اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعل ـ ــيم ال ـعــال ــي
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
عمادة التقومي واجلودة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1433،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية.
 /جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
الرياض1433 ،هـ
20ص.. :سم( -دعم التعليم والتعلم فى الجامعة؛ ) 6
ردمك978-603-505-105-7 :

 -1المعلومات -طرق البحث
ب .السلسلة
		
ديوي 020٫72

 -2مصادر المعلومات أ .العنوان
1433 /3416

رقم اإليداع1433 / 3416 :
ردمك978-603-505-105-7 :

�أبنائي ...طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.
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تمهيد
ينبغي عليك كي تنجح يف اجلامعة �أن تعرف كيفية احل�صول على املعلومات التي حتتاج �إليها لإكمال
واجباتك بنجاح ،ف�أنت �إما �أن تكون طالب ًا جديد ًا ويف هذه احلالة ال تعرف �إىل �أين تذهب �أو كيف حت�صل
على املعلومات التي حتتاج �إليها ،و�إما �أن تكون منتظم ًا يف اجلامعة منذ ف�صول قليلة فرمبا ال تزال يف
حاجة �إىل بع�ض الن�صائح حول كيفية احل�صول على املعلومات ال�صحيحة ال�ستخدامها يف مقاالتك
الدرا�سية.
ولقد مت ت�صميم هذا الكتيب لتزويدك ببع�ض الن�صائح حول كيفية
احل�صول على املعلومات من الكتب واملجالت العلمية (الن�سخ الورقية)،
وكذلك احل�صول على املعلومات من مواقع الإنرتنت (الن�سخ الإلكرتونية).
وتزداد �أهمية البحث على ال�شبكة بازدياد كمية املواد املتاحة على الإنرتنت،
ولكن يجب عليك �أن تكون حذر ًا يف احل�صول على املعلومات بحيث حت�صل عليها من
م�صادر موثوقة ،و�أن تعرف كيف تختار �أف�ضل املواقع املتاحة.
وقد يطلب معظم الأ�ساتذة منك كتابة مقال حول مو�ضوع معني ،وهذا يتطلب منك زيادة معرفتك
حول هذا املو�ضوع ،بحيث ميكنك �أن تكتب فيه بطريقة وا�ضحة ودقيقة .وكن حذر ًا من الإ�سراع �إىل
املكتبة ،والبدء يف القراءة ،والبحث يف كل الكتب التي ميكنك العثور عليها ،لأن �أف�ضل طريقة للبحث هي
�أن تقوم بو�ضع خطة من �ش�أنها �أن ت�ساعدك على العثور بال�ضبط على نوع املعلومات التي حتتاج �إليها،
فو�ضع خطة هو �أف�ضل طريقة لكي تنجح يف كتابتك.
و�سيو�ضح لك هذا الكتيب كيفية و�ضع خطة للح�صول على املعلومات التي حتتاجها ،وكيفية و�ضع
اخلطة حيز التنفيذ .وي�أتي هذا الكتيب يف �ستة ف�صول:
 )1البدء � :أن تعرف �إىل �أين تذهب لتجد ما حتتاج �إليه.
 )2حتديد حاجتك للمعلومات  :حتليل املتطلبات.
 )3ت�صميم خطوات البحث.
 )4ا�ستخدام املكتبة.
 )5ا�ستخدام الإنرتنت.
 )6تقييم وتوثيق املعلومات.
