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الثالثالفصل

الثقافة المعلوماتية

63

تاالنفجار المعلوماتي و مجتمع المعلوما

بح نتيجة لالنفجار المعلوماتي، اص

من المهم استخدام مهارات وأدوات 

ووسائل لتنظيم الكم الهائل من 

المعلومات التي يتعامل معها 

.االنسان في مجتمع المعلومات

64
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تاالنفجار المعلوماتي و مجتمع المعلوما

نتيجة لالنفجار المعلوماتي، 

ان تكون ألفراداصبح من المهم 

المجتمع

ثقافة معلوماتية

65

الثقافة المعلوماتية
Information Literacy 

مرادف لــالثقافة المعلوماتية مصطلح 

المعلوماتي الوعي -المعلوماتي التعلم -األمية المعلوماتيةمحو 

:المعلوماتيةالثقافة 

يجدها على معرفة متى يحتاج الفرد إلى المعلومات وأينالقدرة 
.وكيف يبحث فيها ويقومها ويستفيد منها

66
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المثقف معلوماتياخصائص الفرد 

وتحديد نوعية وكمية المعلوماتالتحقق من الحاجة إلى 1.

.المعلومات المطلوبة

.فيهاتحديد مصادر المعلومات التي يجب البحث 2.

.تطوير استراتيجية بحث ناجحة3.

فيها المخزنة بما )المعلومات الوصول إلى مصادر 4.

.بطريقة صحيحة وفعالة( الكترونيا

67

المثقف معلوماتياخصائص الفرد 

انها التأكد منالمسترجعة والمعلومات تفحص وتقييم 5.
.كاملة وصحيحة

.بطريقة فعالة لإلستفادة منهاتنظيم المعلومات 6.

بار المعلومات على نحو فعال مع األخذ باإلعتاستخدام 7.
.ماتاآلثار القانونية واالجتماعية واالقتصادية للمعلو

68



2017-04-06

4

المعلوماتالمهارات الست الكبرى للتعامل مع 
The Big Six Skills

خطوات عملية تساعد على الحصول 6نموذج يتكون من 

.  على المعلومات عند الحاجة اليها

69

المعلوماتالمهارات الست الكبرى للتعامل مع 
The Big Six Skills

استخالص المعلومات

70
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المعلوماتالمهارات الست الكبرى للتعامل مع 
The Big Six Skills

71

.عن طريق التركيز على الهدف من المعلومات والحاجة اليهاتحديد المهمة

عن المعلومات للتعرف على الطرق البديلة للوصول إلى المعلومات المطلوبةوضع استراتيجية البحث 

بواسطة تحديد مصادر المعلومات المطلوبة والبحث فيها تحديد مكان المعلومات والوصول اليها 
واسترجاعها

ذات الصلة بالموضوع واالستفادة منهااستخالص المعلومات

أي دمجها مع بعضها البعض وتكاملها لتحقيق الهدف المنشود منهاتركيب المعلومات 

.والحكم عليها من حيث الجودة والصالحية عبر مجموع ة من المعايير المحددةتقييم المعلومات

المعلوماتعلوم مصطلحات في 

البيانات
المعلومات

المعرفة
الحكمة

75
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مثل النصوص واألرقام )مجموعة من العناصر او القيم 

التي ال تعطي معنًى واضح ألنها غير معالجة او ( والصور

.إدراكهامرتبة بطريقة تساعد على فهمها او 

لبياناتا

76

أسماء األشخاص•

أسماء األماكن•

أسماء األشياء•

األوصاف•

التواريخ•

األوقات•

القيم والقياسات•

الكميات•

المواقع•

األرقام•

الصور•

المستندات•

الصور المتحركة•

االصوات•

للبياناتمثلةأ

هل هناك امثلة اخرى للبيانات؟

77
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اليابانتونسالكويت

المغربقطرالصين

الصومالتركيااثيوبيا

السعوديةمصر

الجزائرباكستانالفلبين

ايران       
78

79
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عندما تكون البيانات بمفردها

.يكون من الصعب استخدامها

ها مع بعضربطهاولكن عندما يتم 

،نةطريقة معياو وسيلةالبعض ب

من الممكن ان

.معلوماتالى البياناتتتحول 

ارتباط البيانات وتجميعها

80

يلة تؤثر في الحصهي البيانات المعالجة بطريقة معينة والتي 

.عملوتساعده على اتخاذ القرار او القيام بالمعلوماتية للشخص 

:طريق تتأثر الحصيلة المعلوماتية عن 

.إضافة حقائق جديدة1.

.سابقةتأكيد حقائق 2.

.تصحيح او تعديل حقائق سابقة3.

لمعلوماتا

81
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اليابانتونسالكويت

المغربقطرالصين

الصومالتركيااثيوبيا

السعوديةمصر

الجزائرباكستانالفلبين

ايران       
82
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Dataبيانات 

معلومات 

Information

84

لمعرفةا

القيام هي عملية تحصيل تراكمية لتلقي المعلومات و>

لف تختهي . بالدراسات واكتساب الخبرة العملية

د  عن المعلومات، فالمعرفة تمثل حصيلة ورصي

خبر ة ومعلومات ودراسة طويلة يملكها شخص ما

ات في وقت معين ، فالغرض األساسي من المعلوم

قة هو زيادة مستوى المعرفة وتقليل درجة عدم الث

<.للمستفيد

هي القرار او العمل الذي يعتمد 

على المعلومات المكتسبة

85
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االحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

      

بيانات

بيانات

معلوماتبيانات

شمسية قبعة قبعة شمسية
شمسية؟

قبعة؟
الشاطئ

الجلوس 

في 

المنزل

المعرفة

86

أهمية المعلومات

 اتخاذ القرار وحل المشاكلتعتبر العنصر األساسي في عملية

 والتكنولوجيالها دور كبير في عملية اثراء البحث العلمي وتطور العلوم.

 والعالميالصعيد الوطني و االقليمي االستراتيجيات على تساهم في بناء.

 لها أهمية كبيرة في مجاالت التنمية على مختلف المجاالت الصحية واالقتصادية

.وغيرهاواالجتماعية 

توجيه تعتبر مصدر قوة فمن يمتلك المعلومات المناسبة والمكتملة يمتلك اليد العليا في

.المجتمعات وريادتها

87
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أوعية المعلومات
او 

مصادر المعلومات

وتساعد على( بشكل دائم او مؤقت)المستخدمة لتسجيل المعلومات األدوات 

.استرجاع المعلومات او استنساخها أو الحفاظ عليها

 قد تكون هذه االدوات:

او ...(كتاب، مجلة، صورة، لوحة، انسان، الخ: مثل)ملموسة ةحقيقي ،

 او...(المواقع االلكترونية، رسائل البريد االلكتروني، الرسائل الهاتفية، الخ: مثل)افتراضية ،

 (تجارب وخبرات شخصية: مثل)ضمنية وغير مباشرة

88

مصادر المعلوماتأنواع 

و مصادر معلومات كتبت قريبا جدا او خالل الحدث ا
الفكرة المراد البحث عنها

مصادر أولية

89
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مصادر المعلوماتأنواع 

و مصادر معلومات كتبت قريبا جدا او خالل الحدث ا
الفكرة المراد البحث عنها

مصادر معلومات تذكر او تحلل او تفسر او تلخص

المعلومات من مصادر أولية او من مصادر ثانوية 
اخرى

مصادر أولية

مصادر ثانوية

90

مصادر المعلوماتأنواع 

و مصادر معلومات كتبت قريبا جدا او خالل الحدث ا
الفكرة المراد البحث عنها

مصادر معلومات تذكر او تحلل او تفسر او تلخص

المعلومات من مصادر أولية او من مصادر ثانوية 
اخرى

ام مصادر معلومات تذكر وتشمل المعلومات بشكل ع
وتحتوى غالبا على الحقائق العامة بشكل ملخص

