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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  
  البرنامج التدریبيدلیل 

 

  

  الھدف العام
في التعرف على الطرق العلمیة الدقیقة في تبویب وكتابة  المتدربجات تلبیة احتیا

 .المراجع العلمیة من خالل أحد البرمجیات المستخدمة لھذا الغرض
 

 

 األھداف التفصیلیة
ً على:   في نھایة البرنامج، یتوقع أن یكون المتدرب قادرا

 .العلمي المرجعیتعرف على مفھوم وماھیة  .١

  كال المختلفة للمراجع العلمیةیتعرف على الصور واألش .٢

  یتعرف على المصادر الرقمیة كمراجع علمیة .٣

  یحدد األنماط المختلفة لتبویب وكتابة المراجع .٤

  التعرف على البرمجیات المتاحة لتبویب المراجع العلمیة وبرامج التشغیل الداعمة لھا .٥

یب یطبق من خالل ورش العمل نماذج إلستخدام البرمجیات المتخصصة لغرض تبو .٦

  المراجع العلمیة.

ً نحو أھمیة كتابة وتبویب المراجع العلمیة. .٧ ً إیجابیا   یكون إتجاھا
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لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  
  الموضوعاتقائمة 

  
o .مصادر المعلومات وأھمیة المراجع العلمیة 

o .أنواع مصادر المعلومات وأھمیتھا للباحث 

o دور تقنیة المعلومات في إثراء أوعیة المعلومات. 

o بة المراجع العلمیة وبرامج التشغیل الداعمة لھاالبرمجیات المتاحة لتبویب وكتا. 

 

o المراجع العلمیة وأسالیب تبویبھا. 

o .توثیق المراجع ومصادر المعلومات 

o یب وكتابة المراجع العلمیة.األنماط المختلفة لتبو 

 

o  تنظیم وإدارة المراجع العلمیة بإستخدام برنامج الـEndNote. 

o لعلمیة.إنشاء مكتبة المراجع وإضافة المراجع ا 
o .إستیراد معلومات المراجع العلمیة 
o .إنشاء وطباعة قائمة المراجع العلمیة 

 
o  التكامل بین برنامجي الـWord  والـEndnote. 

o  قائمة الـEndNote وتبویب المراجع أثناء كتابة البحوث. القتباس  

o أثناء الكتابة  االقتباسcite while you write.  

o  مة المراجع.وقائ االقتباساتالتحكم في نمط  

o .تنسیق قائمة المراجع 

 

o .شبكة الویب إلدارة المراجع العلمیة 

o .أسالیب اإلستفادة من مواقع تقدیم خدمات اإلقتباس والتبویب للمراجع العلمیة 

o  أسالیب إدارة قائمة المراجع العلمیة بإستخدام مواقع اإلستضافة الخاصة بإدارة

 .Endnote Web المتوفرة على الویب المراجع العلمیة
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 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  التخطیط الزمني للمادة العلمیة

  األھداف  الموضوع  الزمن  الجلسة

مصادر المعلومات وأھمیة   ق ٥٠  األولى
  المراجع العلمیة.

  في ھذا الموضوع، نتعرف على:
o أنواع مصادر المعلومات وأھمیتھا للباحث. 
o  المعلومات المتخصصة مفھوم قواعدscientific 

databases ول على المراجع وإستخدامھا للحص
 العلمیة.

o البرمجیات المتاحة لتنظیم المراجع العلمیة 
reference management software  وأنظمة

  التشغیل الداعمة لھا.
المراجع  وإدارة تنظیم

العلمیة بإستخدام برنامج الـ 
EndNote.  

  في ھذا الموضوع، نتعرف على:
o الـ واجھة برنامج EndNote. 
o  العلمیة. المراجعإنشاء مكتبة 
o  إضافة المراجع العلمیة بإستخدام أسلوب إدخال

 البیانات.
o  إضافة نسخھ من النص الكاملPDF  إلى سجل

  المرجع العلمي في مكتبة المراجع.
المراجع العلمیة وأسالیب   ق ١٠٠  الثانیة

  .تبویبھا
  في ھذا الموضوع، نتعرف على:

o .توثیق المراجع ومصادر المعلومات 
o لتبویب المراجع:  القیاسیة األنماطAPA  وMLA.  

المراجع  تنظیم وإدارة
العلمیة بإستخدام برنامج الـ 

EndNote .(تكملة)  

 نستكمل ھذا الموضوع من خالل التعرف على:
o  أسالیب إستیراد معلومات المراجع العلمیة من قواعد

 المعلومات الرقمیة.
o  إستیراد معلومات المراجع العلمیة بإستخدام محرك

 .Google Scholarالعلمي الباحث 
o  تنظیم محتویات مكتبة المراجع العلمیة بإستخدام

  مفھوم المجموعات.
 ي الـالتكامل بین برنامج  ق ٥٠  الثالثة

WORD و الـ EndNote. 
  

  في ھذا الموضوع، نتعرف على:
o  قائمة الـEndNote  إلقتباس وتبویب المراجع أثناء

  كتابة البحوث.
o  اإلقتباس أثناء الكتابةcite while you write.  
o .التحكم في نمط اإلقتباسات وقائمة المراجع  
o .تنسیق قائمة المراجع  

شبكة الویب إلدارة المراجع 
  .EndNoteWebالعلمیة 

  في ھذا الموضوع، نتعرف على:
o  التعرف على أسالیب اإلستفادة من مواقع تقدیم

 خدمات اإلقتباس والتبویب للمراجع العلمیة.
o  قائمة المراجع العلمیة بإستخدام مواقع أسالیب إدارة

اإلستضافة الخاصة بإدارة المراجع العلمیة المتوفرة 
  على الویب. 
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لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  

  التخطیط الزمني لألنشطة والتمارین

  

  مالحظات  الزمـن  األسلوب  العملي النشــاط  م
 scientificإستخدام قواعد المعلومات الرقمیة   ١

databases ع للوصول إلى معلومات المراج
  العلمیة.

 ١٥ نشاط عملي
 دقیقة

  یتبع موضوع:
مصادر المعلومات وأھمیة 

  .المراجع العلمیة
  EndNoteبرنامج الـ  مقدمة عملیة إلى  ٢

 .إنشاء مكتبة مراجع جدیدة 
  إضافة معلومات المراجع العلمیة إلى

مكتبة المراجع بإستخدام أسلوب إدخال 
 .manual data entryالبیانات 

  النص الكامل إضافة نسخھ منPDF 
إلى سجل المرجع العلمي في مكتبة 

 المراجع.
  التعرف على آلیة تحدید نمط التبویب

وإنشاء قائمة المراجع (لمحتویات 
  المكتبة).

مجموعة من 
 اتتدریبال

ةعملیال  

٦٠ 
  دقیقة

  یتبع موضوع:
تنظیم وإدارة المراجع بإستخدام 

  .EndNoteبرنامج الـ 

اإلقتباسات حسب  التعرف على أسالیب إنشاء  ٣
أنماط معینة بإستخدام المواقع التالیة: 

citationmanager.net  ،
citethisforme.com ،easybib.com 

 نشاط عملي

  

٣٠ 
  دقیقة

  یتبع موضوع:
  المراجع العلمیة وأسالیب تبویبھا.

  :EndNoteإستكمال العمل مع برنامج الـ   ٤
  إضافة معلومات المراجع بإستخدام

  اد من مواقع الویبأسلوب اإلستیر
 .تنظیم المراجع بإستخدام المجموعات  
 .البحث في مقتنیات مكتبة المراجع  

مجموعة من 
التدریبات 

 العملیة

٦٠ 
  دقیقة

  یتبع موضوع:
تنظیم وإدارة المراجع بإستخدام 

  .EndNoteبرنامج الـ 

إلقتباس  EndNoteمقدمة عملیة إلى قائمة الـ   ٥
 بإستخداملبحوث وتبویب المراجع أثناء كتابة ا

  .Wordبرنامج الـ 
  اإلقتباس أثناء الكتابةcite whie you 

write. 
  تنسیق قائمة المراجع الظاھرة في آخر

  البحث.

تدریب عملي 
 شامل

  

٤٠ 
  دقیقة

  یتبع موضوع:
 Wordالتكامل بین برنامجي الـ 

 .Endnoteوالـ 
  

أسالیب بناء قائمة المراجع العلمیة بإستخدام   ٦
تضافة الخاصة بإدارة المراجع مواقع اإلس

والمتوفرة على  PDFالعلمیة وتنظیم ملفات الـ 
  الویب

 ٣٠ أنشطة عملیة
  دقیقة

  یتبع موضوع:
شبكة الویب إلدارة المراجع 

  العلمیة.
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 مقدمة البرنامج

ي  ا ف د علیھ ي اعتم ھ للمصادر الت اء توثیق ا أثن ى الباحث ذكرھ ات عل اك بعض المعلوم ھن

ھان از بحث ى الباحث  . ج ى فعل ن خالل االطالع عل ا م ي تحَصل علیھ ات الت ن المعلوم د م التأك

 الصادر وتبویب المراجعلتوثیق و  مختلف مصادر المعلومات التي تتحدث عن نفس الموضوع.

 :برى نلخصھا في النقاط التالیةأھمیة ك

  ى ا عل ا حفاظ د علیھ ادر المعتم ذكر المص وم ب ة: نق ة العلمی ي األمان رین ف ق االخ ح

م  ن أھ ة م ة العلمی ى األمان اظ عل اص، والحف ي الخ دھم العلم ر ُجھ ھ یعتب ألیف، ألن الت

  الصفات األخالقیة للباحث.

  ذه ا من خالل ھ م الرجوع إلیھ ي ت ات: الت للتعرف على نوع ومستوى وحداثة المعلوم

الع الل االط ن خ ادر. فم ع المص ة المراج ى قائم ذعل ة ھ دى حداث ة م ن معرف ه ، یمك

ات حسب  ذه البیان ة المستوى العلمي لھ ا یمكن معرف المعلومات حسب سنة النشر، كم

 . المؤلفین إن كانوا في التخصص أم ال، ومدى وضوح المعلومة

  یس ذا المرجع ول إمكانیة الرجوع للمصدر للتحقق: من أن ھذه المعلومات أخذت من ھ

ذكر ال ره ب ن غی فحةم ات یمص ة ألن الطبع م الطبع ر رق دة أو ، وذك ون مزی ن أن تك ك

  معدلة. منقحة أو

  ى ة االطالع عل ات مماثل نفس الدراسة أو دراس احثین: المنشغلین ب ة الب ى بقی ُسھل عل ت

 .المراجع ھذه

 ع ي الطب اء ف اك أخط ون ھن دث وأن تك ھ یح ث أن ث: حی ة للباح ر حمای ا تعتب ا أنھ   ،كم

ع  ذكر المرج ھف ئو وتوثیق ل المس ن تحم ر م د كبی ى ح ث إل ي الباح ة یحم لیة العلمی

  لآلخرین. 

مع التركیز  نھدف من خالل ھذا البرنامج إلى التعرف على ماھیة البحث العلمي ومفھومھ
الیب  ى أس قعل ة وتبویب توثی ع العلمی الل ھالمراج ن خ ات م وث والدراس ة البح اء كتاب ا أثن

 البرمجیات المتاحة لذلك الغرض. إستخدام



 
 

8 
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لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  
  

  مراجع العلمیة.مصادر المعلومات وأھمیة ال:  الموضوع

  

ات ی ى مستوى المؤسس ر عل دم والتطور المعاص مة واضحة للتق عتبر البحث العلمي س

ى البحث  اق عل ال اإلنف ي مج والمنظمات وكذلك دول العالم المختلفة.  وتتنافس الدول المتقدمة ف
ادة البحث والتطویر  ھ ع ق علی ذي یطل ، آخذین Research and Developmentالعلمي، وال

ة بعین ا إلعتبار أن التطویر الیتم إال من خالل البحث العلمي.  ویعتبر التعاون بین الدول المختلف

ى تلحق بركب التطور  في مجال البحث العلمي مھم وضروري خاصة بالنسبة للدول النامیة حت

ین. وقد أدى التطور الھائل الحاصل في مجال تقنیة المعلومات ال البحث والباحثالحاصل في مج

احث ات اإلتصاالت إلى ظھور آفاق جدیدة ومتطورة بالنسبةوتقنی ات للب وفر المعلوم ین إلمكانیة ت

الیب إستخدام  أھم جوانب وأس ً ب ا ون ملم في مختلف الدول.  وبالتالي، أصبح على الباحث أن یك

  مصادر المعلومات المتطورة.