تو�ضح لك الف�صول املذكورة �أعاله كيفية احل�صول على �أف�ضل املعلومات املتاحة حول مو�ضوع ما بطريقة
منهجية ،ويعد و�ضع اخلطة �أمر ًا رائع ًا ،لأنه �سيتيح لك �أن تو�ضح للأ�ستاذ �أن لديك معرفة حول املو�ضوع،
فو�ضع اخلطة لي�س فقط يحافظ على وقتك ،بل �إنه ي�ساعدك �أي�ض ًا على احل�صول على درجات �إ�ضافية.
كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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 )1البدء
أ) أن تعرف إلى أين تذهب لتجد ما
تحتاج إليه.
يجب عليك لكي تبد�أ �أن تت�أكد من مراجعة الكتاب املقرر
ومراجع �أخرى للح�صول على معلومات حول مو�ضوع املقال.
و�سيطلب منك �أ�ستاذك بالت�أكيد الرجوع �إىل الكتاب املقرر
يف البداية كنقطة انطالق ملقالك( ،ولن يكون هناك كتاب
مدر�سي لكل املقررات التعليمية ،وبد ًال من ذلك رمبا ير�شح
لك الأ�ستاذ كتب ًا ومراجع �أخرى).
 متعن يف املخطط التمهيدي ملقررك لرتى ما هي الكتب واملراجع الأخرى التي مت حتديدها.
 ارجع �إىل املكتبة ملعرفة ما �إذا كان �أ�ستاذك قد و�ضع �أية كتب بديلة.
 تعرف على مكتبتك وكيفية التعامل معها.
 حاول �أن تتعرف على الكتب واملجالت العلمية واملوارد الأخرى املتاحة يف املكتبة.
 تعرف على اخلدمات والدعم املتاح لك.
كيف تعرف مكتبتك جيد ًا؟ هناك دورات توجيهية للطالب اجلدد يف بداية كل ف�صل درا�سي ،وهناك �أي�ض ًا
مكتب مل�ساعدة الطالب يف مكتبة جامعة الإمام ،فعليك الذهاب �إىل املكتبة للتعرف على ما هو متاح لك.
اق�ض بع�ض الوقت ال�ستك�شاف املكتبة ،وتعرف على �أماكن وجود الكتب واملجالت العلمية ،وافح�ص
مطويات الإر�شادات والكتيبات التي تتاح للطالب ،و�إليك بع�ض الأمور للتدقيق فيها:
 ما املراجع والكتب املقررة املتاحة؟
 ما �أجهزة احلا�سوب املتاحة لك لال�ستخدام؟
 ما �أجهزة الت�صوير املتاحة ال�ستخدام الطالب ،وكيف تعمل؟
 ما مرافق املكتبة على الإنرتنت  :قواعد البيانات ،والكتب الإلكرتونية املتاحة ،وما �شابه ذلك؟
 ما الت�سجيالت ال�صوتية و�أ�شرطة الفيديو املتوفرة؟
عود نف�سك على �إجراءات املكتبة وخدماتها وقواعدها ،وتعرف على مكان ق�سم املراجع ،ومكتب
اال�ستعالمات ،وق�سم ا�ستعارة الكتب.
تعلم كيف ت�ستخدم فهر�س املكتبة ،وحاول �أن تتعرف على «نظام الت�صنيف» وكيفية ا�ستخدامه يف
حتديد الكتب واملجالت العلمية واملواد املرجعية الأخرى.
8
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نصيحة للطالب :تحدث إلى أُمناء المكتبات
�إن �أف�ضل طريقة لال�ستفادة من املكتبة هي التحدث �إىل �أمناء املكتبة ،فيمكن �أن يزودوك بكثري من
الإر�شادات وامل�ساعدة ،فهم ودودون ،ويعرفون كل املوارد املتاحة يف املكتبة ،و�سوف تتعلم وت�ستفيد الكثري من
خالل التحدث �إليهم ومن خالل طلب امل�ساعدة منهم.