مصادر أولية

مصادر ثانوية

مصادر من 

الدرجة الثالثة

91
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مصادر المعلومات في المكتبات

الوطنية المتخصصة العامة المدرسية االكاديمية مصدر المعلومات

     المراجع

     الكتب

     الدوريات

   وقائع المؤتمرات

  ةالرسائل الجامعيواألبحاث

   المخطوطات واألرشيف

     ةالمواد السمعية والبصري

Referencesالمراجع

 مصادر المعلومات المنظمة بطريقة معينة بحيث ال هي
ولذلك تقرأ بكاملها بل يرجع اليها للبحث عن معلومة معينة

.سميت مراجع

ا أو يتم ترتيب المراجع عادة ترتيبا هجائيا أو موضوعي
.زمنيا لتسهيل استخدامها

ال يمكن استعارة المراجع من المكتبة.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://trilogy.brynmawr.edu/mt/trinews/staffpicks.jpg&imgrefurl=http://trilogy.brynmawr.edu/mt/trinews/2006/01/post_1.html&h=269&w=393&sz=26&hl=ar&start=3&usg=__25bAgjTFaKITZAyGLZrA6h8tHyc=&tbnid=PD8VbTUiSRVUZM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=reference+book&gbv=2&hl=ar&sa=X
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://trilogy.brynmawr.edu/mt/trinews/staffpicks.jpg&imgrefurl=http://trilogy.brynmawr.edu/mt/trinews/2006/01/post_1.html&h=269&w=393&sz=26&hl=ar&start=3&usg=__25bAgjTFaKITZAyGLZrA6h8tHyc=&tbnid=PD8VbTUiSRVUZM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=reference+book&gbv=2&hl=ar&sa=X
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انواع المراجع

Encyclopedias(  دوائر المعارف)الموسوعات 1.

Dictionaries(القواميس)المعاجم 2.

Directoriesاألدلة3.

Biographiesالتراجم4.

Bibliographiesالببليوجرافيات 5.

Indexesالكشافات 6.

Maps and Atlasesالجغرافيةالخرائط واألطالس 7.

Encyclopedias( دوائر المعارف)الموسوعات 

طي هي مصادر مرجعية مرتبة هجائياً تغ
معلومات مختارة وتقوم بالتعريف 

والشرح الموجز مع الصور والرسوم 
ا ترتب الموسوعات ترتيب. والخرائط

هجائيا وتكون عادة في مجموعة أجزاء 
:وهي نوعان. متسلسلة

الموسوعات العامة1.

الموسوعات المتخصصة2.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tomeraider.com/ecovers/wikipedia.jpg&imgrefurl=http://www.tomeraider.com/ebooks/reference/exclusive/the_wikipedia_encyclopedia_tr3_ebook--BK616.php&h=591&w=536&sz=82&hl=ar&start=5&usg=__J2_IYSaQAfmLaRjtbw4njDjeFV4=&tbnid=NihxAtV966h4_M:&tbnh=135&tbnw=122&prev=/images?q=encyclopedia&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tomeraider.com/ecovers/wikipedia.jpg&imgrefurl=http://www.tomeraider.com/ebooks/reference/exclusive/the_wikipedia_encyclopedia_tr3_ebook--BK616.php&h=591&w=536&sz=82&hl=ar&start=5&usg=__J2_IYSaQAfmLaRjtbw4njDjeFV4=&tbnid=NihxAtV966h4_M:&tbnh=135&tbnw=122&prev=/images?q=encyclopedia&gbv=2&hl=ar&sa=G
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General Encyclopediaالعامة   الموسوعات 

عين معظم نواحي المعرفة دون تركيز على تخصص موتغطي 
مثل الموسوعة العربية العالمية والموسوعة البريطانية

Wikiوموسوعة وكيبيديا  

Specialized Encyclopediaالمتخصصة الموسوعات 

بة معلومات في تخصص معين او تخصصات متقارتغطي و
مثل موسوعة الطب وموسوعة علم النفس وموسوعة العلوم 

.االجتماعية

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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Dictionaries( القواميس)المعاجم 

ية هي مراجع تعني بتقديم المعلومات الموجزة حول المفردات اللغو
وهناك قواميس موسوعية. ومعانيها وطريقة لفظها واصلها اللغوي

.تستفيض في شرح المفردات وأصلها وتاريخها واستعماالتها

:تقسيم القواميس حسب اللغة التي تغطيها وهييمكن 

 األحادية القواميس

 الثنائية اللغةالقواميس

 اللغاتالمتعددة القواميس

Directoriesاألدلة 

األدلة هي مصادر المعلومات على شكل لوائح بأسماء 
أشخاص أو مؤسسات تعرف بهم وتعطي بعض 

المعلومات الموجزة عنهم مثل دليل الهاتف ودليل 
.الشركات العاملة في مجال معين أو دولة معينة

:أمثلة
دليل الشركات الكويتية

دليل غرفة تجارة وصناعة الكويت

دليل الهاتف

Yahoo! Directory

http://www.q8-companies.com/
http://www.kuwaitchamber.org.kw/
http://www.e.gov.kw/moc_ar/pages/eservices/moc_ar_eservice_daleel101.aspx
http://dir.yahoo.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.columbia.edu/cu/lweb/img/assets/3839/phone_directory.jpg&imgrefurl=http://www.columbia.edu/cu/lweb/search/directories.html&h=783&w=750&sz=176&hl=ar&start=2&usg=__OKxJNejw-GLl9khexHMt6Z9bW2Y=&tbnid=Ffc-HZ_bkPklyM:&tbnh=143&tbnw=137&prev=/images?q=Directory&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.columbia.edu/cu/lweb/img/assets/3839/phone_directory.jpg&imgrefurl=http://www.columbia.edu/cu/lweb/search/directories.html&h=783&w=750&sz=176&hl=ar&start=2&usg=__OKxJNejw-GLl9khexHMt6Z9bW2Y=&tbnid=Ffc-HZ_bkPklyM:&tbnh=143&tbnw=137&prev=/images?q=Directory&gbv=2&hl=ar&sa=G
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Biographiesالتراجم 

ن هي مراجع تتضمن سيرة حياة المشاهير واألعالم البارزي

.المجتمعمن الناس وتعدد انجازاتهم وتأثيرهم في 

:أمثلة
كتاب األعالم للزركلي

كتاب الطبقات الكبرى

Biography.com

Who’s Who

Bibliographiesالببليوجرافيات 

ههيوفق نظام ونسق موحد وتشمل مداخل مرتبة اما 
مراجع ترتب وتصف مصادر المعلومات المرتبطة 

حسب موضوع معين او الموقع : مثال)ببعضها 
لك او زمنيا او موضوعيا السترجاع تجائيا( الجغرافي
.المصادر

