحرك:
ًيموالتنظللترتيبًخوارزميةً,خوارزميةًللبحث,للتكشيفنظامً,ًللتجميعنظام.
 البحثأنواع محركات:

 ث بح,البيانات بحث قواعد ,المناطق بحث ,متخصصة بحث ,عامة محركات بحث
.اللغات بحث متعددة ,المواقع بحث ,المسموعة محركات بحث المواد ,الصور

 الباحثينأشهر محركات البحث التي ينصح بها:

راليةمكتبة  ضخمة لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه الصادره من الجامعات االست  ,
لباحثين مما يعزز لدي ا, تمكن الباحثين االطالع على كافة البيانات والمعلومات المتاحة

.التنوع في المراجع العلمية االجنبية في أبحاثهم وكتاباتهم



محركات البحث أشهر 

التي ينصح  بها الباحثين

BASE:
لكترونيةاإلالعلميةللمصادربالنسبةخاصةالعالمفيضخامةاألكثرالبحثمحركاتأحد

التياللغاتددتتع,األلمانيةبيليفيلدجامعةمكتبةإدارةعليهتشرفالموقع.المفتوحة
.ةالعربيدوًنوغيرهاوالفرنسيةواالسبانيةاالنجليزيةومنهاالموقعيوفرها

مجالبأيعنهبحثتالذيالموضوعبعنوانبالكتابةاالكتفاءللباحثينيتيحرائعموقعوهو
وبهذا,عنهالمبحوثالموضوعتتناولمواقع10بأفضلبتزويدكويقومتخصصوأي

المحملةالمواقعبأفضلوالدارسينللباحثينالخياراتبحصروالجهدالوقتيوفر
.للموضوع

الباحثينيخدماالنترنتعلىالعلميةللرسائلمجانىبحثمحركأكبرأنهالموقعيمتاز
.اليهيحتاجوًنمابكلوالمهتمين

التربويةلعلومامعهدمنبرعايةوالمعلومات،التربوًيللبحثاالنترنتعلىرقميةمكتبةهي
(IES)لدعمويةالتربالمصادرإلىالوصولسهولةيوفر.األمريكيةالتعليموزارةفي

فيوبويةالتًرالقراراتاتخاذوفيوالتدريس،التعلمممارساتتحسينفياستخدامها
.البحوثإنجاز



يًذلكًمحركًالبحثًمخصصًللطالبًوالباحثين،ًيصنفًأكثرًمنًمليارًمادةًعلمية،ًبماًف
.صفحاتًالويبًوالكتبًوالموسوعاتًوالمجالتًوالصحف

 ,Springer, Elsevier, Nature)موقعًيتيحًلكًالبحثًفيًآالفًالمجالتًالعلميةًالرائدةًمثل
IEEE, Wiley-Blackwell) ريدكًيمكنًقراءةًمقاالتهاًدونًانقطاعًوالتوصلًعبرًبكماً,ًوغيرها

.تختاراإللكترونيًبآخرًالموادًالعلميةًحولًالموضوعًالذيً

.العلميةمكتبهًرقميةًتتيحًأبحاثًكاملةًبالتخصصاتً

ذاتًالصلةًمنًموقعًيساعدًالطالبًعلىًتحصيلًالمعلوماتًالمستهدفةًبسرعة،ًبتحديدًأهمًالنتائج
يرًقائمةًمواردًذاتًمصداقية،ًويسهلًعليهمًالعثورًعلىًمصادرًأوليةًبعيداًعنًالمواقعًغ

ائعًلألبحاثًموقعًًر,ًالمرغوبةًوالمواقعًالهامشيةًالتيًتفتقرًإلىًالصرامةًاألكاديميةًأوًالصحفية
.فيهعدًالمشكوكًتحصلًعلىًالمعلومةًبسهولةًويتميزًبترتيبًالنتائجًحسبًقوةًالمصدرًويستب