ب) الموسوعات والقواميس:
ميكن االطالع على التعريفات والتف�سريات والر�ؤى العامة يف الكتب املقررة والكتيبات والقوامي�س
واملو�سوعات ،وهناك جمموعة من املراجع يف املكتبة ت�شتمل على جمموعة من الن�صو�ص املرجعية العامة
واخلا�صة التي تكون متاحة لك للرجوع �إليها.
تعرف على ما هي املراجع املتاحة يف جمال مو�ضوعك ،وي�ستطيع �أمني املكتبة �أن ي�شرح لك ما هي
املواد املتاحة وكيفية ا�ستخدامها.
وتوجد مراجع ورقية ومن�شورات �إلكرتونية وقواعد بيانات ،فتحقق من الكتب الإلكرتونية وقواعد
البيانات املتاحة التي ميكنك ا�ستخدامها يف البحث عن املعلومات املتعلقة مبجال مو�ضوعك.
وتطلق حالي ًا جامعة الإمام وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العايل ال�سعودية مكتب ًة �إلكرتوني ًة من
�ش�أنها �أن حتتوي على عدد كبري من الكتب الإلكرتونية باللغتني :العربية والإجنليزية.
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ج) مصادر المعلومات األساسية
والثانوية:
ت�صنف املعلومات وم�صادرها يف كثري من الأحيان �إىل
«�أ�سا�سية » و « ثانوية » ،و�إليك بع�ض الأمثلة لإظهار الفرق بني
هذين ال�صنفني من املعلومات:
�أمثلة للم�صادر الأ�سا�سية
 الوثائق الأ�صلية� :شهادات امليالد ،والوفاة ،والزواج.
 البيانات واملعلومات التي تقوم بتجميعها ،من خالل املقابالت والتجارب واال�ستبيانات.
 امللحوظات التي تقوم ب�أخذها :ما تراه لنف�سك.
 درا�سات احلالة ،كحكايات النا�س من واقع احلياة والأحداث.
 املواد الأ�صلية ،كالكتب املطبوعة �أو الإلكرتونية ،والتقارير ،والربامج التلفزيونية التي تُظهر �أو ت�شرح
النظريات اجلديدة والبحث واملمار�سة.
�أمثلة للم�صادر الثانوية
 املواد املطبوعة :معظم الكتب املقررة واملراجع واملقاالت التي ميكن �أن ترجع �إليها.
 بيانات ومعلومات عن �أنا�س �آخرين :امللحوظات واال�ستبيانات والأبحاث التي قام بها �شخ�ص �آخر
حول املو�ضوع حمل اهتمامك.
والفارق الرئي�س بني هذين ال�صنفني من امل�صادر هو «الأ�صالة » ،فامل�صادر الأ�سا�سية تكون �أ�صيلة
يف �شكلها ،مثل :البيانات املتعلقة بالب�شر (الدميوغرافية) وال�شهادات الأ�صلية والقوانني وما �إىل ذلك.
�أما امل�صادر الثانوية فت�شري �إىل عمل قام به �شخ�ص �آخر مثل الأبحاث التي �أجنزها �شخ�ص �آخر �أو �آرائه
�أو تف�سرياته للبيانات الأ�سا�سية.
فكر يف م�صادر املعلومات التي تتاح لك فيما يتعلق مبو�ضوع واجبك ،و�ستقوم يف معظم احلاالت
با�ستخدام امل�صادر الثانوية .لكن املو�ضوعات مثل الأعمال التجارية واملحا�سبية والهند�سية والطبية رمبا
ت�ستخدم امل�صادر الأ�سا�سية للمعلومات ،مثال :الوفاة ب�سبب مر�ض �أو نتيجة حادث ما.
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د) عمادة شئون المكتبات في جامعة اإلمام:
تقوم مكتبة جامعة الإمام با�ستمرار بتحديث عدد من املواد املطبوعة وتلك املوجودة على �شبكة
الإنرتنت .وهناك �أعداد متزايدة من الكتب الإلكرتونية وقواعد البيانات الإلكرتونية املتاحة لال�ستخدام،
وميكنك الدخول على خدمات قواعد البيانات يف املكتبة من خالل هذا الرابط:
http://library.imamu.edu.sa/ALP