ات  ادر المعلوم ى مص وع عل ذا الموض ي ھ رف ف تنتع د إس ا عن اییر تقییمھ خدامھا ومع

ا  ة.  كم ع علمی ي كمراج وفرة ف ات المت ة المعلوم راء أوعی ي إث ات ف ة المعلوم تمس دور تقنی نل

ات ومي  المكتب ى مفھ رف عل ة ونتع ات الرقمی ات  digital librariesالمكتب د المعلوم وقواع

scientific databases ىو ال نتطرق إل ات البحث أس ذ عملی كیب تنفی ي تل ة  ف المصادر الرقمی

  .تخدامھا كمراجع علمیة أثناء كتابة البحث أو الدراسةلغرض إس

  

  

  



 
 

9 
 

 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

 

  لمعلومات وأھمیتھا للباحثأنواع مصادر ا) ١
تلزمات  ن المس ة، م ة أو اإللكترونی ا التقلیدی ان منھ واء ك ات، س ادر المعلوم ر مص تعتب

ات  ى مصادر المعلوم ن التعرف عل الضرورة للتعامل مع البحوث والدراسات.  وحتى نتمكن م

  لكترونیة، نقوم في البدایة بالتعرف على مصادر المعلومات التقلیدیة.األ

أو المصادر  printed sourcesوتتمثل المصادر التقلیدیة ھي تلك المصادر المطبوعة 

ة  ن  paper sourcesالورقی الرغم م احثون، ب ا الب أ إلیھ ً یلج ا أ مھم زال ملج ت والت ي كان والت

ات التطور الھائل في مجال تقنیة المع ة المعلوم دیل أفضل ألوعی ة كب ك التقنی لومات وإستخدام تل

ز  ات ومراك ا المكتب ي ترتكز علیھ ة والت ات التقلیدی التقلیدیة.  نستعرض اآلن أھم أوعیة المعلوم

 المعلومات.

  
 Periodicalsالدوریات 

حف  ة والص الت العام ذلك المج ة وك ة المتخصص ي المجالت العلمی دوریات ف ل ال تتمث

ة واألساسیة والمطبوعا ت األخرى التي تصدر بشكل دوري، وتعتمد على نشر البحوث التطبیقی

ز  ارف.  وتتمی المبتكرة واألصلیة التي ینجزھا الباحثون في مختلف العلوم والموضوعات والمع

ي  ا یعن ا سریعة الصدور مم الدوریات عن غیرھا من مصادر المعلومات البحثیة األخرى كونھ

ات والمعل ور البیان ي ظھ ادرة ف ات الص ز المعلوم الي، تتمی تمر.  بالت ور ومس كل متط ات بش وم

ب إذ  ي الكت الدوریات بحداثتھا وشمولیتھا على معلومات وأفكار أكثر حداثة من تلك التي توجد ف

ا في حین  ن التوصل إلیھ یحدث أن تنشر دوریة معلومات عن إختراعات جدیدة خالل أسابیع م

اب.  یحتاج األمر إلى مدة تتراوح ب ي كت ات نفسھا ف ر المعلوم ي تظھ ین سنتین وثالث سنوات لك

  ھذا وقد تحتوي الدوریات على المقاالت والموضوعات التي لم تؤلف فیھا كتب على 

ات  ي المكتب ري لمجموعات البحث ف ااإلطالق وبذلك فھي تعتبر العمود الفق ز المعلوم  تومراك

ھولة ا ً وس ا بطھا ببلیوغرافی ھولة ض ز بس ي تتمی ى وھ ول إل ا بھلوص ة  ام الل األدل ن خ م

 الببلیوغرافیة والكشافات ونشرات المستخلصات وبطاقات الفھارس.

  
  Booksالكتب 

ً لطول المدة التي قد یستغرقھا نشره،  مال یقدقد  ً وذلك نظرا الكتاب معلومات حدیثة نسبیا

ن ال الرغم م ي والتي قد تبلغ بأقل تقدیر سنتین إلى ثالث سنوات (مرجع).  وب منافسة الشدیدة الت
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 ً ددا ة تع واد المكتبی ر الم زال أكث ھ الی ات األخرى، إال أن ل المعلوم ة نق ن أوعی یواجھھا الكتاب م

ب  ة الكت أتي أھمی تفیدین.  وت ن المس د م ل العدی ن قب ً م تخداما ات إس ل المعلوم ة نق ع أوعی واوس

د  الموضوعیة المتخصصة بالدرجة الثانیة بالنسبة للباحث، على أنھ تبقى ي العدی للكتاب أھمیتھ ف

ي  بعض ف ل بعضھا ال ة تكم ات المختلف ل المعلوم ة نق واد وأوعی إن الم ً، ف من الحاالت.  وعموما

 مجال جمع وتقدیم المعلومات للبحث العلمي.

  
 Thesis and Dissertationالرسائل الجامعیة 

اول ي ا تكمن أھمیتھا في أنھا أوعیة لنقل المعلومات األولیة التي تتن ادة موضوعات ف لع

ات  ل المعلوم ة نق ي أوعی ا بدرجة التفصیل والتعمق نفسھا ف م التطرق إلیھ حدیثة لم یسبق أن ت

ذ النشر  ى مناف ة إل ك الرسائل یجد طریق ن تل د م ً.  والعدی ً أصیال ا ً علمی األخرى فھي تمثل جھدا

ك أن عملی ا ذل ھ منھ ل أو لألجزاء المھم الة بشكل كام ً سواء تم نشر الرس ة النشر تضفي الحقا

 على الرسالة أھمیة خاصة.

  

 Conference Proceedingsوقائع المؤتمرات 

ا سجالت مطبوعة إلجتماعات ال ؤتمرات بأنھ ال الم ي متعرف أعم ات، تصحبھا ف نظم

ؤتمرات اءات. أكثر األحیان مستخلصات عن التقاریر والبحوث المقدمة في تلك الم ً   واللق ا وغالب

د معظم األعمال  يما تنتھ ر  بع ى النش ؤتمرات إل ي الم ابھاالتي تقدم للمناقشة ف ن  اكتس د م المزی

اركین.   ل المش ن قب ؤتمر م ي الم ا ف ة لھ ات المستفیض ن المناقش ة ع وعیة الناتج ة والموض الدق

واع:  ة أن ى ثالث المؤتمرات إل ة ب ائق الخاص م الوث ل  -وتنقس ؤتمر  مث اد الم بق إنعق ائق تس وث

وث ال ة لبح ات المبدئی ؤتمر، الطبع ام -م اح والخت ات اإلفتت ؤتمر ككلم اء الم ر أثن ائق تنش وث

ي  والتوصیات والقررات وھذا النوع یصعب تتبعھ أو الوصول إلیھ إال من خالل الحضور الفعل

ث  -للمؤتمر،  ؤتمر حی ي الم م نشرھا ف ي ت ل الت ى أوراق العم وثائق مابعد المؤتمر وتشتمل عل

  د تصدر على شكل كتاب أو مقاالت دوریة.تجد تلك البحوث طریقھا إلى النشر فق

  

  ) دور تقنیة المعلومات في إثراء مصادر المعلومات٢
ي  ات ف ادر المعلوم ال مص ي مج ات ف ة المعلوم تخدام تقنی ر إلس دور األكب رز ال ب

أو  online searchإستخدامات تلك التقنیة على مستوى تنفیذ عملیات البحث باإلتصال المباشر 

زة راص المكتن ددة  CD-ROM األق ائط المتع ات  multimediaأو الوس بكات المعلوم أو ش
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لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

ت  ة اإلنترن ة internetوخاص ور أوعی ي تط ات ف ة المعلوم تخدام تقنی یص إس ا تخل .  ویمكنن

  المعلومات على النحو التالي:

ایكروفورم   غرات أو الم تخدام المص ة إس ة  Microformsمرحل ا المختلف بأنواعھ

ة أو ال غرات الفیلمی ایكروفیلم كالمص ة أو  Microfilmم غرات البطاقی و المص

  والتي تحتوي على الصفحات المصورة. Microficheمایكروفیش 

راص   تخدام أق ة إس ادر  CD-ROMمرحل ط المص ات ورب د البیان ي قواع ث ف للبح

  المختلفة.
ددة   ائط المتع تخدام الوس ة إس ددة  multimediaمرحل ائط المتع د الوس ي قواع للبحث ف

  صورة إضافة إلى النص).(الصوت وال

ة   اء شبكات محلی راص  WANوشبكات واسعة  LANمرحلة بن د األق وإستثمار قواع

CD-ROM  والوسائط المتعددةmultimedia .في تبادل المعلومات  

ي جزء   ا ف ة السابق ذكرھ إستخدام اإلنترنت لتكون المرجع الشامل للمصادر األلكترونی

 ت، الكتب، الرسائل الجامعیة،  وقائع المؤتمرات).مصادر المعلومات التقلیدیة (الدوریا

ي جزء مصادر   ا ف ابق ذكرھ ة الس ات المختلف ة المعلوم ائق والبحوث وأوعی تحول الوث

المعلومات التقلیدیة (الدوریات، الكتب، الرسائل الجامعیة، وقائع المؤتمرات) من شكلھا 

ي  ى شكل رقم دي إل ا عل digital formالتقلی تم تخزینھ ات بحیث ی  pdfى شكل ملف

files  ك التطور ي ذل اعد ف وتخزینھا في قواعد البیانات الخاصة بأوعیة المعلومات.  س

وم  ور مفھ ى ظھ ذي أدى إل ر وال ال النش ي مج ل ف ذي حص ي ال ر اإللكترون النش
ePublishing.  لتك ي حص ورات الت ك التط ل تل ا أدت ك ور  م ى ظھ ات إل المكتب

ة  ي م digital librariesالرقمی ل وھ ات تعم ام  ٢٤كتب الل الع وم خ ي الی اعة ف س

ن خالل البحث باإلتصال  وتتكون مقتنیاتھا من مصادر المعلومات الرقمیة والمتوفرة م

وادم  ن الخ ة م ى مجموع ا إل ى وإنم ى مبن اج إل ت، والتحت ر شبكة اإلنترن المباشر أو عب

 وشبكة تربطھا بالنھایات الطرفیة للمستخدم.

  

 Digital Librariesمكتبات الرقمیة ال
ل الفھرس  في البدایات، كان إستخدام الخدمات األلكترونیة في المكتبات یھدف إلى تحوی

ر  دي یعتب الفھرس التقلی ة، ف ي المكتب التقلیدي المستخدم في فھرسة مصادر المعلومات المتوفرة ف

ي  وع األخطاء ف ة وق ى إحتمالی افة إل ھ باإلض ھ ومراجعت ك عبء ثقیل ومھمة صعبة في ترتیب تل

ورات  تخدام التط الل إس ن خ ك م ة تل ة الفھرس ة عملی ات بمیكن ت المكتب الي، قام ة.  بالت العملی
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غرة  ات مص دار مخرج الل إص ن خ ارس م ك الفھ ة تل ال إتاح ي مج ة ف  microاإللكترونی

د  م بع ھ.  ت لفھارسھا، مع توفیر قارئات كافیة إلستخدامھا كملحق للفھرس التقلیدي أو عوضاَ عن

ل ذلك تطبیق إ مكانیة ربط المكتبات مع بعضھا البعض لغرض اإلستفادة من خدماتھا المتعددة مث

  الفھرسة وتنظیم الدوریات واإلعارة والتزوید.  