:مثال
Oxford Bibliographies

الببليوجرافية الوطنية السعودية

Biography.com
http://www.ukwhoswho.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.airlineamb.org/ExternalFiles/biography_cover.tif&imgrefurl=http://www.airlineamb.org/TopLevel/2_AboutUs/press_kit.html&h=1884&w=1473&sz=1381&hl=ar&start=7&usg=__THL4TNUj9PGHoP1GFX23fhgpGKk=&tbnid=-9FOB6QdL2Y_rM:&tbnh=150&tbnw=117&prev=/images?q=Biography&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.airlineamb.org/ExternalFiles/biography_cover.tif&imgrefurl=http://www.airlineamb.org/TopLevel/2_AboutUs/press_kit.html&h=1884&w=1473&sz=1381&hl=ar&start=7&usg=__THL4TNUj9PGHoP1GFX23fhgpGKk=&tbnid=-9FOB6QdL2Y_rM:&tbnh=150&tbnw=117&prev=/images?q=Biography&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_3wj0wfke40g/Rm-s7zFm4EI/AAAAAAAAADo/R-y4S81yPDQ/s400/bibliography.jpg&imgrefurl=http://myhomilia.blogspot.com/2007_06_01_archive.html&h=345&w=400&sz=38&hl=ar&start=2&usg=__U7mSrOHd7k9fFaS2hbXCnDMkC2w=&tbnid=nL7Vs12Vs0Sm3M:&tbnh=107&tbnw=124&prev=/images?q=Bibliography&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_3wj0wfke40g/Rm-s7zFm4EI/AAAAAAAAADo/R-y4S81yPDQ/s400/bibliography.jpg&imgrefurl=http://myhomilia.blogspot.com/2007_06_01_archive.html&h=345&w=400&sz=38&hl=ar&start=2&usg=__U7mSrOHd7k9fFaS2hbXCnDMkC2w=&tbnid=nL7Vs12Vs0Sm3M:&tbnh=107&tbnw=124&prev=/images?q=Bibliography&gbv=2&hl=ar&sa=G
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Indexesالكشافات 

 ت إلى مفرداالقارئ الكشافات هي مصادر مرجعية تحيل

هل يسأوهجائي مصادر المعلومات بترتيب موضوعي في 

.  البحث فيها والوصول إليها

:أمثلة

 العربية بجامعة الكويتكشاف الدوريات

 الكشاف الموضوعي لوزارة الخارجية االمريكية

Readers Guide to Periodical Literature

الجغرافيةالخرائط واألطالس 

Geographical maps and Atlases

 تعرف الخرائط بأنها رسوم بيانية تغطي مساحة

جغرافية معينة كدولة واحدة أو مجموعة دول أو قارة أو 

:والخرائط ثالثة أنواع هي. العالم كله
ة وهي ذات سطح واحد وعادة ما تلف على قطعة خشبيالخريطة المسطحة

.لتسهيل فتحها وإغالقها

نة وهي ذات األبعاد الثالثة التي تعرض لمنطقة معيالخريطة المجسمة

بشكل مصغر

 ووتسمى وهي الخريطة المتوفرة على شبكة االنترنتااللكترونيةالخريطة

عيدها لرؤية بالخريطة الذكية إلمكانية تقريبها لرؤية الشوارع الصغيرة وتب

.المنطقة بكاملها

http://library.kuniv.edu.kw/AP/z627644643634627641_62764464564863664863964Alist.asp
http://www.state.gov/r/pa/ei/subject/
http://www.ebscohost.com/titleLists/rgl-coverage.htm
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Atlasesاألطالس 

 عن مصادر معلومات عبارة
تحتوي على الرسوم 

والمعلومات الجغرافية 
المختلفة كالمساحة والحدود 
ات والعواصم والمدن والتقسيم

االدارية وأهم الواردات 
.والصادرات وغيرها

مراجعة
المراجع

الكتب

الدوريات

وقائع المؤتمرات

الرسائل الجامعية

المخطوطات واالرشيف

المواد السمعية والبصرية

مصادر 

المعلومات

المراجع

الموسوعات المعاجم األدلة التراجم ياتالببليوجراف الكشافات
الخرائط 
واألطالس
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Booksالكتب 

المعلومات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتها أوعية 

كل منها وتنظيمها وضعت لتُقرأ بكاملها في تتابع منطقي ول

ماعنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت سلسلة 

هي المصادر الوحيدة التي يمكن استعارتها من المكتبة

E-Booksالكتب اإللكترونية 

«كن النسخة االلكترونية من الكتاب المطبوع، والذي يم

قراءته على أجهزة الحاسوب او األجهزة المحمولة 

قاموس اكسفورد-« المصممة خصيصا لهذا الغرض

«ابلة المكونات الرقمية التي صنعت خصيصا لتكون ق

ألجهزة للقراءة عبر البرامج والتطبيقات التي تعمل على ا

شركة مايكروسوفت-« االلكترونية
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E-Booksالكتب اإللكترونية 

«كتاب هو نتيجة دمج بنية الكتاب او المفهوم المتعارف لل

مصدر مع المزايا المتوفرة في البيئة االلكترونية ليكون

«تفاعلي يتم انتاجه وقراءته عن طريق الحاسوب
الموسوعة العالمية لعلوم المكتبات والمعلومات-

https://www.youtube.com/watch?v=9q1RithxrzY&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=9q1RithxrzY&feature=player_embedded
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https://www.youtube.com/watch?v=MOXQo7nURs0&feature=player_embedded

الكتاب 

يااللكترون

الكتاب 

الورقي

https://www.youtube.com/watch?v=MOXQo7nURs0&feature=player_embedded
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PERIODICALSالدوريات

 ثابتلها عنوان اصدارات.

 محددةعلى فترات دورية تصدر .

 متسلسلترقيم واحد لها.

 الف بتنوع محتوايتها واختتتميز

.  المشاركين بالكتابة فيها

Importance of Periodicalsالدورياتأهمية 

يعة توفر الدوريات المعلومات الحديثة والمتجددة باستمرارا بفضل طب1.

.متقاربةصدورها على فترات 

.الدوريات مواضيع متنوعة ومتعددة من قبل مختصينتعرض 2.

خاصة قد تكون ثابتة في أعدادها تقييم وعرض لمصادر لها أبواب 3.

.المعلومات التي تنشر حديثا

.تنشر وتصدر المعلومات الحديثة  بسرعة اكبر من المصادر األخرى4.