Library of Congress : مكتبة الكونجرس توفر لك خدمة البحث في المصادر األولية

.ذلكللوثائق، بما في ذلك الصور والخرائط والمخطوطات والصحف التاريخية وغير 



IPLً:ًجامعةً،ًيقدمًهذاًالموقعًمكتبةًإلكترونيةًعالميةًتابعةًلعالميةًمكتبةًعامة
.زيةاللغةًالرسميةًللموقعًولكافةًمقاالتهاًهيًاللغةًاالنجلي,ًفيًأمريكاميتشيجان

Library Genesis1M:فةلكاالبياناتقواعدمنالعديدعلىالمكتبةهذهتحتوًي
,والباحثاتينللباحثبالدراساتمليئةبحثيةقاعدةفهيالتخصصاتوباختالفاالقسام

بشكلعليهالالحصًوتستطيعرقمّية،بنسخالمتاحةاإللكترونّيةالكتبيميزهاماأهم
.الموقعفياشتراكحتىأودخولتسجيلدوًنمجاني،

British Library:علميةالةرسمليوًننصفحواليتحتوًيوالتي,البريطانيةالمكتبة
.والبحثيةالعلميةالمجاالتكلفيوأطروحة

bookzz:التخصصاتمختلففيالكتبماليينعلىيحتوًي.
:Taylor & Francis Onlineفيالمجالتمنعددمنشوراتتضمبياناتقاعدة

,مريضالت,الصيدلة,الطب,االحصاء,الرياضيات,القانوًن:العلميةالمجاالتمختلف
والوثائقعلوماتالملكافةالبيانيةالقاعدةتلكمناالستفادةالدارسينيستطيع,الفيزياء

.تحتويهاالتي
Academic Info:ارتباطاوأكثرهاالعلميةوالمواردالروابطبأفضلغنيبحثيمحرك

ائجنتمنقائمةاستعراضخاللمن،بحثكخاللمنتحددهالذيالبحثبموضوع
.إلكترونيةمصادرأومطبوعةمراجععنعبارةغالباتكوًنالتيالبحث



PDF Drive:للتحميلقابلةإلكترونيكتابمليوًن214منأكثرعلىالموقعهذايحتوًي
لباحثيناعلىتسهلالتيواألبحاثالكتبمواقعأفضلمنالموقعويعتبر,PDFبصيغة
الجديدةتبالكأسماءواجهتهبدايةفييعرضانهالبحثيالموقعهذايميزماوأهم,بحثهم

.وتحميلهاعليهااالطالعمنالباحثينتمكنوالتيللموقعالمضافة
Lib Guides Community:منأزيدواستكشافالبحثخدمةلكيقدمموقع

3856فيالمكتباتأمناءمن53731منيزيدماعليهيشرفبحثدليل318968
.العالمأنحاءجميعفيمكتبة

موقع:mindomoلبحثاإلتماماألساسحجرالعلميللبحثالتخطيطعمليةتعتبر
إلىلتنظيمامنوالكثيرالمتعةبعضوإلضافةمثمرة،نتائجوتحقيقصحيحةبطريقة
ط،التخطيعمليةعلىرائعةنكهةتضيفخاصةفرصةالموقعيتيحالتخطيط،عملية
فيمهمةةنقطيشكلماوهومميزة،بطريقةمذهلةخرائطرسمعلىالباحثيساعدحيث

طيلةلتخبطامنحالةفيويبقىالباحثجهودتضيعالدقيق،التخطيطفبدوًنالبحث،
.البحثفترة

موقعbook boon:مرادةالالكتبعنبتمعنالبحثللباحثينيتيحبحثيموقع,
البحثخانةداخلبحثهخاللمنالباحثيحتاجهمابجلبالميزةتلكالموقعويوفر

.بذلكالخاص
جامعةمكتبةIowaمختلففيوالدكتوراًهالماجستيررسائلتوفر:األمريكية

.م2016عامحتىPDFبصيغةالتخصصات



الماجستيرائلرسجميععلىللجامعةالرقميةالمكتبةتحتوًي:البريطانيةدورهامجامعةمكتبة
.متاحةجميعهامحكمةابحاثإلىباإلضافةوالدكتوراًه