كل  وفر وبش وث تت تجدات البح ات ومس ادر المعلوم راھن، أصبحت مص ت ال ي الوق وف

بة لت بالنس ي حص ات الت الل التقنی ن خ ت م ة اإلنترن بكة العالمی ى الش ر عل د  مباش ة قواع لتقین

ادر  ي مص ة ف رة ھائل ور وف ى ظھ ا أدى إل ب، مم ع الوی الل مواق ن خ تخدمة م ات المس البیان

  المعلومات اإللكترونیة على النحو التالي:

o  الدوریات اإللكترونیة electronic periodicals  

o  الكتب اإللكترونیةelectronic books 

o  الرسائل الجامعیة اإللكترونیة  electronic dissertations 

o  وقائع المؤتمرات بشكلھا اإللكترونيconference proceedings electronic 

o  الموسوعات اإللكترونیةencyclopedias electronic  

ى  digital librariesأدى ذلك إلى ظھور المكتبات الرقیمة  ا عل والتي تقوم بنشر محتویاتھ

ر.  كل مباش ت بش كل  اإلنترن ح الش ى  )١(یوض ً عل اال ة مث ي تقنی ة ف ة متخصص ات رقمی مكتب

  المعلومات والتي یمكن الوصول إلیھا من خالل عنوان الرابط الخاص بھا.
  :عن مراجع علمیة دور المكتبة الرقمیة في البحث

ة  ¡ ات الرقمی الل المكتب ن خ ث م ال البح ة بمج ات المتعلق ة المعلوم ن أوعی ث  ع نبح

 كة اإلنترنت.المتخصصة في المجال نفسھ، والمتوفرة من خالل شب

ى  ¡ ري حت م س ى رق ول عل ة و الحص ة الرقمی ي المكتب ذا األسلوب اإلشتراك ف ب ھ یتطل

 نتمكن من الوصول إلى أوعیة المعلومات المتوفرة داخل المكتبة.

ي  ¡ ي ینتم ة الت عادة مایتم توفیر إشتراك للمكتبات الرقمیة المتخصصة من خالل  الجامع

  طریق بوابة مكتبة الجامعة على اإلنترنت.إلیھا الباحث، ویتم الوصول إلیھا عن 

 
 scientific databasesقواعد البیانات الرقمیة 

ات المنشورة (ھي  اإللكترونیة البیاناتقواعد  ن مصادر المعلوم ة م ھي عبارة عن قائمة منظم

ة  ي للمقال اس مرجع ن اقتب ارة ع ي عب ي الباحث إرشادات ھ ات) تعط االت دوری ب مق ي الغال ف

citation ل یم  full textكنھ من العثور على معلومات كاملة عن المقالة أو تزوده بنصھا الكام



 
 

13 
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ي ة  ف وص الكامل ات ذات النص د المعلوم ة قواع ة full-text databasesحال ف الطریق . وتختل

د أن  ات ال ب ات أساسیة عن قواعد المعلوم اك معلوم ات ولكن ھن التي تعمل بھا قواعد المعلوم

  الستخدام جمیع قواعد المعلومات.  یعرفھا الباحث تؤھلھ

  

  
  :  أمثلة على مكتبات رقمیة متخصصة.)١الشكل (

 
قواعد المعلومات وسیلة سریعة وحاذقة للحصول على المعلومات المنشورة عن 

موضوع معین، غالبا في الدوریات. وتشترك اغلب قواعد المعلومات في الخصائص والوظائف 

ة التي تؤدي بھا تلك الوظائف. إن معرفة الخصائص والوظائف نفسھا ولكنھا تختلف في الطریق

المشتركة بین قواعد المعلومات سوف تساعد الباحث على االستفادة من محتویات قواعد 

 المعلومات. 
  

  ))٣(الشكل ( EduSearchمثال لقاعدة بیانات رقمیة عربیة 
 ساعھ في الیوم. ٢٤بوابة معلوماتیة تربویة ضخمة متاحة  ¡

م أك ¡ ن تض ر م ة وم ٢٢٠ث ة دوری دوات العلمی ؤتمرات والن ات الم ي ئ ر ف ي مانش وتغط

  وحتى اآلن. ١٩٥٠الدوریات العربیة في مجال التربیة والتعلیم منذ عام 
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  المطبوع. مطابق لألصل pdfجمیع البحوث التي تحتویھا مخزنة على شكل  ¡

  .اتھا أو تخزین نسخة منھیمكن للمستخدم إستعراض تلك األبحاث أو طباع ¡

 واجھات البحث سھلة اإلستخدام وتتیح إمكانیة البحث المتقدم. ¡

  

اعدة بیانات والتي تعتبر أكبر ق EduSearchواجھة قاعدة البیانات الرقمیة :  )3(الشكل 
  تحتوي على العدید من المراجع العلمیة. الكترونیة عربیة حیث

  

 برمجیات إدارة المراجع العلمیة 
ى التح ث تعرضنا فیما سبق إل ات حی اث والدراس ال نشر األبح ي مج ذي حصل ف ول ال

نا دور  ي والتمس كل رقم وفرة بش وث مت ات والبح ي أصبحت الدراس ر اإللكترون راء النش ي إث ف

ھ  ا تقدم د مم دیھا المزی مقتنیات المكتبات الرقمیة.  الجدیر ذكره، ھو أن تقنیة المعلومات مازال ل

ة البحث العلمي.   اندة عملی يلغرض مس وم ف ة  نق ول اإللكترونی ى الحل التعرف عل ذا الجزء ب ھ

ن خالل  ا م ذلك تبویبھ ة وك ھ العلمی ي تنظیم وترتیب مراجع المتوفرة لغرض مساعدة الباحث ف
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م إنشاء قائمة المراجع الخاصة بالبحث بشكل تلقائي.   وع خاص، ت ن ن نتعرف على برمجیات م

ق الم ع وتوثی ھ بتجمی اء قیام اندة الباحث أثن ي تطویرھا لمس ھ ف صادر المستخدمة كمراجع علمی

ات إدارة المراجع  م برمجی ات بإس ذه البرمجی رف ھ ھ.  تع  reference managementبحث

software.     

  
  برمجیات إدارة المراجع العلمیة: نظرة عامھ

دمات  وفر خ ا ت ا كم ع وتنظیمھ ظ المراج ي حف ع ف ات إدارة المراج تخدم برمجی تس

ن الباحث من اإلشارة إلى المراجع أثناء كتابة البحث على أن تتم المرجعیة والتي تمك اإلقتباسات

ى جزء  وغرافإضافة معلومات تلك المراجع إل ي البحث  يالببلی ائيف امج بشكل تلق .  أي أن برن

واء  ي (س لوب النمط ب األس ا حس ع وتنظیمھ ة المراج اء قائم وم بإنش ة یق ع العلمی إدارة المراج

MLA  أوAPA (ره دده أو غی ذي یح ع  ال تخدام المراج ادة إس ن إع ن الممك ھ م ا أن ث.  كم الباح

  عند الحاجة لذلك.   الببلیوغرافیات تولید مرارا وتكرارا في

ى  ة عل ون محتوی ث تك ات خاصة بالباحث، بحی دة بیان اء قاع ات بإنش ذه البرمجی تقوم ھ

ن المقاالت حسب م انتقائیة قوائمتولید نظام لجمیع المراجع التي یحتاجھا الباحث، باإلضافة إلى 

اط ددة األنم رین المح ل الناش ن قب الت م ة. والمج ات   العلمی ذه البرمجی ا أن ھ كل كم ل بش تعم

اج بحیثمع معالجات النصوص متكامل  ة یتم إنت ة مرجعی ا الشكل المناسب في قائم اء  تلقائی أثن

إمكانیة إستیراد  ھذه النوعیة من البرمجیات رما توفالقیام بكتابة البحوث.  إضافة إلى ذلك، عادة 

معلومات المقاالت من مصادرھا بشكل آلي مما یریح الباحث من عناء إدخال  معلومات المرجع 

تخدمھ. ذي یس ع ال ام إدارة المراج ى نظ ن   إل ة م ذه النوعی تخدام ھ زات إس یص می ا تلخ ویمكنن

  البرمجیات في النقاط الرئیسیة التالیة:

 ة الم ادر العلمی ات المص ظ معلوم وم بحف ة تق وفیر إمكانی ي البحث وت تخدمة ف س

اءاإلقتباس من تلك المراجع  دة أثن رات عدی ة البحث.   م ة كتاب ا تسھل عملی كم

ل  ث ك ااإلقتباس أثناء كتابة البحوث حی ا یحت و اإلشارة  جم ھ الباحث ھ ام ب القی

اس  ربط اإلقتب ك ب د ذل امج بع إلى موقع المصدر في مكتبتھ الخاصة، لیقوم البرن

 .ددبالمرجع المح

  ات ب اإلقتباس ك حس ائي وذل كل تلق ة بش ع العلمی ة المراج اء قائم وم بإنش تق

تم  ي ت ع الت ة المراج اء قائم ة إنش ن خالل آلی ك م تم ذل المستخدمة في البحث.  ی

ة  االنتھاءبشكل آلي عند  ي قائم ع ف ب المرج من كتابة البحث ومن ثم یقوم بتبوی
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ة البحث.  وب ي نھای اھرة ف ة المراجع العلمیة الظ أن قائم ذلك، یضمن الباحث ب

ا تضمن  ا أنھ ي البحث، كم م اإلشارة ف المراجع التحتوي سوى المراجع التي ت

 .يالببلیوغرافعدم إغفال المراجع المقتبسھ في البحث من قائمة 

  ل أو  APAباإلضافة، ومن خالل تحدید النمط المستخدم في تبویب المراجع (مث

MLA(ع بإت ة المراج زة ، یتم إنشاء قائم ذه المی وفر ھ نمط.  ت ك ال وانین ذل اع ق ب

اع  اء إتب ن عن ھ م ا تریح ث أنھ ث حی رة للباح ة كبی وص أھمی ھ الخص ى وج عل

 قوانین التنسیق المطلوبة عند القیام بإنشاء قائمة المراجع.

   ـ ات ال ة (أي ملف ع العلمی ات المراج زین ملف ة تخ وفر إمكانی س pdfت ي نف ) ف

جع العلمي في قاعدة البیانات لغرض الرجوع السجل المحتوي على بیانات المر

 الباحث للقیام بذلك. جما احتاالیھا متى 

  ع ك المراج ن تل ع م توفر إمكانیة كتابة المالحظات (من قبل الباحث) لكل مرج

 بتلك المالحظات. باالحتفاظوتقوم 

  تیر أو الة الماجس ة رس اء كتاب ر أثن كل أكب ات بش ذه البرمجی ة ھ ر أھمی تظھ

 وذلك إلحتواء ھذه النوعیة من المؤلفات على عدد كبیر من المراجع. الدكتوراة
 

  البرمجیات المتاحة لتبویب وكتابة المراجع العلمیة وبرامج التشغیل الداعمة لھا 
ن   د م اك العدی ة تبویبھن ي عملی وفرة لغرض مساعدة الباحث ف ات المت ع  البرمجی المراج

لعلمیة وتخزینھا.  بعض ھذه البرمجیات یتوفر بشكل أثناء كتابة البحوث وكذلك تنظیم المراجع ا

ع  ات دف ذه البرمجی ب بعض ھ ا تتطل وح المصدر، بینم ون مفت ھ یك مجاني على اإلنترنت، أي أن

عرسوم مقابل الحصول على نسخة منھا وإستخدامھا.  نحدد في ھذا الجزء  ي  أرب ات والت برمجی

ً من قبل الباحثین األكاتعتبر ھي األكثر إستخدا   دیمیین.ما

  

  :LaTeXالمكملة لنظام إعداد الوثائق  BibTeX أداة الـ .١

  
o  ـ رجم ال الل مت ن خ وفر م در، وتت ة المص م  latexمفتوح رف بإس ذي یع وال

MikeTeX  ـ رجم ال وفر مت ا یت دوز (كم غیل وین ام التش ي نظ  MikeTexف

 بشكل مجاني).
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

o اء التعمل بشكل مستقل ولكنھا تعمل من خالل محرر النصوص الخاص بإن ش

   .LaTeXوالذي یعرف بإسم  pdfوثائق الـ 

o مع محرر النصوص  امن خالل إستخدامھLaTeX اء ذه األداة بإنش وم ھ ، تق

ي  ةببلیوغرافیقائمة  ع الت ع المراج ى جمی وي عل (تظھر في نھایة البحث) تحت

 تم إقتباسھا في متن البحث.

o ا تخدامھ أثن راد إس یق الم نمط أو التنس د ال ة تحدی وفر إمكانی ة ت رض قائم ء ع

 وغیرھا. MLAأو الـ  APAالمراجع، مثل أسلوب الـ 

o  التوفر إمكانیة تنظیم ملفات الـpdf  المحتویة على الـpdf. 

o  تعمل تحت نظام التشغیلUnix  ـ ن إستخدامھا ، Linuxوكذلك ال ن الممك وم

غیل  ام التش ع نظ ویر  Windowsم ات التط د بیئ تخدام أح الل إس ن خ م

وف ي ت ة الت ـ المتكامل ائق ال اء وث ة إنش غیل  pdfر إمكانی ام التش الل نظ ن خ م

Windows مثل بیئة الـ ،TeXnicCenter. 