و�سوف حتتاج �إىل مفتاح للدخول (رقم ال�سجل املدين �أو هوية امل�ستعري) لال�ستفادة من هذه اخلدمات عرب
الإنرتنت ،وهناك نظام فح�ص ذاتي عند املراكز املوجودة يف املدخل الرئي�س للمكتبة.
معلومات االت�صال:
عمادة �شئون املكتبات+9661-2591120 :
الربيد الإلكرتوينcentrallib@imamu.edu.sa :

كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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 -)2تحديد حاجتك للمعلومات:
تحليل الواجب الذي كلفت به.
أ)  -قم بتقييم الواجب بعناية:
ا�س�أل نف�سك الأ�سئلة الآتية:
فائدتها

الأ�سئلة

ما هو ال�س�ؤال؟

هذا يخربك مبا يطلب منك الأ�ستاذ فعله.

كم عدد الكلمات
املطلوبة؟

هذا ي�ساعدك على حتديد مقدار البحث الذي حتتاج �إىل القيام به ،وكمية
املعلومات املطلوبة ،فهناك فرق كبري بني ما تتطلبه ورقة خمت�صرة حتتوي
على  300كلمة وبني ورقة مف�صلة حتتوي على  3000كلمة.

هل مت طرح هذا
ال�س�ؤال من قبل؟

فقد يكون هناك ملحوظات ومن�شورات ميكن �أن حت�صل عليها تتعلق بهذا
املو�ضوع ،مثل ملحوظات �أو واجبات من �سنوات �سابقة.

هل يطلب الواجب منك
الرجوع �إىل نظريات �أو
�أفكار �أو كتب معينة؟

ت�أكد من �أنك قمت بالرجوع �إىل الن�صو�ص وثيقة ال�صلة باملو�ضوع ،وحاول
�أن ت�صل �إىل :ما وجهة نظر الأ�ستاذ حول املو�ضوع؟

كيف �سيتم تقييم
الواجب؟

حتتاج �أن تعرف :كيف يتم و�ضع الدرجات ،وما �إذا كانت هناك معايري
معينة للح�صول عليها ،وما الذي يتوقعه الأ�ستاذ منك؟

ماالوقت املتاح
لديك؟

�ضع خطة لنف�سك متكنك من توفري الوقت الذي حتتاجه للقيام بالبحث
والقراءة حول املو�ضوع.

ب) الحصول على المعلومات من اآلخرين:
اح�صل على �أكرب قدر ممكن من املعلومات حول الواجب .فكلما زادت معرفتك مبتطلبات الواجب،
ح�صلت على درجات �أف�ضل ،وهذه بع�ض الأفكار املفيدة:
 حتدث مع الطالب الآخرين عن الواجب ،وا�ست�شعر ما يعتقدون �أنه مهم.
 ارجع �إىل املكتبة للتعرف على ما �إذا كان هناك �أية مراجع يكون لها �صلة باملو�ضوع.
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 اقر�أ ملحوظاتك حول املحا�ضرة ملعرفة ما �إذا كان الأ�ستاذ تناول املو�ضوع �أو �أي �شيء ذا �صلة ميكنك
ا�ستخدامه.
 �إذا كان لديك موقع خا�ص باملقرر الدرا�سي على �شبكة الإنرتنت ،فقم بالبحث على الإنرتنت ملعرفة
ما �إذا كانت هناك �أية ملحوظات �أو موارد.
 حتدث مع الأ�ستاذ (�أو را�سله عرب الربيد الإلكرتوين) حول �أية �أ�سئلة حمددة ،وت�أكد من طرح �أ�سئلة
حمددة ،فليكن ال�س�ؤال مث ًال« :هل تريد منا تغطية كل نظرية من النظريات الرئي�سة حول هذا
املو�ضوع؟ وال يكن �س�ؤالك« :ماذا تتوقع مني �أن �أتناول؟» �أظهر لأ�ستاذك �أنك جاد يف �أداء الواجب.

ج) قم بتحليل المفاهيم الرئيسة:
�ضع قائمة بالكلمات والعبارات الرئي�سة التي �سوف حتتاج �إليها يف و�صفك لبحثك ،وفكر يف
امل�صطلحات العامة واخلا�صة التي حتدد كل مفهوم ،وقم ب�إعداد خمطط ميكنك ا�ستخدامه لتوجيه
بحثك ،وفيما يلي مثال على ذلك:
مثال �س�ؤال مقال :ناق�ش دور الآباء يف حتديد نوعية الطعام لأبنائهم ولياقتهم
البدنية
املفهوم الأول :الطعام

املفهوم الثاين :الآباء

املفهوم الثالث اللياقة البدنية

الأكل

التعليم

و�سيلة الو�صول

احلمية

الأكل ال�صحي

الريا�ضة

ال�سكر

برنامج َو ْقت الطعام

ال�صداقات

الوجبة

التقليد

وقت الفراغ

يو�ضح املثال �أعاله كيف ميكنك ا�ستك�شاف اجلوانب املختلفة للمو�ضوع.

كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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نصيحة للطالب :ضع خط ًا تحت الكلمات والجمل األساسية.
عندما �أح�صل على مو�ضوع املقال� ،أقوم بو�ضع خط �أ�سفل الكلمات واجلمل الرئي�سة ،ثم �أ�ستخدم بعد
ذلك كتابي املقرر والقامو�س واملو�سوعة لتحديد بع�ض الكلمات الرئي�سة املهمة الأخرى.

 )3تصميم خطوات البحث:
 )1ما هي خطوات البحث؟
تعترب خطوات البحث «خارطة طريق» �أو خطة لتحديد املعلومات التي حتتاج �إليها.
وهي مفيدة لأنها ت�ساعدك على:
  تنظيم �أفكارك.
  ت�صميم خطة للعمل.
  توفري الكثري من الوقت.

ب) كيف يمكنني وضع خطوات البحث؟
ا�ستخدم ورقة العمل الآتية مل�ساعدتك على و�ضع خطوات البحث.
ورقة عمل خطوات البحث
�أو ًال :ما الذي يطلبه الواجب منك ؟
ثاني ًا :كم عدد امل�صادر ونوع امل�صادر التي ُطلب منك �أن تدرجها؟ (على �سبيل املثال  5مراجع ملقاالت
املجالت العلمية املن�شورة والكتب املقررة)
ثالث ًا :ما املو�ضوع �أو الفكرة الرئي�سة ملقالك �أو تقريرك؟
رابع ًا :ما موارد املكتبة و موارد الإنرتنت التي تريد �إدراجها؟ (مثل املجالت العلمية والكتب واملقاالت
ال�صحفية ،وقواعد البيانات على �شبكة الإنرتنت ،وفهر�س املكتبة ،ومواقع الإنرتنت)
خام�س ًا :ما العبارات والكلمات الرئي�سة التي �سيتم البحث عنها؟ (على �سبيل املثال الآباء والأمهات
وبدانة الأطفال والنظام الغذائي وممار�سة الريا�ضة)
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 )4استخدام المكتبة:
أ) ابحث في فهرس المكتبة.
لقد اعتمدت مكتبة جامعة الإمام نظام فهر�سة املكتبات
( )Horizon Libraries Automation Systemلدعم جميع
عمليات الفهر�سة والبحث واال�سرتجاع .و�إتاحة هذه اخلدمة
عرب �شبكة الإنرتنت يفيد يف �إمكانية الو�صول العملي الكامل
جلميع امل�ستخدمني.
 ابحث يف فهر�س املكتبة با�ستخدام الكلمات الرئي�سة التي قمت بتحديدها ،وميكنك البحث عن
طريق الت�صنيفات املختلفة كا�سم امل�ؤلف والعنوان والكلمات الرئي�سة ،و�إذا كنت تكتب يف مو�ضوعك
ف�ستح�صل على قائمة من الكتب (مثل الكتب املتعلقة بالأبوة والأمومة والغذاء وال�صحة).

ب) ابحث عن المقاالت المنشورة في المجالت العلمية.

ت�سمى املجالت العلمية �أي�ض ًا بالدوريات ،وميزة ا�ستخدام املقاالت هي �أنها كثري ًا ما ت�أتي مبعلومات �أكرث
تف�صي ًال وحتديد ًا عما يف الكتب ،وميكنك العثور على �أحدث املقاالت املن�شورة يف جمال معني ،وتتناول بع�ض
املجالت العلمية جوانب عامة ،بينما يقت�صر بع�ض منها على االهتمام بجوانب متخ�ص�صة من املو�ضوع.
 ارجع �إىل املكتبة ملعرفة �أي املجالت العلمية تتاح يف �شكل ن�سخ مطبوعة �أو على الإنرتنت.
 حاول �أن تتعرف على املجالت العلمية ذات ال�صلة مبجال درا�ستك وكيفية الو�صول �إليها عن طريق املكتبة.