2017-04-06

25

من أنواع الدوريات 

المجالت
:المجالت إلى نوعين مختلفين هماتقسم 

ا وهي التي تحتوي على بحوث علمية يكتبهJournalsالمجالت العلمية1)

ة مثل مجلة أشخاص متخصصون وتعالج قضايا مختلفة بطريقة علمية متعمق

.العلوم االجتماعية التابعة لجامعة الكويت

وهي التي تحتوى على Magazinesالثقافية أو الترفيهية المجالت 2)

ها مجموعة مختلفة من الكتابات كالتقارير والقصص والعروض يكتب

ية موظفون تابعون للمجلة مثل مجلة العربي والفيصل والمرأة العصر

.وغيرها

الدوريات من أنواع 

الصحف والجرائد اليومية

.اصدارها على فترات قد تكون يومية أو اسبوعيةيتم 

حاليا تتوفر و. المكتبة بتصنيفها وحفظها على شرائح الميكروفيلمتقوم 

طباعتها عند الصحف وارشيفها على االنترنت مجانا للمستفيد لتصفحها و

. الحاجة فيما يعرف باسم الصحافة االلكترونية
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المؤتمراتوقائع 

 مصادر المعلومات تتناول المؤتمرات واللقاءات واالجتماعات

الحوار والندوات والحلقات البحثية والدراسية، وهي لقاءات التبادل و

لى كافة واالتصال العلمي بين المتخصصين في مختلف المجاالت، ع

ادر المستويات، منذ التخطيط والدعوة لها، وعقدها، واالوراق والمص

ات وعادة ما تحتوي هذه الوقائع على ملخص. المقدمة والمتعلقة بها

.البحوث التي عرضت أو النص الكامل لها

مل به تحتوي وقائع المؤتمرات على آخر ما توصل اليه العلم وما يع

.الباحثون في التخصصات المختلفة

األبحاث العلمية والرسائل الجامعية

ي الرسالة األكاديمية هي بحث علمي ينجزه باحث مسجل ف

جامعة ضمن متطلبات الحصول على درجة جامعية عليا 

لم الذي كالماجستير والدكتوراه، وتضيف الرسالة جديدا للع

.صالتخصتتناوله، وتتم تحت اشراف أساتذة في نفس 
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أنواع البحث العلمي

 التقريرReport

 لى للمعلومات والبيانات بطريقة مختصرة ومقتصرة ععرض

.فقطالحقائق واألرقام 

 من كتابة التقارير هو تعويد الطالب على استخالصالهدف

.الوتنظيمها وللتدريب على كتابة األبحاث مستقباألفكار 

119

أنواع البحث العلمي

 البحث ورقةResearch paper 

 دلة ويعرض األدراسة جيدة لموضوع معين و شبه شاملة تغطية

ت الناتجة عن استخدام أدوات علمية إلثبات او رفض فرضيا

.متعلقة بالموضوع

 مصادر المتاحة وتوثيق تلك المصادر المعلومات يتم استخدام كل

.في البحث

120
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أنواع البحث العلمي

  األطروحات والرسائل العلميةResearchAcademic

121

تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه

 ض ويعر( ادبي، علمي، اجتماعي)تغطية شاملة ودراسة وافية لموضوع معين

تعلقة األدلة الناتجة من استخدام أدوات علمية إلثبات او عدم اثبات فرضيات م

.بموضوع البحث

تطرق من اكثر اشكال البحث العلمي عمقا ويتناول غالبا مواضيع جديدة لم ي

اليها احد من قبل

يتم تقديمها كجزء أساسي للحصول على الشهادة االكاديمية.

عقبات كتابة البحث العلمية

.ليهاموضوع البحث عام وشامل وصعوبة تحديد النقاط التي يجب التركيز ع1.

.عدم معرفة متطلبات البحث2.

.المعرفة بأجزاء وعناصر البحث وطريقة ترتيبهعدم 3.

.صعوبة العثور على مصادر المعلومات المعتمدة والموثوق بها4.

.صعوبة التأكد من صحة المعلومة في المصدر5.

.صعوبة ربط المعلومات ببعضها6.

.صعوبة تلخيص وإعادة صياغة المعلومات من المصادر7.

ها عدم المعرفة بالطرق الصحيحة الستخدام المعلومات من المصادر وتوثيق8.

.بطريقة صحيحة

.صعوبة تحديد الكمية الكافية من المعلومات للبحث9.

.الوقت غير كافي لكتابة البحث حسب الشروط المطلوبة10. 122
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خطوات البحث العلمي

البحثتحديد موضوع 1)

القراءة واالطالع للتعرف على الموضوع2)

البحثأسئلة وضع 3)

تحديد الفرضيات4)

مراجعة االدبيات والدراسات السابقة5)

المعلوماتالمالحظات وتوثيق القراءة وتدوين 6)

جمع البيانات الميدانية وتحليلها وتفسيرها7)

ونشرهالبحثكتابة 8)

124

Manuscripts and Archivesالمخطوطات واألرشيف 

مة المخطوطات هي مصادر معلومات قديمة مكتوبة بخط اليد ولها قي

وعادة ما ترمم. تاريخية محددة لكونها تؤرخ لمرحلة زمنية معينة

المخطوطات وتوضع في أماكن خاصة أو قاعات زجاجية بحيث ال 

صويرها ولالستفادة منها يتم ت. تلمسها اليد للحفاظ عليها من التلف

. ورقيا والكترونيا وتاحتها للقراء

 و األرشيف فهو ذلك الجزء من المحفوظات الذي له قيمة إدارية أأما

تاريخية أو اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية وأودع في إحدى 

تكون وي. المؤسسات األرشيفية أو حفظ في قاعدة بيانات أرشيفية

.االرشيف من مجموعات منشورة وغير منشورة
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Audio-Visual Materialsالمواد السمعية والبصرية 

رة هي مصادر المعلومات التي تقوم على تسجيل الصوت أو الصو

اسات أو االثنين معا بأحدى طرق التكنولوجيا المالئمة وتنسخ بمق

مع وسرعات متفاوته، وتظهر في اشكال متنوعة، وتعتمد على الس

أوالبصر أو كليهما معا في وقت واحد السترجاع المعلومات 

لى إبقاء وتتميز السمعيات والبصريات بأنها تعمل ع. واالستفادة منها

ن هذا اثر المعلومات وجعلها أكثر ثباتا في ذهن الفرد، وهي فضال ع

. والكتابةالقراءة تخدم من ال يعرف 

والبصريةالسمعية أنواع المواد 

امتقسم  المواد السمعية والبصرية الى ثالثة أقس:

 Audio Materialsالمواد السمعية 1)

 Visual Materialsالمواد البصرية 2)

 Audio-Visual Materialsالمواد السمعبصرية 3)
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 Audio Materialsالسمعية المواد ( 1

 وهي التي تعتمد على حاسة السمع فقط دون غيرها من

الحواس مثل  األسطوانات وشرائط الكاسيت والبكرات

.الصوتية القديمة

 Visual Materialsالبصرية المواد ( 2

وهي التي تعتمد على حاسة البصر فقط دون غيرها من

لفلمية الحواس مثل الشفافيات والشرائح وكذلك المصغرات ا

: التي تقسم بدورها إلى قسمين هما

 الميكروفيشMicroficheوهو شريحة مستطيلة من البالستيك

خرى الشفاف تصغر المعلومات وتخزن عليها الصفحة جنب األ

 الميكروفيلمMicrofilm وهوشريط طويل من البالستيك

ليه الشفاف ملفوف على بكرة وتصغر المعلومات ثم تخزن ع

.الصفحة تلو األخرى
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Microficheالميكروفيش 

Microfilmالميكروفيلم 
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 Audio-Visual Materialsالسمعبصرية المواد ( 3

ألفالم وهي التي تعتمد على حاستي السمع والبصر معا مثل ا

واقراص CDالسينمائية  وشرائط الفيديو واألقراص المدمجة 

.DVDالفيديوالرقمية 

مصادر المعلومات االلكترونية

هي مصادر المعلومات التي تؤلف او تخزن فيها المعلومات

.الحاسوبالكترونياً ويمكن الوصول اليها بواسطة 

مثال  :

 المعلومات العالميةشبكة

قواعد البيانات

133
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مصادر المعلومات االلكترونية