 

 
 :  endnoteبرنامج  .٢

  
o .(أي غیر مجاني) برنامج غیر مفتوح المصدر 

o  ً  وبشكل منفصل عن محرر النصوص.یعمل منفردا

o  وص رري النص ع مح ل م ي العم ل ف ا یتكام  OpenOfficeو  Wordكم

وم بإن ث یق ة حی اء قائم ى  ةببلیوغرافیش وي عل ة البحث) تحت ي نھای ر ف (تظھ

 جمیع المراجع التي تم إقتباسھا في متن البحث المكتوب.

o  ة رض قائم اء ع تخدامھ أثن راد إس یق الم نمط أو التنس د ال ة تحدی وفر إمكانی ی

 وغیرھا. MLAأو الـ  APAالمراجع، مثل أسلوب الـ 

o  وص رر النص ع مح ل م ن أن یعم ن الممك دیر  LaTeXم الل تص ن خ م

 .BibTeXالمراجع إلى برنامج 

o  ـ ات ال یم ملف ة تنظ وفر إمكانی ي  pdfی ا ف ادر وتخزینھ ى المص ة عل المحتوی

 قاعدة بیانات وذلك عن طریق إنشاء مكتبة رقمیة خاصة بالباحث.
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

o  غیل ام التش ت نظ ل تح أجھزة  Windowsیعم اص ب غیل الخ ام التش ونظ

Mac إضافة إلى نظام التشغیل ،Linux. 

 
  :  mendeleyبرنامج  .٣

  
o  :ع الل الموق ن خ اني م كل مج ل بش وفر للتحمی در، ومت وح المص مفت

http://www.mendeley.com ن و تقل ع كل مس ً وبش ردا ل منف یعم

 محرر النصوص.

o  ً ابقا ا س م ذكرھ ي ت ات الت ن البرمجی ھ ع لوب عمل ف أس وفر یختل ھ ی ك أن ذل

اتھ من خالل موقع على اإلنترنت یوفر للمستخدمین اإلشتراك والحصول خدم

   على حسابات في جھاز السیرفر الخاص بھ.

o  ـ ات ال یم ملف ة تنظ وفر إمكانی ي  pdfی ا ف ادر وتخزینھ ى المص ة عل المحتوی

 قاعدة بیانات وذلك عن طریق إنشاء مكتبة رقمیة خاصة بالباحث.

o ع ال ات المرج تخراج بیان وم بإس ىیق افتھا إل م إض ن ث ائي وم كل تلق ي بش  علم

ا  المراجع كم ات الخاصة ب ن القاعدة البیان د م تعراض المزی وم بإس ع یق مراج

ث  م الباح د تھ ي ق ي الت ا ف م تخزینھ ي ت ات الت ي الدراس تمعن ف ق ال ن طری ع

 المكتبة والبحث عن دراسات شبیھة لھا.

o ت ة وإس ھ الرقمی ى مكتبت ول إل ة الوص تخدم إمكانی وفر للمس ھ ی عراض مراجع

ت. بكة اإلنترن ل بش از متص الل أي جھ ن خ ة م ة   العلمی وفر إمكانی ھ ی ا أن كم

ل  ة مث ف الذكی زة الھوات ي أجھ ق ف ى شكل تطبی امج عل ن البرن تثبیت نسخھ م

iPhone  وتلك التي تعمل بنظام تشغیلAndroid  منGoogle. 

o زمالء المشتركین معك في ین ال اعي ب البحث،  یوفر إمكانیة التواصل اإلجتم

 والباحثین اآلخرین المشتركین في الموقع بشكل عموم.

o  یوفر إمكانیة إنشاء "مجموعات المستخدمین" والتي من خاللھا یكون باإلمكان

 المشاركة في إستعراض المراجع العلمیة للمستخدم والحصول على نسخ منھا.
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

o  : وص رري النص ع مح ل م ي العم ل ف و  Latexو  Wordیتكام

OpenOffice لك من خالل تحمیل برمجیات إضافیة وذplug-ins. 

o  ث از الشخصي للباح ى الجھ یتوفر نسخة من التطبیق من الممكن تنصیبھا عل

ائي  توفر إمكانیة اإلقتباس من المراجع العلمیة وإنشاء قائمة المراجع بشكل تلق

 المراد إستخدامھ لھذا الغرض. النمطیوفر إمكانیة تحدید و

o غیل ام التش ت نظ ل تح أجھزة  Windows یعم اص ب غیل الخ ام التش ونظ

Mac إضافة الى نظام التشغیل ،Linux. 

 
  :Zotero برنامج .٤

  
o وفر در، ومت وح المص ع:  مفت ن الموق اني م كل مج ل بش للتحمی

http://www.zotero.org/ 
o  ث از الشخصي للباح ى الجھ یتوفر نسخة من التطبیق من الممكن تنصیبھا عل

ائي  توفر إمكانیة اإلقتباس من المراجع العلمیة وإنشاء قائمة المراجع بشكل تلق

 المراد إستخدامھ لھذا الغرض. یوفر إمكانیة تحدید النمطو

o  غیل ام التش ت نظ ل تح أجھزة  Windowsیعم اص ب غیل الخ ام التش ونظ

Mac إضافة الى نظام التشغیل ،Linux. 

o ة السابق  إضافة إلى إحتوائھ ع العلمی ات إدراة المراج على جمیع مزایا برمجی

ادرذكرھا،  د الق ھ الوحی امج بأن ك الصف یتمیز ھذا البرن ى إستشعار تل حات عل

ات المراجع  المحتویة على مراجع علمیة وبالتالي التمكن من إستخراج معلوم

و موضح بشكل تلقائي بمجر ال ا ھ ضغط على الزر المتوفر لذلك الغرض، كم

 في الشكل التالي.
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  

  المراجع العلمیة وأسالیب تبویبھا:  الموضوع
    

ث  ات حی اث والدراس ال نشر األبح ي مج ذي حصل ف ى التحول ال تعرضنا فیما سبق إل

نا دور  ي والتمس كل رقم وفرة بش وث مت ات والبح ي أصبحت الدراس ر اإللكترون راء النش ي إث ف

ا تطرق ة.  كم ات الرقمی ات المكتب ادر مقتنی ة للمص ات الببلوغرافی ة المعلوم ة كتاب ى أھمی ا إل ن

ة البحوث  ي كتاب ً ف دا ة ج ر مھم ة تعتب المستخدمة كمراجع في البحث ذلك أن تلك االمور التوثیقی

عتبر كتابة المعلومات الببلوغرافیة للمصدر ھذا وتوالرسائل الجامعیة بكل أنواعھا ومستویاتھا.   

ون  من االمور التوثیقیة المھمة في د یك ا ومستویاتھا.  ق ل أنواعھ البحوث والرسائل الجامعیة بك

ن  ً، أو أي مصدر م ا ً رقمی درا ة، أو أطروحة، أو مص ي دوری ً ف ً، أو مقالة أو بحثا المصدر كتابا

المصادر التي تطرقنا إلیھا في الموضوع األول في ھذه الحقیبة التدریبیة.  ھنالك عدد من قواعد 

ادر المعل ع مص ل م ن التعام وغرافي م زء الببل ي الج رادھا ف ا وإس ة لغرض تبویبھ ات الموثق وم

  البحث.

  الموضوعات الفرعیة التالیة:نتعرف في ھذا الموضوع على 

  كأداة جمع المعلومات. والوثائقالمصادر 

  ومصادر المعلومات. المراجعتوثیق 

 المراجع العلمیة تبویباألسالیب القیاسیة ل :APA  وMLA. 
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  
  الوثائق كأداة جمع المعلومات.المصادر و) ١

ي  ات ف تمثل مصادر المعلومات وأوعیتھا المختلفة أدوات مھمة من أدوات جمع المعلوم

دأ  م یب ن ث ة وم ا المختلف كالھا وأنواعھ ع المصادر بأش ایقوم الباحث بجم البحث العلمي.  فكثیر م

معلومات، البد للباحث من وعند إستخدام المصادر والوثائق، كأداة جمع ال  بفرز مایحتاجھ منھا.

بل اللجوء إلى المصادر في جمع المعلومات، قاألولیة  اإللتفات إلى أھمیة اإلعتماد على المصادر

نفصل في ھذا الجزء بشكل   في حالة صعوبة الحصول على المصادر األولیة المطلوبة.الثانویة 

  .ة والمصادر الثانویة وطبیعتھاأوسع لماھیة المصادر األولی

  
  primary sourcesمصادر األولیة ال

خص أو  ر بواسطة ش ا بشكل مباش ا ومعلوماتھ ت وسجلت بیاناتھ ي دون ادر الت وھي المص

ون  ي تك ي الت ادر ھ ذه المص ر ھ الي، تعتب ات ونشرھا.  بالت ك المعلوم ع تل ة بجم ة المعنی الجھ

  ویتم تصنیف المصادر األولیة على النحو التالي:  معلوماتھا أقرب ماتكون إلى الصحة والدقة.

  ة ائل الجامعی ى مستوى الرس نتائج البحوث والتجارب العلمیة المنشورة، سواء كانت عل

ى مستوى  خ) أو كانت عل تیر ... ال ائل ماجس المختلفة المستویات (رسائل دكتوراة، رس

 میة.بحوث المؤتمرات واللقاءات العلمیة المحلیة والقومیة والعال

  ا ھ مواصفاتھا وماھیتھ ة والمبین ات الرسمیة المعنی دى الجھ براءات اإلختراع المسجلة ل

 وفوائدھا.

  ،ة ة والمھنی السیر والتراجم، الخاصة بمختلف الشخصیات العلمیة والسیاسیة واإلجتماعی

ر  الع مباش ة أو ذات إط ة ومرافق خاص قریب ق أش ن طری ا ع ة معلوماتھ والمدون

 یات صاحبة السیرة.بالشخصیة أو الشخص

  الوثائق الرسمیة الجاریة، والتي تمثل مخاطبات ومراسالت الدوائر والمؤسسات المعنیة

ات  ك المؤسس اطات تل س نش ات تعك ات والمعلوم ى البیان تمل عل ي تش ة والت المختلف

 وعالقاتھا اإلداریة والمھنیة المختلفة.

 ائق وا ب والوث ي دور الكت ة المحفوظة ف ظ الوثائق التاریخی ة بحف ة المعنی ز الوطنی لمراك

 تلك الوثائق والتعامل معھا كالمعاھدات واإلتفاقیات واألحداث وماشابھ ذلك.

  ي ور الت داث واألم رت األح یات عاص طة شخص جلة بواس ات المس ذكرات والیومی الم

 یكتبون عنھا ویوثقونھا.
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

 نویة أ ف س ھریة أو نص لیة أو ش ة (فص ة المختلف نویة والدوری اریر الس نویة ... التق و س

خ)  ركات ... ال ل أو ش انع أو معام ة (مص ات اإلنتاجی ن المؤسس ادرة ع خ) والص ال

خ). ات ... ال ات أو جامع دارس أو مكتب فیات أو م وتعكس   والمؤسسات الخدمیة (مستش

ام  ة باألرق اطاتھا المختلف ات ونش ك المؤسس ات تل دمات ونتاج ادة خ اریر ع مثل ھذه التق

 بالتقریر. والحقائق للفترة المحددة

  اد كان واإلقتص ة بالس میة المعنی ات الرس ن الجھ ادرة ع ائیة الص ات اإلحص المطبوع

 والتجارة والزراعة والثقافة.  

  خاص طة أش ة) بواس ة (مخطوط یة مكتوب ات أساس ل معلوم ث تمث ات، حی المخطوط

 موثوق بھم.  وتكون لھا أھمیة موضوعیة ودالالت تاریخیة.

 ة مباشرةأیة مصادر أخرى تحمل معلوما رة ومنقول ة  ت تنشر ألول م ة المعنی ن الجھ م

 بإنتاج تلك المعلومات.