ج) ابحث في قواعد البيانات على اإلنترنت.
توجد يف مكتبة جامعة الإمام العديد من املختربات احلا�سوبية املتاحة للقيام بالبحث عن الفهار�س والبحث
يف الإنرتنت .ومتتلك املكتبة �أكرث من ( )40قاعدة بيانات متاحة مبا يف ذلك بع�ض النظم الرئي�سة ،مثل قاعدة
بيانات �ساين�س دايركت ( ،)Science Directوقاعدة اب�سكو ( ،)EBESCOو  ،IEEEو�أوفيد .Ovid
ويتم فهر�سة حمتويات املجالت العلمية و�إتاحتها يف قواعد بيانات (فهار�س املجالت الإلكرتونية)،
وميكنك البحث يف قواعد البيانات عن طريق الكلمات الرئي�سة �أو عناوين املو�ضوعات ،وابحث مع موظفي
املكتبة الكت�شاف �أي قواعد البيانات تكون مفيدة للغاية لواجبك وجمال مو�ضوعك.
و�إذا �أ�صبحت على دراية مبا حتتويه املكتبة وكيفية الو�صول �إىل املواد املختلفة ،فعندها تكون قادر ًا
على جمع املعلومات التي حتتاج �إليها يف مقالك �أو واجبك بفاعلية.
كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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 .5استخدام اإلنترنت:
 )1اإلنترنت مفيدة جداً ولكن كن حذراً.

�إن حجم الإنرتنت يعد �ضخم ًا! فهي عبارة عن جمموعة
من ال�شبكات تتيح للنا�س تبادل املعلومات من جميع �أنحاء
العامل .ونظر ًا لأن هناك مليارات املواقع على الإنرتنت ف�إن
الرقابة على املعلومات �أو ر�صدها ت�صبح �ضعيفة جد ًا.
فيجب عليك �أن تكون حذر ًا ،فلي�س كل ما جتده على
الإنرتنت يكون �صحيح ًا �أو مدرو�س ًا جيد ًا .ومع ذلك فهناك
الكثري من امل�صادر املوثوقة ،ولكن عليك �أن تعرف فيمن تثق.

وتعترب الإنرتنـ ــت مثــل مك ـتـبــة �ضخـ ـم ـ ــة ميك ــن البح ــث فيها عن املعل ــومــات با�ستخدام حمرك
البحث (� )www.google.comأو حمرك البحث ( )www.bing.comوهما من �أكرث حمركات البحث
�شهرة يف اال�ستخدام اليومي .ويطلق على جزء الإنرتنت امل�ستخدم يف البحث يف �أغلب الأحيان ال�شبكة
العنكبوتية العاملية (.)World Wide Web

ب) القيام بالبحث على اإلنترنت.
قم باختيار حمرك البحث الذي تريد ا�ستخدامه و�ضع الكلمة �أو اجلملة الرئي�سة التي تريد معرفة
معلومات عنها ،فلدى حمركات البحث اليوم قدرة فائقة بحيث ميكنك �إدخال عبارة �أو �س�ؤال ويعمل
حمرك البحث على العثور على بع�ض النتائج املنا�سبة ،فعلى �سبيل املثال ،ميكنك ا�ستخدام «تربية الأبناء»
وميكنك �أي�ض ًا ا�ستخدام «مراقبة الأبوين حلمية الأطفال».
يقوم حمرك البحث بالبحث يف عدد كبري من ال�صفحات على ال�شبكة العنكبوتية العاملية ،وميكنك
اال�ستمرار بالبحث با�ستخدام امل�صطلحات املختلفة� ،أو حتى حمركات بحث �أخرى للعثور على املعلومات
التي حتتاجها ،وينبغي �أن ت�ضع يف االعتبار �أنه من الأف�ضل �أن تعرف مو�ضوعك حتى ال ت�ضيع الكثري من
الوقت يف البحث.
قم بتدوين املواقع املفيدة بحيث يكون لديك �سج ًال ،فمن ال�سهل �أن تن�س العناوين ،وتفقد م�سار
كل املعلومات التي و�صلت �إليها ،واحتفظ بورقة للت�سجيل مثل املذكورة �أدناه بحيث يكون لديك �سجل
باملواقع.
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كلمة البحث
مثال :تربية الأوالد

عنوان املوقع
http://www.triplep.net/

ملحوظات
برنامج الرتبية الإيجابية

�إن الكتابة واالحتفاظ ب�سجل ملواقع الإنرتنت املفيدة �سوف يعطيك ميزة بالن�سبة للواجبات امل�ستقبلية.