واعد يتم تنظيم المعلومات االلكترونية في سجالت وتخزن في ق

.البيانات

مجموعة من الجداول المنظمة تستخدم لتخزين: قواعد البيانات

.بحث السترجاعهاآلية وتنظيم البيانات وتوفير 

الكلمات المفتاحية الناشر سنة النشر الموضوع المؤلف العنوان

....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

سجل

حقل

134

:أمثلة لقواعد البيانات

(.Google ،Bing ،Yahoo)محركات البحث في شبكة المعلومات العالمية 1)

.تحتوي على معلومات عن المواقع االلكترونية ومحتوياتها

المكتبة اآلليةفهارس 2)

ا ممكن في المكتبات ومراكز المعلومات وغالبو المراجع المتوفرة تحتوي على قوائم الكتب 

.الوصول اليها عن طريق شبكات االتصال المحلية او العالمية

.قواعد بيانات الدوريات والكتب االلكترونية3)

صادر النص الكامل لمتقدم بعض قواعد البيانات باإلضافة الى المعلومات الببلوجرافية، 

(.والقضايا القانونية وغيرهاالكتب والمقاالت والتشريعات مثل )المعلومات 

135
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ميةالمعلومات العالمحركات البحث في شبكة 

136

 قوم بالبحث عن معلومات محددة مخزنة في تعبارة عن برامج
. قواعد البيانات ثم تعرض النتائج للمستخدم

من اشهر محركات البحث:

Google وYahoo! وAlta Vista وBing.

:الويبمحركات البحث في شبكة 

http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs
137

http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs
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اختيار كلمات 
البحث

تحليل وتقييم 
النتائج

اختيار مصادر 
المعلومات

138

البحثخطوات البحث في محركات 

اختيار كلمات البحث( 1
لى كلمات البحث هي المفردات المستخدمة في محركات البحث للحصول ع

.المعلومات

خاطئة او الغير اختيار كلمات البحث مرتبطة بتوفير الوقت وتقليل النتائج ال

.متعلقة باحتياجات المستخدم

139

البحثخطوات البحث في محركات 
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اختيار كلمات البحث( 1
ن يتم تحديد كلمات البحث من السؤال الذي يسأله المستخدم للبحث ع

.المعلومة

 در قواعد البيانات وفي المصيجب اختيار الكلمات المتوقع وجودها في

.وليس بالضرورة الموجودة في السؤالااللكتروني 

140

البحثخطوات البحث في محركات 

اختيار كلمات البحث( 1
أنواع كلمات البحث:

كلمات 
موجودة

كلمات 
مترادفة

كلمات 
مفقودة

141

البحثخطوات البحث في محركات 
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اختيار كلمات البحث( 1

1مثال 

غش؟هل يوجد فرق بين المحفزات المادية والمعنوية لدفع األشخاص للقيام بال:  سؤال البحث

ال يوجد فرق بين المحفزات المادية والمحفزات المعنوية لممارسة الغش:       الفرضية  .

مفقودةكلمات مترادفةكلمات موجودةكلمات

جامعات –مدارس –طلبة 

–امتحان –مسابقة –
–بحث علمي –الكويت 

مشاكل –مشاكل تربوية 

تعليمية

–تشجيع –جائزة –الخداع 
دعم –دعم مادي –نقود 

–هدية –رشوة –معنوي 
الخوف –الرسوب –النجاح 

–محفزات مادية –الغش 
محفزات معنوية

142

البحثخطوات البحث في محركات 

اختيار كلمات البحث( 1
2مثال 

 يؤثر تدخين الوالدين على سالمة األطفال؟هل :     البحثسؤال

توجد عالقة بين تدخين الوالدين و سالمة األطفالال :          الفرضية  .

مفقودةكلمات مترادفةكلمات موجودةكلمات

–الرئة سرطان–أضرار
رعاية –السعال –امراض 

–الربو–االختناق –األبناء 
تربية األبناء

–األبناء –األوالد –الصحة
–األمهات –اآلباء –الدخان 

السجائر   

–سالمة األطفال –التدخين 
الوالدين

143

البحثخطوات البحث في محركات 
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(البوليانياستخدام المنطق )اختيار كلمات البحث    ( 1

 ع منطقية تقوم بالمقارنة بين مصطلحين او اكثر، وتعمل على استخراج واسترجاعوامل

. بشكل يضيق دائرة البحث او يوسعهامصادر المعلومات المطلوبة 

 يبحث عنها الى ادق التفاصيل عن الموضوع او الموضوعات التي تساعد على الوصول

.الباحث، وسط الكم الهائل من المعلومات

الكويت

البحرين AND الكويت

البحرين

البحرين OR البحرينالكويت NOT الكويت

144

البحثخطوات البحث في محركات 

البحرينالكويت
البحرين الكويت

(البوليانياستخدام المنطق )اختيار كلمات البحث    ( 1

 كلمة تستخدم(AND ) قة بين مصطلحين او اكثر، بغرض الحصول على نتائج اكثر دلالتحاد

البحثولتضييق نطاق 

البحرين

145

الكويت

خطوات البحث في محركات البحث

البحرين AND الكويت
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(يالبولياناستخدام المنطق )اختيار كلمات البحث    ( 1

 كلمة تستخدم(NOT ) محددة من البحث للحصول على نتائج صفة عزل مصطلح او بغرض

.اكثر دقة

الكويت NOT البحرين

نالبحري الكويت

146

خطوات البحث في محركات البحث

(البوليانياستخدام المنطق )اختيار كلمات البحث    ( 1

 كلمة تستخدم(OR ) ما اردنا أن يكون البحث عن المعلومات واسعا وشامال لصفتين او اذا

.اكثر

البحرينالكويت

147

خطوات البحث في محركات البحث

البحرين OR الكويت
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(البوليانياستخدام المنطق )اختيار كلمات البحث    ( 1

البحرين

رياضة

الكويت

الكويت  And بحرين Not رياضة

رياضة  Andالكويت  not البحرين البحرينAnd ةرياض Not الكويت

البحرين  Andالكويت  And رياضة

148

خطوات البحث في محركات البحث

تحليل وتقييم النتائج( 2
عندما تظهر نتائج بحث كثيرة

يجب على المستخدم ان يحلل 

در ويقيم النتائج قبل اختيار مص

.معلومات محدد

 من الممكن ان يتم إعادة عملية

البحث عن طريق استخدام كلمات

ي بحث مختلفة او إعادة ترتيبها ف

.خانة البحث

149

خطوات البحث في محركات البحث
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تحليل وتقييم النتائج( 2
 وفرة في البحث من خالل عدة عناصر مت( او تحسين)يمكن للمستخدم تقييد

:معظم محركات البحث وقواعد البيانات

 (  معينةان تكون النتائج بلغة تحديد )اللغة

 (قبل او بعد او في تاريخ محدد)تاريخ النشر

 (مقال، كتاب، رسالة جامعية، موسيقى، خريطة، صورة، ملف رقمي)الصيغة

 (البياناتفي قواعد )مقاالت مع النصوص

 (في قواعد بيانات الدوريات)مقاالت محكمة

 (االنترنتفي محركات بحث )نطاق محدد

 للبحث عن كلمات او جمل محددة( “ “)استخدام عالمات التنصيص.

150

خطوات البحث في محركات البحث

اختيار مصادر المعلومات( 3

 المفيد معرفة المؤلف او الشخص من

المسئول عن المعلومة في المصدر 

.االلكتروني

 التأكد من مدى مالئمة المصدر للبحث
.البحثواتصاله بموضوع  

ان تكون مادة المصدر حديثة

 العلميةذات المكانة المصادر تكون ان.