 

  )secondary sourcesالمصادر الثانویة (
ات ھي التي تنقل  ر مباشر، أي أن البیان معلوماتھا عن المصادر األولیة بشكل مباشر أو غی

ك والمعلومات المتوفرة في المصادر الثانویة قد تكون منقولة أو مترجمة إ ر تل لى لغة أخرى غی

ات  ات والمعلوم ك البیان ون تل رة.  أو أن تك ات مباش ات والمعلوم ك البیان ا تل رت فیھ ي ظھ الت

ي بشكل  ھ عن المصدر األول ل معلومات منقولة أو مترجمة عبر مصدر ثاني أو ثالث وقد تم تناق

مصادر األولیة، غیر مباشر.  وبذلك قد تكون معلومات المصدر الثانوي أقل دقة عن معلومات ال

  ألسباب عدة یمكن أن نلخصھا بما یأتي:

  ى ى إل إحتماالت الخطأ من نقل األرقام والبیانات األخرى أو ترجمتھا من المصدر األول

 المصدر الثانوي أو من مصدر ثانوي إلى مصدر ثانوي اخر.

  ة ة ترجم ي حال بة، ف طلحات المناس ردات والمص ار المف ي إختی أ ف االت الخط إحتم

 نقل المعلومات.ومات إلى لغة أخرى، أو التصرف غیر المشروع لالمعل

  ة ة ترجم ي حال بة، ف طلحات المناس ردات والمص ار المف ي إختی أ ف االت الخط إحتم

 المعلومات إلى لغة أخرى أو التصرف غیر المشروع لنقل المعلومات.

  ومن ثم إحتماالت اإلضافة على البیانات والمعلومات األصلیة لغرض الشرح والتوضیح

 الوقع في أخطاء قد تكون غیر متعمدة في تفسیر مثل تلك البیانات والمعلومات.
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 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

  ن ك م ق ذل د یراف یص واإلختصار وماق ات لغرض التقل ات والمعلوم حذف بعض البیان

دم  تغییر، قد یكون غیر متعمد، في مجمل معنى األرقام والبیانات والمعلومات، بسبب ع

 قلیص علیھا.إكتمالھا أو إجراء الحذف والت

  إحتماالت التحریف، وذلك عن طریق التغییر المتعمد في البیانات والمعلومات، وإضافة

ا،  ى فیھ ى جوھر المعن ؤثر عل د ی ا ق د لم ماقد یسئ إلیھا ویشوه معناھا ، أو حذف متعم

ك  ة أخرى.  ویحدث ذل ى لغ ا إل ات أو ترجمتھ ل المعلوم ق نق ك عن طری ان ذل سواء ك

 لجھة المعنیة بالمعلومات ألسباب سیاسیة أو إجتماعیة.بغرض اإلساءة إلى ا

  ونستطیع أن نحدد معلم المصادر الثانویة كاآلتي:

  ة ف المصادر األولی ن مختل ات عادة م الموسوعات ودوائر المعارف التي تجمع معلوم

 والثانویة.

 مقاالت الدوریات بشكلھا العام والتي تعتمد في معلوماتھا على مصادر منشورة أخرى .

 فمعظم مقاالت الصحف والمجالت العامة والمتخصصة تقع في ھذا اإلطار عادة.

  الكتب المتخصصة في مختلف الموضوعات والمعارف البشریة، سواء كانت تلك الكتب

 منھجیة دراسیة أو كتب موضوعیة متخصصة تزخر بھا مخلف أنواع المكتبات.

 لة أو مترجمة من مصادر أولیة أیة مصادر ووثائق أخرى تحمل بیانات ومعلومات منقو

 أو ثانویة.

 

  مصادر المعلوماتالمراجع و ) توثیق٢
وم  ا الباحث، فالباحث یق وم بھ ي یق ام الت م المھ ن أھ ع والمصادر م ق المراج یعتبر توثی

دالئل  ن ال ھ م ذه المھم ر ھ ات وتعتب رض المعلوم د ع لة عن ع ذات الص ى المراج ارة إل باإلش

ة الباحث  األساسیة على سالمة معلومات البحث.  كما یعكس توثیق المراجع بشكل سلیم مدى دق

دى إطالع  ى م ً عل دا ً جی را وأمانتھ العلمیة كما أن إستخدام المراجع الحدیثة في البحث یوفر مؤش

ب  ھ یج ذا الشأن، بأن ي ھ ره ف الباحث على المستجدات والمتغیرات في مجال بحثھ.  والجدیر ذك

ي إستخدمھاعلى الباحث اإلشارة إلى المرا یة الت ع األساس ي البحث، ج دى إستفادتھ  ف ق م وتوثی

ة  ا أن طول قائم منھا دون الحاجة إلى ذكر المراجع الغیر أساسیھ بالنسبة لموضوع البحث.  كم

ن  ھ م دم تمكن ث وع ق الباح ى قل یر إل د یش در ماق ث بق الع الباح عة إط س س د الیعك ع ق المراج

  .الموضوع
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ن الضروري كما أنھ  ور م ي المظھ ة الت ات البیبلوغرافی ي  إستخدمھاعلوم ب الباحث ف تبوی

ور  ع وظھ ي المراج ع ف ة المراج انقائم ص المك ذلك. المخص ر  ل ب أن تظھ ث یج ة  حی قائم

ا وان واضح لھ ع وضع عن تقلة م ل  المراجع في صفحة مس ة المراجع)مث ا یجب أن (قائم ، كم

  الفئات التالیة:ى قد تحتوي قائمة المراجع علو  البحث. تظھر في نھایة صفحات

 الكتب باللغة العربیة وتلیھا الكتب باللغات األخرى. -

ي،  - تواھا العلم ا ومس ي وزنھ ي ف ادر الت ارف، والمص ر المع د، ودوائ وعات والمنج الموس

  ودائما نبدأ بالعربیة وتلیھا باللغات األخرى.

 الدوریات: مثل المجالت والسالسل العلمیة. -

 میة.تقاریر المنظمات والھیئات العل -

 الرسائل العلمیة مثل رسائل الماجستیر والدكتوراه. -

راص  - ت، األق بكة االنترن ى ش ة عل االت علمی ة، مق ب الكترونی ة: كت ادر االلكترونی المص

  المضغوطة وغیرھا.

  أسالیب اإلقتباس من المراجع العلمیة.
ة، ة العلمی ث أو الورق ة البح ي نھای ة ف ادر العلمی ع والمص ق المراج ة توثی تم عملی  ت

ى  رف عل زء للتع ذا الج ي ھ ف ف ن، نتوق ي.  ولك ذي یل زء ال ي الج ة ف ك اآللی ى تل نتعرف عل س

ع أساسیة  دھا كمراج ا وتحدی م تجمیعھ ي ت ع الت أسالیب إقتباس المعلومات من المصادر والمراج

  للبحث أو الدراسة.

تم تسجی أن ی ة البحث ب ل إن األسلوب المستخدم عند اإلقتباس من مرجع معین أثناء كتاب

و  ى النح تم التسجیل عل ى أن ی م إقتباسھا مباشرة.  ویكتف ي ت رة الت المرجع في المتن وعقب الفك

  التالي:

  إسم المؤلف (اإلسم األخیر) ، السنھ   

.  والداعي ألیة إضافات )٢٠٠٣على أن تظھر تلك المعلومات بین قوسین.  مثال: (مساد ، 

تم ة، فت ؤلفین أو ثالث ان للمصدر م در  أخرى.  وإذا ك ان للمص ا إذا ك ً.  أم ا ة أسمائھم جمیع كتاب

ب  ال: (الخطی ة وآخرون.  مث ھ كلم أكثر من ثالثة مؤلفین، یكتب إسم المؤلف األول ویضاف إلی

ف )٢٠٠١وآخرون ،  .  أما إذا تكرر إسم المؤلف في أكثر من موقف، فإننا نمیز بین ھذه المواق

  ب). ٢٠٠٣أ) ، (مساد ،  ٢٠٠٣،  بإستخدام األحرف الھجائیة للتمییز، مثال: (مساد
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 إقتباس المعلومات حرفیاً أو اإلستفادة منھا وإعادة صیاغتھا:

ات  ن المعلوم تفادة م ى اإلس ن المصادر، األول ات م تقاء المعلوم ي إس ان ف ك طریقت ھنال

ویھ  ً من عدم تحریف أو تش الموجودة في المصدر مع إعادة صیاغتھا بأسلوب الباحث متأكدا

ألصلي.  وھنا على الباحث ذكر المصدر في قائمة المصادر بعد وضع رقم لھ معنى النص ا

  في النص الذي ورد فیھ وفي قائمة المصادر بنھایة البحث.

دیل  ر أو تب نص من المصدر دون تغیی ي ل ل الحرف اس أي النق أما الطریقة الثانیة فھي اإلقتب

ات تنصیص. ین عالم ذلك وضعھ ب اراتھ، وك اج الباحث   في أي من كلماتھ وإش وإذا مااحت

ات  ود معلوم ى وج حذف جزء من النص المقتبس فإنھ یستخدم النقاط الثالثة (...) للداللة عل

  الیحتاج ذكرھا.
  قواعد عامة في توثیق معلومات المصادر

ي  ا وإسرادھا ف ة لغرض تبویبھ ھنالك عدد من قواعد التعامل مع مصادر المعلومات الموثق

  یمكن أن نحصرھا باآلتي:لبحث.  الجزء الببلوغرافي من ا

 :األلقاب العلمیة للمؤلفین 

ة  اب العلمی ن األلق ً م ردا ن ومج ً م ا ادر خالی ة المص ي قائم ب ف ف أو الكات م المؤل ذكر اس ی

ات الخاصة نالمھنیة، فتحذف كلمة مھند أو دكتور أو معالي أو ماشابھ ذلك، بإستث اء المعلوم

  .بالمقابالت الشخصیة لألفراد والشخصیات

 :أرقام الصفحات 

  التأكد من ذكر رقم الصفحة أو الصفحات أو المجلد التي اشتقت منھا المعلومات.

 :التكرار في ذكر المصادر 

لتكرار المصادر المشتقة منھا المعلومات قواعد خاصة بھا.  ففي حالة تكرار المصدر بشكل 

س الم ن نف تخدم الباحث مباشر، أي ان المعلومات التي استفاد منھا الباحث ھي م صدر، فیس

  ٢٠نفس المصدر، ص  العبارة اآلتیة:
 Ibid. P. 20 أما باللغة اإلنجلیزیة فتستخدم العبارة اآلتیة

وفي حالة تكرار المصدر بشكل غیر مباشر، أي أن المعلومات التي استفاد منھا الباحث 

ل م ھ ورد قب در أو ھي من مصدر سبق وأن استفاد منھ في مكان سابق من البحث، ولكن ص

ة  ا طریق ره مرة أخرى، فیستخدم الباحث ھن ین ذك ھ وب د فصلت بین مصادر أخرى كانت ق

أو الصفحات التي وردت فیھا  الصفحةذكر إسم الكاتب فقط، ثم عبارة مصدر سابق، ثم رقم 

    المعلومات المستقاة، مثال ذلك:

  .٤١-٣٧أحمد بدر، مصدر سابق، ص 
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ارة أما إذا كان المصدر باللغة اإلنجلی ر مباشر، فتستخدم عب زیة وتكرر ذكره بشكل غی
)Op. Cit:على النحو التالي (  Harter. Op. Cit. Pp 17-19  

 :اإلشارات والتنقیط 

ات  الجدیر ذكره ھو أنھ یرى بعض الكتاب المھتمین في مجال توثیق المصادر والمعلوم

مصدر، خاصة إذا في البحوث والدراسات والرسائل الجامعیة إلى وضع خط تحت عنوان ال

اطع من  كان مقالة أو بحث.  وكذلك وضع مختلف أنواع اإلشارات وعالمات التنقیط بعد مق

ابھ  ارات التنصیص أو ماش دتین، وإش ین المتعام ل النقطت در، مث ة للمص ات الببلوغرافی البیان

  ذلك.  مثال:

Alleman, Richard.  "Breaking away on ball".  Travel & Leisure.    Feb, 

199: Pp. 94-105. 

 :اإلشارة إلى المصادر المذكورة داخل مصادر أخرى 

یس  ات، ول تقاء المعلوم ي إس ھ ف تفاد من ینبغي أن یذكر الباحث المصدر الفعلي والذي إس

ك المصدر،  ي ذل ي وردت ف ة المصادر الت ي ھامش أو قائم ي وردت ف ادر الت أسماء المص

  وذلك للتأكید على األمانة العلمیة.