نصيحة للطالب :احتفظ بسجل لمواقع اإلنترنت.
لدي ملف على جهاز احلا�سوب املحمول حتى �أ�ستطيع االحتفاظ مبلحوظات حول مواقع الإنرتنت
وم�صادر املعلومات الأخرى للواجبات ،وهذا يتيح يل االحتفاظ بكافة املعلومات ذات ال�صلة يف مكان
واحد.

ج) لمحات مفيدة حول البحث على اإلنترنت.

�إن القيام بالبحث على الإنرتنت ميكن �أن يكون ممتع ًا ومثمر ًا ،وي�صبح البحث مفيد ًا عندما تكون
منظم ًا تنظيم ًا جيد ًا وتعرف ما الذي تبحث عنه ،وفيما يلي بع�ض الن�صائح للح�صول على �أق�صى ا�ستفادة
من عمليات بحثك:
 قم يف البداية با�ستك�شاف الإنرتنت لبحث ما هو متاح ،والحظ نوعية املعلومات التي حت�صل عليها
وكيفية عمل خمتلف املواقع.
 �أعط اهتمام ًا خا�ص ًا باملواقع التي تتم الإ�شارة �إليها يف املحا�ضرات.
 راجع مع �أ�ستاذك لرتى ما �إذا كانت هناك �أية موارد جيدة عرب الإنرتنت �أو املواقع التي ميكنك
زيارتها للح�صول على املعلومات.
 ابحث مع الطالب الآخرين يف القاعة ،وتبادل املعلومات حول مواقع الإنرتنت املفيدة.
 احتفظ مبلحوظاتك وعناوين مواقع الإنرتنت املفيدة.
كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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 �إذا كنت ت�ستخدم احلا�سوب اخلا�ص بك ،فيمكنك تدوين مواقع الإنرتنت املفيدة بحيث يكون لديك
�سجل لها.
 انظر �إىل عناوين املواقع التي تزورها ،فهناك بع�ض القرائن الهامة ،على �سبيل املثال املواقع التي
تنتهي بـ ( )SAتكون يف اململكة العربية ال�سعودية ،واملواقع التي تنتهي بـ ( )acهي �أكادميية ت�شري �إىل
م�ؤ�س�سة �أكادميية ،لذلك �سوف حتتوي على معلومات موثوق بها.
 حتقق مع �أ�ستاذ املقرر �أو �أمني املكتبة لرتى ما �إذا كان هناك �أية مراجع متخ�ص�صة من �ش�أنها �أن
ت�ساعدك يف احل�صول على املعلومات التي تريدها.
 كن على حذر ب�ش�أن املعلومات التي تقوم بتحميلها من على الإنرتنت ،ف�إنه ملن احل�صافة �أن تتحقق من
موثوقية موقع ما من خالل الرجوع مل�صدر �آخر ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كنت ترى �أن املواقع الأخرى
واملن�شورات ت�شري �إىل العنوان الذي ت�ستخدمه ف�إنك �ستعرف �أن هذا امل�صدر يعترب موثوق ًا به على الراجح.

 )6تقييم مصادر المعلومات وتوثيقها:
أ) تحقق من المعلومات التي تساعدك في أداء الواجب
ا�س�أل نف�سك الأ�سئلة الآتية:
نقطة الفح�ص

ال�س�ؤال
ما مدى �صلة املعلومات بالواجب الذي كلفت به؟

�إنها تتناول بو�ضوح املو�ضوع والأ�سئلة التي قمت
بو�ضعها.

هل تعرف من قام بكتابة املعلومات �أو �إعدادها؟

�إنها من م�صدر موثوق ،و�أنا واثق من ال�شخ�ص
الذي قـ ــام ب�إعداد املعلومـ ـ ــات ،و�أعتقـ ــد �أنها
�صحيحة.

متى متت كتابتها؟

املعلومات حديثة ولي�ست قدمية.

هل ميكنك ا�ستخدامها؟

�أنا �أفهم النقاط التي �أقوم بها و�أعتقد �أنها وثيقة
ال�صلة مبو�ضوعي �أو فكرتي.