الجميعيستطيع,حرلعالممفتوحةكتبيحتويبحثيموقع:الكتبويكي
ومتنوعةمختلفةمجاالتفيفصل1,080علىالكتبويكيمشروعيحتوي,تحريرها
.البشريةللثقافة

حيث,تلفةالمخالكهتبوقراءةلتحميلالمجانيةالمواقعأفضلمنيهعد:كتابيإليك◦
ي؛العربواألدبالمهترجم،العالميواألدبالعالمي،األدبكهتبمنالمزيديضم

والشعررية،البشالتنميةوكتبالساخر،واألدباألدبية،والكتبالعربية،كالروايات
ا.المسرحيةاألعمالإلىباإلضافةوالفنون، باإلضافةعةالمنًوالكهتبمنالمزيدوأيض 

سهولةبكلهاوقراءتلهاالوصولبمكانالسهولمناألطفالوكتبالدينيةالكهتبإلى
.وارياحية

كافةىالقرأمبجامعةالخاصةالرقميةالمكتبةتوفر:القرىاملجامعةالرقميةالمكتبة
القاعدةوتضمكما,والمقاالتوالمخطوطاتالعربيةوالسعوديةالجامعاترسائل
كذلعلىاالمثلةومن,بالجامعةالخاصةالمجاالتاصداراتمنالعديدعلىالرقمية
لعلومامجلةإلىاضافة,التطبيقيةالعلوممجلة,اإلسالميةوالدراساتالشريعةمجلة

.االسالميةوالعمارةالهندسةومجلة,والنفسيةالتربوية

اإللكترونيةوراتللمنشالكاملالنصفيالبحثتتيحالتيالعالمفيالوحيدةالمنصةوهي
المنشوراتالمؤتمًروأعمالاالستراتيجيةوالتقاريروالدراساتوالدورياتالكتبآالفمن
.ناشر411منعنوان36,216علىالموقعيحتوًي,واإلسالميالعربيالعالمينمن



Cybrarians Journal:المكتباتمجالفيمحكمةإلكترونيةدوريةأولهى
منذكبيرانجاحاالدوريةمحققة.م2004يونيوفيمنهااألولالعددصدر.والمعلومات

عبدفتحيمحمدالدكتوريصدرهالذيالعربيالفكرًياإلنتاجدليلإلىأضيفتحيثصدورها
التيربيالعالوطنمستوًىعلىالوحيدةالمتخصصةاإللكترونيةالدوريةأنهاكما،الهادي
.الحرالوصولدورياتدليل"إلىتضاف

يتيحسوالدرًووالكتبالجامعيةوالرسائللألبحاثكاملأرشيفعنعبارةوهو:بحوث
جامعهأنالموقعهذايميزما,مضامينهكافةعلىواإلطالعمنهاالستفادةللباحثين
الموقعداخلومالوسوتتعدد,العلملطالبةالمباشرالتحميلمعالعلميةالقيمةذاتللرسائل
محركعلىوتحتوًي,الكثيروغيرهاوإدارةفقهيهوأصول,تربويةابحاثمنالبحثي

.بحثهفيللباحثليسهلالكلياألرشيفيتضمنداخليبحثي
DFAJالعربيةةالعلميالدورياتيحصرعربيدليلأول:المجانيةالعربيةالدورياتدليل

ناشر170منألكثر,متنوعةدورية250يضم,االنترنتشبكةعلىمجاناالمتاحة

.علمي

العلميةالمجالتمكتبة:(JSTOR)مشتركةالجامعاتمنكثيراآلنإلىم١٩القرنمن
.اللغاتمنبالعديدتوفرهابخاصيةتمتازو,للمكتبةبياناتهاقاعدةفي



المحور الثالث
العلمية في مساعدة الباحثين والطالب  في أبحاثهم العلميةالتقانةدور 

 العلمية  بالبحث العلميالتقانةعالقة: 
كثرة استعمال واستخدام المعلومات اإللكترونية في العصر الحديث.