  البحث أو الفصول المصادر في حاشیة الصفحات أو في نھایةذكر  
ي وردت  ي حاشیة الصفحة الت ة ف ائل الجامعی تذكر المصادر في البحوث العلمیة والرس

فیھا المعلومات المقتبسة، بعد إعطاء رقم لھا في المتن ورقم آخر مماثل في حاشیة الصفحة.  

ى ال رف عل ارئ والمش ى الق ھل عل ة تس ذه الطریق ات وھ ة المعلوم الة متابع ث أو الرس بح

ي  الة ف ة البحث أوالرس ي نھای دة ف ة المصادر المعتم ع كاف د ذلك یستطیع جم بسھولة.  وبع

  ترتیب ھجائي، أو ماشابھ ذلك.

یة  ي حاش ا ف ً من ذكرھ دال ل ب ة الفص ي نھای ادر ف ع المص ي جم ة فھ ة الثانی أما الطریق

لة ھذه الطریقة بالنسبة لطباعة البحث أو الصفحات التي وردت فیھا.  وعلى الرغم من سھو

ي  ب الصفحات ف ى تقلی اج إل ھ یحت ارئ والمشرف الن ة للق كتابتھ بشكلھ النھائي إال أنھا متعب

  كل مرة یرید معرفة إسم المصدر ومعلوماتھ الببلوغرافیة المختلفة.

  
  العلمیة المراجع تبویب

در من االم تعتبر ة للمص ات الببلوغرافی ة المعلوم ي البحوث كتاب ة ف ة المھم ور التوثیقی

ي  ً ف ا ة أو بحث ً، أو مقال ا در كتاب ون المص د یك تویاتھا.  ق ا ومس ل أنواعھ ة بك ائل الجامعی والرس
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ي  ا ف ا إلیھ ي تطرقن ادر الت ن المص در م ً، أو أي مص ا ً رقمی درا ة، أو مص ة، أو أطروح دوری

  الموضوع األول في ھذه الحقیبة التدریبیة.  

ك العدی ن األھنال اط الد م تخداممنم ة لإلس ع عرف ب المراج ة تبوی ي عملی ل: ف و  APA، مث

MLA.  .(نتعرف على ھذه األنماط في جزء خاص في نھایة ھذا الموضوع)   وعلى الرغم من

اء  د أثن اع أسلوب موح زم بإتب ع، إال أن الباحث مل تباین األسالیب المستخدمة في عرض المراج

ھ وم، فإن ع البحث. وبشكل عم تم  تبویب مراج ع ی ل مرج ة لك ى العناصر التالی ارة إل یجب اإلش

  إستخدامھ:

  إسم المؤلف 

 إسم الكتاب أو المجلة العلمیة المحتویة على المرجع 

 (إذا كان المرجع عبارة عن بحث) أرقام الصفحات 

 إسم الناشر 

 سنة النشر 

یبھا، ولكن من المھم معرفة أن معلومات حقول النشر أھم بكثیر من الطریقة التي تتبع في ترت
 على الباحث أن یقوم بإتباع نفس الطریقة مع كل المصادر حتى یكون منھجیا.

  

  إعداد قائمة المراجع العلمیة:
ي  تخدمة ف ة المس المراجع العلمی ة ب اء قائم ى إنش د عل تخدمة یعتم ع المس ب المراج تبوی

ھ البحث.  یجب أن تضمن تلك القائمة أي مرجع أو مصدر أو یشار إلیھ في متن ال ا أن بحث.  كم

ات، كتب،  یتم تصنیف جمیع المراجع العلیمة في قائمة واحدة حتى وإن إختلفت المصادر: دوری

فحة  ي ص ة ف ع العربی ع المراج ادة ماتوض ھ ع ا أن خ.  كم ة ... ال الت علمی میة، مج نشرات رس

ن دمج المراجع ن الممك ھ م ا أن ي صفحة أخرى، كم ة ف ع األجنبی ا المراج تقلة تلیھ ة األجنب مس ی

ب  تم ترتی ب أن ی ا یج ده.  كم ى ح ة عل ل فئ ع ك تم تجمی ى أن ی دة عل فحة واح ي ص ة ف والعربی

یم  تم تنظ ة أن ی ات العربی رح إحدى الجامع ف.  وتقت ر للمؤل اً حسب اإلسم األخی المراجع ھجائی

  قائمة المراجع العلمیة على النحو التالي:

عنوان الكتاب أو البحث، الناشر، إسم المؤلف (اإلسم األخیر، اإلسم األول)، سنة النشر، 
  المدینة/الدولة.

ة:  ة علمی ة أو دوری ى مجل م كما تتم إضافة الحقول التالیة عندما یكون المرجع یشیر إل رق
  .أرقام الصفحات و العدد
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ي  و إسم عرب ف ھ م المؤل ان إس ف: إذا ك م المؤل ة إس والجدیر ذكره بالنسبة ألسلوب كتاب

ھ إعتیادي (بدون لقب أو كنیة) ف ب فإن ف ینتھي بلق م المؤل ان إس ا إذا ك یذكر بشكلھ الطبیعي.  أم

ان  م اإلسم األول.  وإذا ك ن ث لة وم ً بفاص ا ر اللقب متبوع ب اإلسم بحیث یظھ البد من أن یتم قل

نفس األسلوب السابق  م المؤلف األول ب ر إس تم ذك المصدر یحتوي على مؤلفین أو ثالثة، فإنھ ی

ان ا إذا ذكره، أما إسم المؤلف الث م.  أم ب اإلس تم قل ادي، أي الی ث) فیظھر بشكل إعتی ي (أو الثال

م  ف األول ث ذكر اسم المؤل كان المصدر محتو على أكثر من ثالثة مؤلفین، فإنھ في ھذه الحالة ی

یتبع ذلك عبارة (و آخرون) بین قوسین.  وباللغة اإلنجلیزیة، فإنھ یتبع إسم المؤلف األول عبارة 

et. al. وآخرون (انظري األمثلة). لتي تعنيا  

ك التي ى تل ة المراجع عل ي مالحظة مھمھ: یجب أن تحتوي قائم ع الت م  المراج أو  إقتباسھات
  دون أیة مراجع إضافیة. اإلشارة إلیھا في البحث،

  
  توثیق معلومات الكتب

وان  م العن وان الرئیسي ث ل (العن اب بشكلھ الكام وان الكت م عن ً، ث ف أوال یذكر إسم المؤل

ر الث انوي)، ثم المترجم أو المحرر أو الجامع (إن وجدوا)، ثم الطبعة إذا كان الكتاب قد طبع أكث

د  نة النشر.  بع م س من مرة.  بعد ذلك تذكر بیانات النشر ، وتشمل على مكان النشر ثم الناشر ث

ر.  م سنة النش ر ث م الناش ان النشر ث ى مك تمل عل ات النشر، وتش ذكر بیان ك ت بة للكت ذل ب بالنس

   المترجمة، فیتم ذكر إسم المؤلف األصلي للكتاب ثم العنوان ثم إسم المترجم (انظري األمثلة).

  
  توثیق معلومات الدوریات وبحوث المؤتمرات 

المقالة ثم عنوان المقالة ثم إسم  مؤلفبالنسبة لمقاالت البحوث والدوریات فإنھ یذكر إسم 

ً رقم الصفحة أو الدوریة (المجلة او الجریدة) المنشورة فیھا .  ثم عدد الدوریة وتاریخھا، وأخیرا

ة. ا المقال واردة فیھ م   الصفحات ال در ث ف المص ر إسم مؤل تم ذك ؤتمرات، فی ائع الم بة لوق بالنس

  عنوان المقالة ثم "في وقائع المؤتمر ..." وتاریخ النشر.

  

  توثیق معلومات المراجع والرسائل الجامعیة
ة ق الرسائل الجامعی تم توثی وع  ی الة، ن وان الرس الي: الباحث، السنة، عن و الت ى النح عل

ة   الرسالة، الجامعة، موقع الجامعة. ل معامل م نشرھا، فتعام د ت أما إذا كانت الرسالة الجامعیة ق

  الكتاب.
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  توثیق المصادراإللكترونیة
ق   دھا.  لتوثی ابق تحدی ول الس س الحق الیتم توثیق المصادر اإللكترونیة بإستخدام نف  مق

دخول بكةتاریخ نشر المقال على الشاسم صاحب المقال،  من اإلنترنت: ، عنوان المقال، تاریخ ال

ع على الموقع ة)،عنوان الموق ذ المعلوم ع وأخ ھ للموق اریخ زیارت (انظري  (بالنسبة للباحث،أي ت

تم األمثلة).  أما بالنسبة لتوثیق الكتب أو المعاجم اإللكترونیة والمتوفرة على أقراص ممغنط ھ، فی

اء=  توثیقھا على النحو التالي: وع الوع اسم المؤلف (إن وجد)،العنوان، الطبعة أو سنة النشر، [ن

CDS /DVD/ type de support ان النشر، الناشر تَج]، مك عدد، : ، وصف الُمن

  (انظري األمثلة).  .حجمھ، نوعھ

  جھة التي ستنشر بحثھ.مالحظة: على الباحث اإلستفسار عن األسلوب المعین المستخدم في ال
  

   :أمثلة
ة، األ زءمالحظ ذا الج ي ھ اھرة ف ة الظ الیب  مثل ح أس ا توض ین ولكنھ ب مع ط تبوی ع نم التتب

) في جزء خاص MLAو  APAالتبویب بشكل عام، ھذا وتظھر أسالیب التبویب القیاسیة (
  في نھایة الموضوع. 

  ) بحوث ودراسات١

ل، دمحم ( ة الخلیج١٤١٠الطوی ـ). "التجرب كالتھ"، اإلدارة ھ دریب اإلداري ومش ال الت ي مج ة ف ی

  .٥٠-٧: ٦٥العامة، الریاض: معھد اإلدارة العامة، 

Wolf, R. (1994).  "Organizational Innovation: Review, critique and 

suggested research directions".  Journal of Management Studies, 31: 405–

431. 

  ) الكتب٢

ھـ).  ضغوط العمل: منھج شامل لدراسة مصادرھا ونتائجھا وكیفیة ١٤١٩الرحمن (ھیجان، عبد

  إدارتھا.  الریاض: معھد اإلدارة العامة.

Schein, E.H. (1992).  Organizational culture and leadership, San 

Francisco: Jossey-Bass. 
Cleveland-Innes, MF and Garrison, D. R (2010). An Introduction to Distance Education: 

Understanding Teaching and Learning in a New Era. Taylor & Francis. 
  ) كتب بمؤلفین أو ثالثة مؤلفین٣
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ر،  ان، دار الفك الیبھ.  عم ھ، وأس ھ، أدوات عبیدات، ذوقان وكاید عبدالحق، البحث العلمي: مفھوم

١٩٨٤.  

الیبھ.  عبیدات، ذوقان وعبدالرحمن عدس وكاید  ھ، وأس ھ، أدوات ي: مفھوم عبدالحق، البحث العلم

  .١٩٨٤عمان، دار الفكر، 

  

  ) كتب بأكثر من ثالثة مؤلفین٤

ان،  انیة.  عم ة واإلنس وم اإلجتماعی ي العل الیب البحث العلمي ف غرایبة، فوزي (وآخرون).  أس

  .١٩٧٧الجامعة األردنیة، 

Lewis, Laurel, et al, Linear systems analysis.  New York, McGraw-Hill, 

1969. 

  ) كتب مترجمة ٥

روت،  ب والترجمة.  بی ز التعری ة مرك ل الشبكات، ترجم ف تعم درفلر، فرانك و لس فرید.  كی

  .١٩٩٩الدار العربیة للعلوم، 

ل  ل نوف ة دمحم نبی نفس، ترجم م ال ة وعل ي التربی ي ف ث العلم اھج البح د.  من ین، دیوبول ان دال ف

  .١٩٧٧لعت غبلایر.  القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة، وسلیمان الخضري وط

  فصل في كتاب )٦

ل وآخرون، اإلدارة  ١٤١٦الشقاوي، عبدالرحمن ( ي دمحم الطوی ة، ف ة اإلداری ھـ).  أجھزة التنمی

  .١٧٤-١٤٥العامة في المملكة العربیة السعودیة.  الریاض: معھد اإلدارة العامة. ص ص 

  ) الرسائل األكادیمیة ٧
Almayoof, S. M. (1993).  Factors influencing the utilization of IPA 

consultations by Saudi public sector organizations.  PhD Dissertation, 

University of Pittsburg, Pittsburg, USA. 