هل مت ا�ستخدام هذه املعلومات من قبل �آخرين
تعرفهم؟

مت الرجوع �إىل م�صدر املعلومات من قبل الطالب
الآخرين والأ�ستاذ.
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�إنه من الأف�ضل �أن يكون لديك عدد قليل من م�صادر املعلومات املوثوقة ووثيقة ال�صلة باملو�ضوع بد ًال من �أن
يكون لديك الكثري منها ولكنها م�شكوك يف �صحتها ،فحاول �أن حتدد �أهم امل�صادر املوثوق بها .على �سبيل املثال،
�إذا كنت ترجع �إىل الهيئات املهنية ،والوثائق واملواقع احلكومية فهذه م�صادر موثوقة على الأرجح.

ب) كن أمين ًا ،وتجنب السرقة العلمية .

�إن معنى �أن تكون �أمين ًا هو �أن تذكر مراجع جميع املعلومات ،و�أن تثق يف ال�شخ�ص �أو املكان الذي يرجع
م�صدر هذه املعلومات �إليه ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كنت ت�ستخدم املعلومات التي وجدتها على الإنرتنت �أو
يف كتاب مقرر فيجب عليك ذكر م�صدر املعلومات.
�إن ال�سرقة العلمية هي ا�ستخدام �أفكار �أو معلومات ل�شخ�ص �آخر ،وتقدميها على �أنها من �أفكارك،
وطريقة جتنب ذلك تكون ب�أن تت�أكد من �أنك ذكرت مراجع جميع امل�صادر التي ت�ستخدمها ،فعلى �سبيل
املثال ،للإ�شارة �إىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة معينة يجب �أن تبني ا�سم املوقع الذي ح�صلت منه على
املعلومات وعنوانه وتاريخ احل�صول على املعلومات:
Human Early Learning Partnership. (2008).The CHILD project. Retrieved March 29, 2008, from
http://www.earlylearning.ubc.ca/CHILD/

وقد يخربك �أ�ستاذك عن نوع نظام كتابة املراجع الذي عليك �أن ت�ستخدمه ،و�إن مل يكن كذلك ،ف�إنها
لفكرة جيدة �أن تتحقق مع �أ�ستاذك �أو �أمني املكتبة لرتى كيف يجب �أن تكتب قائمة املراجع اخلا�صة بك.

نصيحة للطالب :تحقق من أستاذك بشأن المراجع.
�أنا دائم ًا �أحتقق من الأ�ستاذ حول كيفية كتابة املراجع ،ف�إن مل يكن �أعطانا �شيئ ًا مكتوب ًا بهذا اخل�صو�ص
ف�إين �أ�س�أله يف القاعة الدرا�سية عما يتوقعه ب�ش�أن املراجع عند �أداء الواجب ،ويخربنا الأ�ستاذ �أحيان ًا عن
العديد من املراجع وعن �أف�ضل الطرق ال�ستخدامها.

كيفية الحصول على المعلومات من الكتب والمواقع اإللكترونية
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الخالصة:
 )1تعرف على مكتبة اجلامعة وما هي املوارد املتاحة لك.
 )2حتدث �إىل �أمناء املكتبة لرتى كيف ميكن �أن ي�ساعدوك يف احل�صول على معلومات حول مقاالتك
وواجباتك.
 )3ادر�س واجباتك بعناية لتحديد حاجاتك من املعلومات.
 )4اح�صل على �أكرب قدر ممكن من املعلومات من �أ�ستاذك ،ومن الطالب الآخرين حول ما هي م�صادر
املعلومات التي يتوقعون منك �أن تدرجها يف الواجب.
� )5ضع خطوات للبحث ،بحيث يكون لديك خارطة طريق لكيفية احل�صول على املعلومات التي
حتتاجها.
 )6ا�ستخدم امل�صطلحات الرئي�سة للقيام بالبحث يف املكتبة وعلى الإنرتنت ،وا�ستفد من دعم املكتبة
لتزويدك بالبحث عن املعلومات.
 )7ت�أكد �أن املعلومات التي جتمعها تلبي �أهداف واجبك ،واحتفظ دائم ًا ب�أ�سئلتك و�أفكارك الرئي�سة يف
ذهنك �أثناء قيامك بعمليات البحث.
 )8ا�ستخدم معلوماتك ب�أمانة ،وحتقق من �أ�ستاذك حول كيفية الإ�شارة للمراجع.
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