 اإللكترونية تنوع مصادر المعلومات.

ركة تبادل اآلراء العلمية وإرسال الوثائق وإمكانية القيام بإعداد وكتابة بحوث مشت

.والتحضير لعقد ندوة علمية أو مؤتمر والنشر اإللكتروني

االعمال االستفادة من أفكار وآراء جميع المهتمين بالمجال العلمي والبحثي  في تطوير

.البحثية العلمية

مالهمتطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات، بغرض إنجاز أع

البحثية، التي لم تعد تحتمل التأخير.

 الباحثين تقلل مصادر المعلومات المحسوبة من الجهود المبذولة من قبل.

ية الموجودة استفادة  الباحثين في كافة مجاالتهم من البرامج والدورات والدراسات التعليم

.على اإلنترنت



ة في كيفية استثمار الباحثين خدمات الشبك
البحث العلمي

البريدًااللكتروني.
  الدراسات العلمية المنشورة الكترونيا.

استغالل برامج التواصل في اجراء المقابالت.

ات بحثية مثل االستفادة الرقمية من المواقع االلكترونية التي تساعد الباحثين من خالل ادو
ية المتوفرة استمارات االستبيان أو استطالعات الرأي باإلضافة إلى المكتبات االلكترون

.على الشبكة

 االلكتروني عملية التوثيق في البحث.

 المحور الرابع

 االعلينصائح وتوجيهات الستخدام أفضل للتكنولوجيا من قبل طلبة الدراسات:

 َّى  الباحث الموضوعيَّة واألمانة العلميَّة خالل جمع المادة العلمي ة لدراسته سواء أن يتوخَّ
.اتَّفق مع وجهة نظر كاتبها أم لم تتَّفق

.ط الوقت ويديره إدارة ناجحة في مرحلة جمع المعلومات البحثية وطر يقة بحثه أن يخط ِّ
.كي ال تنعكس سلبي ا  على الوقت الكلي المخصَّص للبحث

 (.مواقع محددة,موضوع محدد)دقيق حدد ما تريده من االنترنت بشكل



ًعليهًأنًيحددًالباحثًطبيعةًالمحركًالبحثيًالذيًيعودًبالفائدةًالبحثية.
تًبحثيةًأوًأالًيكتفيًطالبًالدراساتًالعلياًفيًبحثهمًااللكترونيًعلىًقاعدةًبيانا

نًمعلوماتهًالتيًبلًأنًيتنقلًبينًالمحركاتًالبحثيةًباحثا ًومفتشا ًع,ًواحدًمحركًبحثيًً
.المرجوةمماًيجعلًالمجالًمفتوحا ًامامهًفيًخياراتهًالبحثيةًونتائجًالبحث,ًيريدهاً

ترادفاتًحاولًفيًعديدًمنًالم,ًالًيكتفيًالباحثًبطريقةًواحدةًفيًإدخالًكلمةًالبحث
.والصيغًلكلماتًالبحث

لديًالبحثًعنًالمفاهيمًالمجردةًاستخدمًصيغًالمفردًلديًالبحثًعنًاألشياء
.المحسوسةًأوًاألشخاصًوالجماعاتًاستخدمًصيغًالجمع

ًلبحثًااالبتعادًعنًالعباراتًالعامةًوكثيرةًاالستخدامًمثلًحروفًالجرًوالعطفًخالل.
ضرورةًاستخدامًشبكةًاالنترنتًبمتوسطًيوميًيقدرًبثالثًساعات.
يًتخدمًضرورةًزيارةًالمواقعًالعلميةًبشكلًمستمرًلغرضًالحصولًعلىًالمعلومةًالت

.العلميًالبحثً
جميعًعلىًطالبًالدراساتًالعلياًتوسيعًنطاقًالبحثًعنًطريقًاختيارًالبحثًفي

اًوحصلتًمواقعًالبحثًأوًاستخدامًعباراتًأكثرًشموال ًمنًالعبارةًالتيًأدخلتهاًسابق
.قليلةًعلىًنتائجً

الخاتمة.