ة وأ وم الكیماوی ي العل ة ف ة العراقی ائل الجامعی ات الرس ادر معلوم الل.  مص ري، ط ر الزھی ث

ات /  ات والمعلوم داد، قسم المكتب تیر).  بغ الة ماجس ة (رس ة تحلیلی ا: دراس ي فیھ الحصار العلم

  .١٩٩٦الجامعة المستنصریة، 

  ) وقائع المؤتمرات والندوات ٨

ة.   ة األردنی ة الملكی ة العلمی ة الجمعی ة البحث المباشر وتجرب دان.  خدم علیان، ریحي وھدى زی

  .٨٤، ص ١٩٨٩امن للمعلومات.  بغداد، في وقائع المؤتمر العلمي الث
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ؤتمر  ة.  الم فیة تحلیلی ة وص ت: دراس بكة اإلنترن ى ش ة عل حف العربی دالكریم.  الص د، عب الزی

  .١٩، ص ٢٠٠٠العربي الحادي عشر للمعلومات والمكتبات.  القاھرة، 

Miller, Welma.  Writing across the curriculum.  Proceedings of the Fifth 

Annual Conference on Writing Across the Curriculum, 1995, University 

of Kentucky.  Lexington, University of Kentucky Press, 1995.  Pp. 36-51. 

 

) مصادر إلكترونیة٩  

 مقالة في مجلة إلكترونیة
Sprod, T 1999, 'Philosophy, young people and well-being', Youth Studies 

Australia, vol.18, no. 2, pp. 12-16, viewed 28 October 2004, 

http://www.acys.utas.edu.au/ysa/articles/ index.html. 

 

 معلومات متضمنھ في موقع على شبكة الویب
International Narcotics Control Board (2002), viewed October 16 2004, 
http://www.incb.org. 

 

 

  APAو  MLAاألسالیب القیاسیة لتبویب المراجع:  )٣

  هنالك أسلوبان رئیسیان لكتابة المراجع وذلك حسب الموضوع:

١. MLA  ::اختصار Modern Language Association  منظمة اللغة (أي

اللغات،  ).  یستخدم هذا األسلوب في العلوم اإلنسانیة مثل الفلسفة، التاریخ،الحدیثة

 األدیان، التریبة (أحیانًا یتم ضم التربیة إلى العلوم اإلجتماعیة).

٢. APA : :اختصار American Psychological Association  جمعیة علم (أي

العلوم االجتماعیة والنفسیة مثل علم ).  یستخدم هذا األسلوب في النفس األمریكیة

  وم السیاسیة وغیرها.إلدارة، العلاالجتماع، علم النفس، التربیة، ا
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 .EndNoteتنظیم وإدارة المراجع العلمیة بإستخدام برنامج الـ  : الموضوع

 

نقوم في ھذا البرنامج التدریبي بالتطبیق العملي لجزئیة تبویب المراجع العلمیة بإستخدام 

امج ـ برن اول ب EndNote ال ن نتن ـ ول امج ال ع  mendeleyرن ھ یتب ك أن ةذل ي  طریق ابھھ ف مش

امج  حدیثاإلصدار اللعمل.  باإلضافة، فإن ا ن برن د  EndNoteم ة و ھذه ق ة العربی دعم اللغ ی

العربي. ھ ب زن مراجع د أن یخ ن یری دة مم زة جی ون می لوب   تك ى أس زء إل ذا الج ي ھ رق ف نتط

  المراجع بطریقة فعالة و مریحة.إستخدامھ كوسیلة لتخزین 

ا شریط أدوات للبرنامج في برنامج سیتم تركیب ایض EndNote الـ عند تركیب برنامج

ة إدراج وذلك Wordمحرر النصوص الـ  اس من لتسھیل عملی ع إقتب ي، مرج تند  علم ي المس ف

ھ ل علی ذي تعم دماو  .))٤(شكل ( ال ي  عن ع ف ات البحث عن المراج ذ عملی وم بتنفی ت تق اإلنترن

ة )خاصة في المكتبات الرقمیة( ة علمی ب) ستجد تحت كل ورق ي الغال ة إلدراج صیغة وصل (ف

، Citation بالـھذه الوصلة  .  تعرفمثال Endnote الـ المصدر في برامج إدارة المصادر مثل

م  عند الضغط علیھا ستحصل على ملفو ع العلمي المحدد.  ق ات المرج ى بیان نصي یحتوي عل

امبتخزین ذلك الملف في   جأي مكان معروف لدیك و لیكن سطح المكتب مثال. بعدھا إذھب لبرن

ف ستجد أن  Importو اطلب منھ استیراد  EndNote الـ د استیراد المل ھ. بع ذي حملت الملف ال

امج. ل البرن ھ داخ اء كتابت ن دون عن ا م دیك تلقائی الي،   طریقة صیاغة المصدر قد تھیأت ل وبالت
وص  رر النص ن خالل مح ع م ك المرج اس ذل ان إقتب بح باإلمك ع  Wordیص ھولھ.  وم ل س بك

ً من الوصول إلى قائمة مراجعك العلمیة من خالل واجھة برنامج تكرار ھذه الع ملیة، تكون قادرا

  ).   ٥بشكل سھل ومنظم كما ھو ظاھر في الشكل ( EndNoteالـ 

  لتبویب المراجع تكمن  EndNoteأخرى تتوفر من خالل إستخدام برنامج الـ  میزة

ازك بصیغة المصدر الذي وجدتھ و حمل( امكانیة ربط المستند األصلي للمصدرفي  ى جھ ھ عل ت

Citation( وع ھولة الرج ك لس ات ا و ذل ى بیان ا.إل ة إلیھ د الحاج ة عن   لورق

ة ات الرقمی ین المكتب ث ب یة البح امج خاص ا و أن للبرن ـ  كم ات ال ن ملف خ م زین نس  pdfوتخ

ة  المحتویة على المراجع ع المكتب ك اسم مستخدم (من دون الذھاب لموق ون ل ك أن یك ب ذل یتطل

  ) ھذه اإلمكانیة.٦تحمیل الملفات منھا)، یوضح الشكل (مة مرور لكل مكتبة ترید وكل

ـ  ھناك العدید من الوظائف المفیدة و الفعالة في برنامج ي سنتطرق و ال EndNoteال ت

دریبي،  امج الت ي البرن ي ف ق العمل ن خالل جزء التطبی ا م وهإلیھ ا ولكن نن ة  ھن ات بأھمی برمجی
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 ، قدومع مرور الوقت وتراكم المصادر ذلك أنھ المراجع العلمیة للباحثم في تنظی إدارة المراجع

ً  عنفس یجد الباحث .  لذا، ننصح بتنصیب البرنامج درھاامص ةو صیاغ مراجعھ عن تنظیم عاجزا

ةحتى وذلك أوال بأول  للبحثكل مرجع مھم  وتخزین دخالوالبدء في إستخدامھ إل  لتسھیل عملی

ادر ب ال صیاغة المص ة وتبوی ع العلمی نمراج د تأخذ م ي ق د  الباحث والت ھ عن ا ال یستھان ب وقت

  .اإلنتھاء من عناء كتابة البحث

  

  
إلقتباس وتبویب المراجع أثناء كتابة البحوث بإستخدام  EndNote) : قائمة الـ ٤الشكل (

  .Wordبرنامج الـ 

  
 

  
  .EndNote) : تبویب المراجع العلمیة من خالل برنامج الـ ٥الشكل (
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  .EndNote) : الوصول إلى قواعد البیانات الرقمیة المتخصصة من قبل برنامج الـ ٦الشكل (

 

 

:تدریب عملي  
دة  ة مراجع جدی اء مكتب دریب بإنش م  new reference libraryنقوم في ھذا الت ن ث وم

ا  ة إلیھ ع العلمی ات  بأسلوبإضافة المراج ال البیان ً، سنقmanual data entryإدخ دا وم .  تحدی

  :التاليجع المربإضافة معلومات 
Bernard, R.M., Brauer, A., Abrami & Surkes, M., (2003) The Development of a 

Questionnaire for Predicting Online Learning Achievement. Distance Education, 

Vol. 25 (1), 31-47. 

  ) إنشاء مكتبة مراجع جدیدة.١
ات EndoNoteطار األساسي لبرنامج الـ تمثل مكتبة المراجع اإل ى معلوم ة عل وي المكتب .  تحت

م  ة، رق ة العلمی وان المجل ل، عن وان العم م المؤلف، عن ل اس ك، مث ي بحث ع المستخدمة ف المراج

ـ  امج ال یح برن ذا ویت خ.  ھ ن  EndNoteالصفحة،،، ال ات، ولك ن المكتب د م اء العدی ة إنش إمكانی

لكل موضوع أو مشروع من مشاریعك البحثیة.  إتبعي الخطوات  یُنصح بإنشاء مكتبة واحدة فقط

  التالیة إلنشاء مكتبة مراجع جدیدة:

 .start - > programs> البرامج -من قائمة إبدأ  EndNoteتشغیل برنامج الـ  .١

 .Fileمن قائمة  newیمكنك إنشاء مكتبة جدیدة عن طریق إختیار  .٢
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وار  .٣ ع ح د New Reference Libraryسیظھر أمامك مرب ك تحدی ھ، یمكن ، من خالل

وان  دة بعن ع جدی ة مراج اء مكتب ومي بإنش ا.   ق د موقعھ إسم للمكتبة الجدیدة وكذلك تحدی

 "التعلیم اإللكتروني" وإحفظیھا في قرص التخزین الخاص بك.

ظ .٤ ي أع نالح مھا ف ر إس ث یظھ دة (حی ة الجدی تح المكتب ام بف امج ق أن البرن ار ب ى إط ل

 المكتبة خالیة وغیر محتویة على أیة مراجع. بأن البرنامج)، ونالحظ

 

  ) إضافة معلومات مراجع علمیة إلى مكتبة "التعلیم اإللكتروني".٢
ـ  امج ال ن أن برن ة  EndNoteعلى الرغم م ع العلمی ات المراج ى معلوم ى الوصول إل ادر عل ق

كل تلق ة بش ى المكتب افتھا إل ة) وإض ات الرقمی د المعلوم الل قواع ن خ وافرة م وفر (المت ائي، ی

ي السجل  ع ف ل مرج ات ك ال معلوم ق إدخ ات المراجع عن طری البرنامج إمكانیة إضافة معلوم

ي  ع لمتضمنة ف ام بإضافة مراج ي القی ال رغب الباحث ف الخاص بھ.  وتفید ھذه الطریقة في ح

  قائمة المراجع، لبحث ما، إلى مكتبة المراجع الخاصة بھ.   

  جع جدید إلى المكتبة:إتبعي الخطوات التالیة إلضافة مر
 .New Reference، اختاري الخیار Referenceمن قائمة  .١

ي  .٢ نقوم ف ات)، وس ن أي بیان الي م د (أي خ ع جدی ات مرج وذج بیان ك نم یظھر أمام س

 ).  6الشكل (كما ھو ظاھر في   الیة بتعبئة البیانات المطلوبةالخطوات الت

ع،  .٣ ات المرج ال بیان ن إدخ اء م د اإلنتھ د ذبع وم بع ق نق ن طری وذج ع إغالق النم ك ب ل
 الظاھرة في أعلى النموذج. Xالضغط على عالمة 

 ).٧الشكل (كما ھو ظاھر في  التعلیم اإللكتروني سیظھر المرجع الجدید في مكتبة .٤
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 ): إدخال بیانات مرجع علمي جدید.٦الشكل (

  

.جدیدمكتبة المراجع "التعلیم اإللكتروني" بعد إضافة مرجع علمي ): ٧الشكل (  
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 مراجع المادة العلمیة

 

طارق محمود عباس. خدمات المكتبات اإللكترونیة: نموذج المكتبات األمریكیة.  القاھرة، 

  .٢٠٠٧المركز األصیل للطبع والنشر، 

.  الریاض، مكتبة الملك فھد الوطنیة، : مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھعبیدات، ذوقان.  البحث العلمي

  ھـ.١٤٢٦

البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة. عمان، دار قندلجي، عامر.  