151

خطوات البحث في محركات البحث
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اختيار مصادر المعلومات( 3

 ية أنواع المواقع االلكترونمعرفة

د والنطاقات المستخدمة لها يساع

ي على تقييم مصادر المعلومات ف

.شبكة المعلومات العالمية

المجالالنطاق

comتجاري

eduتعليمي

govحكومي

netشبكة

orgمنظمة غير ربحية

milعسكري

152

خطوات البحث في محركات البحث

اختيار مصادر المعلومات( 3

 مراعاة عناصر تقييم مصادر المعلوماتاختيار أي مصدر معلومات يجب عند  .

153

خطوات البحث في محركات البحث

تقييم المحتوى والمضمون في 
المصدر

تقييم المسئول عن وجود 
المعلومات في المصدر
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تقييم مصادر المعلومات

تقييم المحتوى 
والمضمون في المصدر

تقييم المسئول عن وجود 
المعلومات في المصدر

154

معايير تقييم مصادر المعلومات

تقييم المسئول عن وجود المعلومات في المصدر

الخبرة والتخصصالتجرد

تقييم المحتوى والمضمون في المصدر

الشموليةالمرونةالدقةالتوقيت

155



2017-04-06

45

تقييم المحتوى والمضمون

التوقيت( 1

المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

ليهاالقيمة للمعلومات إن لم تصل في الوقت المناسب التخاذ القرار المستند إ.

156

الدقة( 2

يجب أن تكون المعلومات صحيحة وخالية من األخطاء.

يفترض عدم وجود تعميمات مطلقة او تصريحات مبهمة.

يفترض خلو المصدر من األخطاء االمالئية والنحوية قدر اإلمكان.

157

والمضمونتقييم المحتوى 
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تقييم المحتوى والمضمون

المرونة( 3

دين هي قابلية تكيف المعلومات وتسهيلها لتلبية احتياجات جميع المستفي

.واستخدامها في تطبيقات عديدة

على سبيل المثال:

.اتيمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة نصوص أو قوائم أو أشكال أو رسوم

158

تقييم المحتوى والمضمون

الشمولية( 4

 هو الدرجة التي تغطي بها المعلومات الموضوع إذ يجب أن تكون المعلومات

.شاملة للموضوع ال انتقائية فتكون مكتملة العناصر ال نقص فيها

159
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معايير تقييم مصادر المعلومات

تقييم المسئول عن وجود المعلومات في المصدر

الخبرة والتخصصالتجرد

تقييم المحتوى والمضمون في المصدر

الشموليةالمرونةالدقةالتوقيت

160

المعلوماتتقييم المسئول عن وجود 

امثلة للمسئولين عن وجود وتوفر المعلومات في المصدر:

161

المؤلـفين/ المؤلف 

المحرر/ المعـد 

الناشر

هل يحتوى المصدر على أسماء حقيقية، أسماء مستعارة، ام جهات اعتبارية؟•

؟(الخ... نوان، التلفون، البريد االلكتروني، الع)هل يحتوى المصدر على بيانات للتواصل •

هل يحتوى المصدر على نبذة او سيرة ذاتية؟•
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المعلوماتتقييم المسئول عن وجود 

التجرد( 1

 يفترض أن تكون المعلومات متجردة من ميول وأهواء

.صانعيها فتكون غير منحازة لفريق أو رأي معين

162

المعلوماتتقييم المسئول عن وجود 

الخبرة والتخصص( 2

در يفترض أن يكون المسئول عن وجود المعلومات في المص

.يمهامتخصص ولديه خبرة في مجال المعلومات التي يتم تقد

163
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تقييم مصادر المعلومات

تقييم المسئول عن وجود المعلومات في المصدر

الخبرة والتخصصالتجرد

تقييم المحتوى والمضمون في المصدر

الشموليةالمرونةالدقةالتوقيت

164

تقييم مصدر معلومات: تمرين

165

:وني للمقررالتمرين األول متوفر في ملف التمارين في قسم المرفقات وشرائح العرض في الموقع االلكتر

http://131.Alsarhan.info

http://131.alsarhan.info/


2017-04-06

50

«التوثيق في البحث العلمي»

ادر التوثيق هو حفظ مجهود الغير عن طريق إشارة الباحث إلى مص

.المعلومات التي استخدمت لكتابة البحث العلمي

 ،عتبر ياذا لم يوثق الباحث مصادر المعلومات المستخدمة في البحث

.الباحث سارقاً ألفكار الغير

 مصادر لالمعلومات الببليوغرافية التوثيق عن طريق تدوين يتم

.بحثهكتابة المعلومات التي استفاد منها الباحث عند 

المقدمة

167
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أماكن التوثيق

التوثيق

متن البحث 
اقتباس حرفي

اقتباس غير حرفي

اقتباس قائمة المراجع

حرفي

طويل

اقتباس 

حرفي

قصير
168

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

لماذا يقوم الباحث باالقتباس؟

حثين االقتباس هو عندما يستعين الباحث بآراء وافكار با

. وكتاب آخرين

:دواعي االقتباسمن 

.ماتأييد موقف الباحث من قضية1)

.تفنيد رأي معارض2)

169
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لماذا يقوم الباحث باالقتباس؟

حثين االقتباس هو عندما يستعين الباحث بآراء وافكار با

. وكتاب آخرين

:دواعي االقتباسمن 

النص المقتبس على احتواء 3)

.امصطلحات يصعب ايجاد بديل له

د كون كلمات النص المقتبس تجس4)

ث المعنى الذي يريد ان يطرحه الباح

.بشكل أفضل

170

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

لماذا يقوم الباحث باالقتباس؟

The Disney Deja Vu 171

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=eSt6QMIaIQQ&feature=iv&src_vid=jYqqR7efUdY&annotation_id=annotation_681051#t=4s
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السرقة الفكرية

تقديم األفكار واألعمال األدبية لآلخرين على انها أعمال

.الباحث

لقد نسخت 

المعلومات 

مباشرة من 

االنترنت

البحثما الذي تقصدينه ان 

؟غير صحيح

172

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

ية؟كيف يعرف الباحث انه يقوم بسرقة فكر

هل استخدمت 
في كلماتي 

ة صياغة الجمل
؟

هل أنا مصدر 
ة المعلومة او الفكر

الجملة؟في 

هل استخدمت 
عالمات 

(  "  ")التنصيص
الجملة؟حول 

نعم

ال

أحسنت، انت ال 
يةتقوم بسرقة فكر

نعم

اسبإقتبانت تقوم 
غير حرفي

ال

أحسنت، انت تقوم
حرفيبإقتباس

نعم

انت تقوم!! احذر
بسرقة فكرية

استخدم عالمات 
(  "  ")التنصيص 

ال

ادروثق المصدر في متن البحث وفي قائمة المص
173
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طرق التوثيق

 لتوثيق مصادر المعلومات التي يتمطرق مختلفة هناك

صداقية و لكنها تهدف جميعاً إلى تعزيز ماستخدامها في البحث 

.وعلمية البحث

أمثلة لطرق التوثيق  :

American Psychological Association (APA)

غالبا تستخدم في تخصصات التربية والعلوم االجتماعية

Modern Language Association (MLA)

غالبا تستخدم في اآلداب والفنون والعلوم االنسانية

Chicago Manual of Style (CMS)

 تستخدم أحيانا في التاريخ واإلدارة
174

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

طرق التوثيق

Praiser, E. (2011). The filter bubble: What the 
internet is hiding from you. New York: 
Penguin Press.