  .٢٠٠٨الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 
"APA Style".  American Psychological Association, 2011. web.  5 December 201, 

2011.  http://www.apastyle.org. 

"What Is MLA Style?".  MLA.org.  Modern Language Association, 2011.  Web.  31 

Jan. 2011.  http://www.mla.org/style. 
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  شرائح البرنامج
عرض موجز لشرائح العرض المستخدمة في البرنامج التدریبي لغرض توضیح التدریبات 

 والخطوات العلمیة للتطبیقات.
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 بإستخدامتبویب المراجع العلمیة 
 .EndNoteبرنامج 

  .النفيعيغادة معتوق . د
  كلية علوم احلاسب اآليل واملعلومات

1 

 

 

 

 :الجلسة األولى
تنظیم وإدارة المراجع العلمیة بإستخدام برنامج الـ 

EndNote.  

oإنشاء مكتبة مراجع جدیدة.  
oإضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

  .manual data entryإدخال البیانات 1.

  .direct exportالمباشر   اإلستیراد2.
oملف  إضافةPDF  وربطھ مع المرجع المعني في

  .المكتبة

2 
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Bibliographies made easy 

 تسھیل عملیة تبویب المراجع
من أحد أھم  EndNoteیعتبر برنامج الـ 

 bibliographicبرمجیات تبویب المراجع 
software  اإلحتفاظحیث یوفر إمكانیة 

بمعلومات المراجع العلمیة المھمة بالنسبة 
  .للباحث، بأسلوب سھل ودقیق

  
3 

 

 

 

4 
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A bibliographic Software 
   الببلوغرافیةبرنامج تنظیم المعلومات 

 بمعلومات مراجعك  اإلحتفاظیمكنك البرنامج من
 your referenceالعلمیة داخل مكتبة المراجع 

library )قاعدة بیانات.(  
 من تلك المراجع التي تمت  اإلقتباسكما یتیح إمكانیة

  .Wordإضافتھا إلى المكتبة، من داخل برنامج الـ 

5 

 

 

 

6 

كما یقوم البرنامج بإنشاء 
قائمة المراجع بشكل 

  !تلقائي
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7 

كما یمكنك من التحكم 
في نمط التبویب ،، 
وتغییره في أي وقت 

  !تشاء
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بعنوان (یتم ذلك من خالل قائمة خاصة 
EndNote ( تتم إضافتھا الى برنامج الـ

Word  بحیث تتیح إمكانیة تنفیذ أوامر
من داخل برنامج ) EndNote(برنامج الـ 

  !Wordالـ 
9 

، Wordمن خالل واجھة برنامج الـ 
وإضافة  اإلقتباسیمكنك البرنامج من 

المراجع عند الحاجة وكذلك التحكم في 
ً ! تنسیقھا  ؟!كیف یصبح ذلك ممكنا

 

 

 

10 

 It’s a Word plug-in. 

A plug-in is a set of 
software component that 
adds specific abilities to 

a large software 
application. 
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How do we get started? 
First, we’ll need to create a library. 

11 

 

 

 

How do we get started? 
First, we’ll need to create a library. 

12 
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Exercise (1) 

Create a new library: MyResearch 

13 
 

 

 

New Reference Library dialog box allows you 
to name and decide a location for your library 

14 
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Your library is now created 

 

Empty  
library 

15 

 

 

 

Save your library.. 

Your library contains no 
references yet, save it then 
close it.  

16 
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Manual Data Entry: adding references 
from scratch. 

17 

 

 

 

1) Selecting Reference Type 

 

18 

Journal  
Article  

Is default  
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تأكدي من أن نوع المرجع ھو عبارة عن مقالة 1.
 .Journal Articleفي مجلة علمیة 

  بناء على نوع المرجع یتم تحدید الحقول
  !المطلوب تعبئتھا في النموذج

  بناء على نوع المرجع، یتم صیاغة تبویب
كما (المرجع بشكل دقیق حسب التنسیق المطلوب 

 ً   ).سنرى الحقا

19 

 

 

 

، قومي بإدخال authorفي خانة المؤلف 2.
 :معلومات المؤلف األول على النحو التالي

 األخیر_اإلسم األب_إسم األول_اإلسم
Lee A. Turner 

  

:بالتنسیق التالي اإلسمالحظي أنھ من الممكن كتابة   
األخیر_اإلسم األول_اإلسم ،األخیر_اإلسم  

Turner, Lee A. 
 
 

سیفرق البرنامج بین الحالتین بناء على : مالحظة
!وجود الفاصلة من عدمھا  

20 
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بعد .  نقوم اآلن بإدخال معلومات المؤلف الثاني3.
من إدخال بیانات المؤلف األول، قومي  اإلنتھاء

بحیث ینتقل  enterبالضغط على زر اإلدخال 
نكتب .  مؤشر اإلدخال النصي إلى سطر جدید

 :  المؤلف الثاني إسم
Ilham Nasser  

ومن ثم ننتقل إلى الحقل الذي یلیھ من خالل   
 .tabالضغط على زر التنقل   

21 

 

 

 

، yearفي حقل السنة  2002ندخل القیمة 4.
حقل السنة یجب أن یتألف من : مالحظة

 tabنضغط على زر    .أربع خانات رقمیة
 !titleلإلنتقال إلى حقل العنوان 

22 
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 : ، ندخل عنوان المرجعtitleفي حقل العنوان 5.
Policy-making and moral reasoning: Why 
the CIHR guidelines are inadequate. 

 :  مالحظة
حالة الحروف الصغیرة عند كتابة  إستخدامیجب -

العنوان عدا للكلمة األولى وكذلك الحال ألي كلمة 
والتي ترمز إلى بدایة عنوان    :تظھر بعد عالمة 

 .فرعي جدید
 !عدم إدخال النقطة الظاھرة في نھایة العنوانیجب -

 
23 

 

 

 

المجلة العلمیة التي یظھر  إسمنقوم اآلن بإدخال 6.
وندخل  Journal ننتقل إلى حقل .  فیھا المقال

 :التالي اإلسم
Policy Options. 

 :مالحظات
 .اإلسمیجب عدم كتابة النقطة الظاھرة في اخر -
حالة  بإستخدامالمجلة العلمیة  إسمیجب كتابة -

 .حروف كبیرة في بدایة الكلمة
ً كتابة - ً دون أي  اإلسمیجب دائما ، إختصاراتكامال

 !حیث سیقوم البرنامج بذلك عند اللزوم
 24 
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 .23، أدخلي القیمة  volumeفي حقل العدد 7.
 

 .8، أدخلي القیمة  issueفي حقل الرقم 8.
 

 ، أدخلي القیمةPagesفي حقل الصفحات 9.
 ).Start pageتجاھلي حقل (  44 – 41   

 
، أدخلي القیمة  Dateفي حقل التاریخ 10.

November. 
 

25 

 

 

 

 :keywordsنقوم بإدخال الكلمات التالیة في الـ 11.
Stem cells 

Medical research 
exercise1 

:مالحظات  
 یتم إدخال كل كلمة على سطر منفصل-
الكلمات المفتاحیة التي تم  إستخداممن الممكن -

تعریفھا في العمل نفسھ، كما بإمكانك كتابة أي 
كلمات مفتاحیة أخرى تساعدك في الوصول إلى 

 !العمل عند البحث عنھ
 26 
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نقوم بإدخال الملخص التالي في حقل الـ 11.
abstract: 

  

Argues that the Canadian Institutes of 
Health Research guidelines on public 
federal funding of research fail to 
recognize and address moral and ethical 
concerns of individuals and 
organizations opposed to research 
involving use of stem cell derived from 
embryonic or fetal tissue. 

 27 

 

 

 

من إدخال بیانات المرجع، نقوم  اإلنتھاءبعد 12.
بإغالق شاشة النموذج بالضغط على عالمة الـ 

x الظاھرة في أعلى النموذج من جھة الیمین. 
 

28 
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29 

بعد إغالق نافذة إنشاء 
مرجع جديد، سيظهر هذا 

املرجع كأحد مكونات 
 ..املكتبة
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You can copy & 
paste the 

reference into 
your reference 

list!  

 

 

 

 تطبیق عملي
 قومي بإضافة مرجع جدید إلى مكتبةMy 

Research على النحو التالي:  

32 
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Author 
Brown, John Seely 
Duguid, Paul 
Year  
2002 
Title  
The social life of information 
Place Published 
Boston 
Publisher 
Harvard School of Business 
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Book 
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Once you have 
finished entering a 

reference, you 
should see an entry 

in your library.  
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When you select a 
reference in your 
library, you see a 

preview  
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 تطبیق عملي
 إلى مكتبة  عربيقومي بإضافة مرجعMy 

Research على النحو التالي:  

37 
 

 

 

حتليل حمتوى صفحات : ورقة العمل عنوان
اخلليجية على شبكة  األكادميييةاملكتبات 

 "الفيس بوك"التواصل االجتماعي 
 الشياديعلي اهلادي و عبداهللا ناصر  اد: املؤلف

مجعية املكتبات املتخصصة فرع : اجلهة املنظمة
 اخلليج العريب

كسر احلواجز : مستقبل املهنة : عنوان املؤمتر
التقليدية ملهنة املكتبات واملعلومات والتحول حنو 

 مستقبل البيئة املهنية الرقمية
 ، أبوظيب 2013ابريل : اإلنعقاد تاريخ ومكان

38 

 مؤمتر
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When you select a 
reference in your 
library, you see a 

preview  

 

 

 

Exercise (3) 

 Using the ERIC database, add 3 references 
into your library. 

  (ERIC) قاعدة معلومات المصادر التربویة والتعلیمیة 
Education Resource Information Center  

http://search.ebscohost.com  
 s6592361: اسم المستخدم
  Password: كلمة المرور

40 
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 RISمعیار  إستخدام
لكتابة معلومات 

المراجع بطریقة تكون 
مقروءة من برامج 

  !!التبویب
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نالحظ بأن عملیة التصدیر، نقلت فقط 
معلومات المرجع ولم تتم عملیة تنزیل 

.  المحتوي على العمل PDFملف الـ 
ولكن، تحتوي معلومات الملف على 

 URLفي الرابط  PDFعنوان ملف الـ 
إلیھ مباشرة من  اإلنتقال، وبالتالي یمكن 

  خالل الضغط على زر 

 

 

 

Exercise (4) 

Export 2 references from Google 
Scholar into your library. 
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enw = endnote 
web 

(enl = endnote 
library) 
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 :الجلسة الثانیة
تنظیم وإدارة المراجع العلمیة بإستخدام برنامج الـ 

EndNote )تكملة.(  
إنشاء مكتبة مراجع جدیدة.  
إضافة مراجع علمیة إلى المكتبة عن طریق:  

  .manual data entryإدخال البیانات 1.

  .direct exportالمباشر   اإلستیراد2.
 إضافة ملفPDF  وربطھ مع المرجع المعني في

  .المكتبة
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You can also drag and drop a 
reference 

 

drag 

drop in the reference record 
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You can also attach multiple files to a 
reference record. 

57 

 

 

 

You can read any PDF file attached to your 
library using endnote’s built-in PDF viewer 
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and make notes using the annotation tools. 
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  :الجلسة الثالثة
  .EndNoteوالـ  Wordالتكامل بین برنامجي الـ 

 قائمة الـEndNote وتبویب المراجع أثناء كتابة  إلقتباس
  .البحوث

أثناء الكتابة  اإلقتباسcite while you write.  
 وقائمة المراجع اإلقتباساتالتحكم في نمط.  
تنسیق قائمة المراجع.  
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Getting references from 
EndNote into your word 
document. 
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A plug-in is a set of 
software component that 
adds specific abilities to 

a large software 
application. 
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Place the cursor in your 
document in the place 
where you would like the 
citation to appear. 

64 

 

 



 
 

71 
 

 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

 

Click the “Insert Citation” 
command from the EndNote 
tool bar and search for the 
citation using the author 
name or title 
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Find the reference you 
from the result list and 
insert it into the 
document. 

66 

 

 



 
 

72 
 

 جامعة الملك سعود
 عمادة البحث العلمي

لوم الدراسات الطبیةبحوث أقسام العمركز   
 

 

You can choose a 
bibliographic style from 
the drop-down menu at 
the top.  
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