APA

Pariser, Eli. The Filter Bubble: What the Internet 
Is Hiding From You. New York: Penguin 
Press, 2011.

MLA
175
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أماكن التوثيق

التوثيق

متن البحث 
اقتباس حرفي

اقتباس غير حرفي

قائمة المراجع
اقتباس 

حرفي

طويل

اقتباس 

حرفي

قصير
176
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

 (:مؤلف أو مؤلفان)االقتباس الغير حرفي

ع في حالة ذكر مؤلف او مؤلفان ضمن نص البحث يتم وض

.سنة نشر المصدر بين قوسين بعد أسماء المؤلفين
أن عملية اتخاذ القرار تعتمد على معلومات من داخل ( 1994)ذكر نبيل علي :  مثال

.وخارج المؤسسة

السم في حالة عدم ذكر المؤلف ضمن نص البحث، يتم وضع ا

.االقتباساألخير للمؤلف وسنة النشر بعد الفقرة التي تتضمن

علي، )داخل وخارج المؤسسةمناتخاذ القرار تعتمد على معلومات عملية : مثال

1994.) 177
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

 (:مؤلف أو مؤلفان)االقتباس الحرفي

لفقرة يتم إضافة رقم الصفحة مع سنة النشر والمؤلفين بعد ا

المقتبسة من المصدر
:  مثال

توافرة لم تعد عملية اتخاذ القرارات معتمدة على المعلومات الم"وتجدر اإلشارة الى أنه 

ن من داخل المنشأة فقط، بل أصبحت تعتمد في كثير من األحيان على معلومات م

لذلك يجب على صاحب العمل ان يحرص على (. 100، ص 1994علي، )"خارجها

.المعلومات من المراجعين والموظفين في مكان العمل

178

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

(:ثالثة مؤلفين الى خمسة)االقتباس الغير حرفي 

نة نشر في حالة ذكر المؤلفين ضمن نص البحث يتم وضع س

.المصدر بين قوسين بعد أسماء المؤلفين
المطر يعتبر أن ( 1988)وباصهي، وعبداهللا، والشيخ، والعوداتمجاهد، يؤكد:  مثال

.أهم الظروف المناخية التي تؤثر في حياة النباتات البرية

تم في حالة عدم ذكر المؤلف او المؤلفان ضمن نص البحث، ي

.قتباسوضع أسماؤهم وسنة النشر بعد الفقرة التي تتضمن اال
، لعوداتوامجاهد، )المطر من أهم الظروف المناخية التي تؤثر في حياة النباتات البرية 

(.1988، وباصهي، وعبداهللا، والشيخ
179
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

(:ثالثة مؤلفين الى خمسة)االقتباس الغير حرفي 

السم في حالة االقتباس من المصدر نفسه مرة أخرى يكتب ا

.األخير للمؤلف األول متبوعا بكلمة وآخرون

: مثال

و المطر يؤثر على الرطوبة في التربة الالزمة لنمأن ( 1988)مجاهد وآخرون يؤكد

.النباتات

أو
(.1988مجاهد وآخرون، )النباتات المطر يؤثر على الرطوبة في التربة الالزمة لنمو 

180
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

 (:ثالثة مؤلفين الى خمسة)االقتباس الحرفي

لفقرة يتم إضافة رقم الصفحة مع سنة النشر والمؤلفين بعد ا

المقتبسة من المصدر
:  مثال

أن( 76، ص 1988)وباصهي، وعبداهللا، والشيخ، والعوداتمجاهد، يؤكد... 

."%20–1مجتمع العرفج في الكويت يغطي بين "

د النباتات الكثير من الباحثين يجمع على ان اشكال سطح األرض اكثر تأثيرا في وجو"

(.105، ص 1988مجاهد وآخرون، )"من الخصائص الطبيعية للتربة

181
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

(:ستة مؤلفين وأكثر)االقتباس الغير حرفي 

ر يكتب االسم األخير للمؤلف األول وكلمة آخرون سواء ذك

.اسم المؤلف في نص البحث ام ال

:  مثال

 يةمناهج التربية في مختلف المستويات الدراس( 2004)قارن الدوسري وآخرون

الدراسية وقد اشتملت الدراسات مقارنة بين مناهج التربية في مختلف المستويات

(.2004الدوسري وآخرون، )

182
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

 (:ستة مؤلفين وأكثر)االقتباس الحرفي

لفقرة يتم إضافة رقم الصفحة مع سنة النشر والمؤلفين بعد ا

المقتبسة من المصدر
:  مثال

المواد مقارنة منهجية لعملية تطوير المناهج الدراسية لمختلف"وقد شهدت األبحاث ... 

وآخرون، الدوسري)"الدراسية لتواكب اخر ما يصل اليه العلم في كل مجال علمي

(.98، ص 2004

183
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

(:في حالة عدم وجود اسم مؤلف)االقتباس 

تين يتم استخدام اسم الجهة التي أصدرت المصدر أو اول كلم

.او ثالثة من عنوان المصدر

:  مثال

 في المعجم الوجيز ان كلمة حبذا قد يتم ( 1998)وقد بين مجمع اللغة العربية

استخدامها للمدح والتفضيل

 عربية، مجمع اللغة ال)ومن الممكن استخدام كلمة حبذا في اللغة للمدح والتفضيل

1998.)
184
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أماكن التوثيق

التوثيق

متن البحث 
اقتباس حرفي

اقتباس غير حرفي

قائمة المراجع
اقتباس 

حرفي

طويل

اقتباس 

حرفي

قصير
185
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

.االقتباس الحرفي الطويل

 كلمة أو اكثر من 40يكون في حالة اقتباس فقرة تتكون من

.المصدر

 عن ة منفصل)يجب وضع االقتباس في فقرة قائمة بذاتها

قية وتكون تلك الفقرة ابعد عن الهامش من ب( الباحثكالم 

.الكالم في البحث

 ويتم توثيق رقم"  "( )يتم حذف عالمات التنصيص

.الصفحة بعد كتابة الفقرة المقتبسة من المصدر
186
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APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

.االقتباس الحرفي الطويل

أهمية وجود بعض الصفات للعاملين في مجال ( 2000)وقد بين ياسر عبدالمعطي 

:التنصيف

. ي العمليتحلى المصنف بصفات الصبر والدقة وحسن التصرف واألمانة ف

له صحيحة فمهام التصنيف تتطلب توافر تلك الصفات حتى تكون نتيجة عم

فهو عمل يتعامل فيه المصنف مع أعداد كبيرة من مصادر . ومنطقية

ب المعلومات المتنوعة ويحتاج لدراستها وتحديد موضوعاتها، كما يتطل

ز الدقة في التعامل مع رموز التصنيف في خطة التصنيف وبناء رمو

ياب تلك وغ. التصنيف حسب القواعد والتعليمات التي تتضمنها تلك الخطة

.  فيدين منهاالصفات في المصنف تكون نتيجته كارثية على المكتبة والمست

(88. ص) 187
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مالحظات هامة:

. شربدال من سنة الن.( ت. د)، نكتب نشرالمصدرسنة حال عدم معرفة في 1.

ماء كتابة أسعند ( الخ... ، باحث دكتور، مهندس: مثل)يتم إسقاط األلقاب 2.

.داخل االقواسالمؤلفين 

APAالتوثيق في متن البحث على طريقة 

188
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أماكن التوثيق

التوثيق

متن البحث 

اقتباس غير حرفي

اقتباس حرفي

اقتباس قائمة المراجع

حرفي

طويل

اقتباس 

حرفي

قصير 190
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

ث في نهاية البحث، يجب على الباح

ام ادراج قائمة بجميع المصادر التي ق

.باشربتوثيقها بشكل مباشر او غير م

سب يتم ترتيب القائمة هجائيا على ح

(  لا)أسماء العوائل للمؤلفين مع اهمال 

ر الى التعريف في الترتيب ودون النظ

مرجع –مقالة –كتاب )نوع المرجع 

(.الخ–موقع الكتروني –

191
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الكتب: أوال

مصدر لمؤلف واحد:

قم ثم ر.ط)الكتاب عنوان (.سنة النشر. )االسم األول،االسم األخير

.الناشر:مكان النشر(.الطبعة إن وجد

.دار الشروق(. 3. ط)أثر وسائل األعالم على الطفل(.  1990. )أبو معال، سعيد محمد

.  ةأسسه وتطبيقاته التقنية الحديث: تصنيف مصادر المعلومات(. 2000. )عبدالمعطي، ياسر يوسف

.مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت

.المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكويت.العرب وعصر المعلومات(. 1994. )علي، نبيل

وزارة : الكويت. 1984–1952التجربة التخطيطية في دولة الكويت .(. ت. د. )التخطيطوزارة 

.التخطيط
192
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الكتب: أوال

مصدر لمؤلفين اثنين:

.ط)عنوان الكتاب(.سنة النشر). اسم المؤلف الثانيو،اسم المؤلف األول

.الناشر:مكان النشر(.ثم رقم الطبعة إن وجد

أحاديث االحتكار حجيتها وأثرها (. 2000. )، يوسف خليفة، والكمالي، رؤوفالشايجي
.  دار ابن حزم: بيروت(. 3. ط)في الفقه اإلسالمي

 لثالثة مؤلفين او اكثرمصدر:

آخرونتتم كتابة أسماء المؤلفين الى المؤلف السادس ثم تضاف عبارة و.

المسؤولية القانونية في عالم (. 1999. )السالم، محمد، وخليل، أحمد، والراجحي، محمد
.ن. د. متغير 193
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الكتب: أوال

مصدر بدون مؤلف:

:رالنشمكان (.النشرسنة ).(وجدالطبعة إن رقم .ط).عنوان الكتاب

.الناشر

.المطبعة الوطنية: عمان(. 1952. )علم النفس العام

 معد من قبل جهةمصدر:

تتم كتابة اسم الجهة بدال من أسماء المؤلفين.

جهود وزارة الزراعة (. 1994.)وزارة الزراعة والمياه، إدارة المراعي والغابات
,المؤلف: الرياض. والمياه في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي 194
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الكتب: أوال

كتاب مترجم:

وان عن. (سنة النشر).الحرف األول من االسم األول،االسم األخير للمؤلف
.الناشر:مكان النشر. (اسم المترجم غير معكوس، مترجم)الكتاب 

: ويتالك(. عبدالسالم رضوان، مترجم)المعلوماتية بعد االنترنت(. 1998. )جيتس، ب

.المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

فراس حلمي، )المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 1999. )، رريجيو

.دار الشروق: بيروت(. مترجم
195

هشام السرحان. د-البحث العلمي : الفصل الثاني

مالحظات هامة:

 ين في القوسين الخاص.( ت. د)حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب في

.بالتاريخ

 وهي تعني.( ن. د)حال عدم معرفة ناشر الكتاب أو الموسوعة نكتب في

.دون ناشر

 الخ.. .كتابة أسماء المؤلفين يتم إسقاط األلقاب مثل دكتور، مهندس، عند

في حال كان المؤلف جهة يكتب االسم كامال دون أن يُقلب، مثال وزارة

.التخطيط أو الصندوق العربي للتنمية

APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الموسوعات: ثانيا

مقالة لها مؤلف:

عنوان في. عنوان المقالة(.سنة النشر).األولاالسم ،االسم األخير للمؤلف
. (صفحة النهاية–صفحة البداية . ص، ص رقم الجزء. ج)الموسوعة 

.الناشر:مكان النشر

. ص،  ص 3. ج)دائرة المعارف البريطانية في . الكويتيالمكتبات المدرسية ف(. 1999). حمدأالعلى، 

.ن.د(. 501-503

:  الكويت(. 304. ص)النفسي التحليل وموسوعة علم النفس في . حصر القلق(. 1993. )الخالدي، حسين

.  دار سعاد الصباح

مكتبة : الكويت(. 209-206. صص )موسوعة العلوم االجتماعية في . الطالق(. 1994. )مان، م

.الفالح للنشر والتوزيع 197
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الموسوعات: ثانيا

مقالة ليس لها مؤلف:

، صرقم الجزء. ج)الموسوعة عنوان في (. سنة النشر).عنوان المقالة

.الناشر:مكان النشر. (صفحة النهاية–صفحة البداية . ص

-128. ص، ص 7. ج)الموسوعة العربية العالميةفي(. 1996. )البيئيالتلوث 

. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع: الرياض(. 130

198
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الدوريات: ثالثا

مصدر لمؤلف واحد:

ان عنو. عنوان المقالة(.سنة النشر).االسم األول،األخير للمؤلفاالسم 
.صفحة النهاية–صفحة البداية . (رقم العدد)رقم المجلد،الدورية

مصدر لعدة مؤلفين:

.عليه نفس الشروط التي يتم تطبيقها على الكتبتنطبق 

.280-265(. 33)،مجلة العلوم االنسانية.المنهجية في تسبيب االحكام القضائية(. 2010. )فريجة، حسين

.65-30(. 10/9)29، مجلة العلوم. لماذا نرتكبه: الغش(. 2013. )، أوكاسديفالفانك، ف، 

199
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

الدوريات: ثالثا

مقالة من صحيفة يومية:

اسم .عنوان المقالة(.سنة النشر، اليوم الشهر).االسم األول،االسم األخير
.يةرقم صفحة النها-رقم صفحة البداية. صص ،رقم العدد،الصحيفة

.16-14. ص، ص 1044القبس،.اإلعالم العربي(. فبراير20، 2003. )الفضلى، حسين

.33. ، ص12، الوسط(. يونيو18، 2005. )أسباب السعادة
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APAالتوثيق في قائمة المراجع على طريقة 

مصادر المعلومات من شبكة االنترنت: رابعا

ي استرجعت ف.عنوان المقالة(.النشرسنة ).االسم األول،االسم األخير

...............http://wwwمن السنة ،اليوم الشهرتاريخ

من  2003فبراير، 15اُسترجعت في تاريخ .العدوانسيكلوجية.  .(ت.د. )الطويل، عزت

http://www.elazeyem.com/agression.htm

من 2010يناير، 13تم استرجاعها بتاريخ .( ت. د. )القلق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82 

من 2014يناير، 5استرجعت في تاريخ . مشاريع متكررة وبال اهداف: الويب العربي( 2013. )أحمد، وليد

http://www.tech-wd.com/wd/2013/06/03/
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