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:اعداد وتقديم   

منى سليمان الوهيبي. د  



 ادوات البحث 

هي األدوات التي يستخدمها الدارسون والباحثون في عمليات بحثهم عن موضوع أو 

مسألة معينة، تتعدد أساليب البحث المتبعةة فةي عمةل البيا،ةات، فهنةاة عةدات أدوات 

تستخدم حسب ،وع البحث الذي يجريه الباحث، وفةي بعةا الحةاتت تسةتخدم أدات  

لةي  هنةاة تيةنيو موحةد لهةذو األدوات حيةث . واحدت أو أكثةر فةي عمليةة البحةث

تةةتح م يبيعةةة فرضةةية البحةةث فةةي ااتيةةار األدوات التةةي سةةوث يسةةتعملها الباحةةث، 

لهةةذا كةةان عليةةه أن يلةةم بةةةرأ عديةةدت، وأسةةاليب مختلاةةة، وأدوات متباينةةة كةةي 

  .يستةيل أن يحل مش لة البحث والتحقق من فرضه

 

 

 



 ادوات البحث 

الم تبة 
 ومواردها

 اإل،تر،ت

 إحيائيات تقنيات القياس



 الم تبة ومواردها

يجةةب عليةة  أن ت ةةون عةةادرا علةةى حيةةر أف ةةل المراعةةل , ل ةةي تقةةومي بةةأي دراسةةة

وعنةةد . واسةةتخ ا المعلومةةات األساسةةية منةةه, الموعةةودت المتعلقةةة بالمشةة لة

 :اتتجات للم تبة للبحث عن المراعل تبد من

 معرفة موعل الم تبة وام ا،اتها وادماتها وتعليماتها1.

 .أبحثي أوت عن دليل مةبوع يهدي  أثناء القيام بجولت  اتستة عية اتولى2.

 .وتأكد من الةريقة التي ،ظم وفقا لها, ابحث عن فهرس البةاعات3.

 .تعرفي على رموز اتعارت التي يندرج تحتها معظم ال تب في مجال عمل 4.

تعرفي على أماكن أعهزت عةراءت المخةويةات والميةورات ومجموعةات اليةور 5.

 .واعراءات التيوير والةباعة

كي تحيلي على المراعل بأعيى سرعة مم نة يجةب أن تعرفةي تمامةا اعةراءات 6.

, كيةو تحجةز كتابةا مسةتعارا , استعارت ال تب سواء لليلة واحدت أو لاترت يويلةة 

 .كيو تحيل على األعداد القديمة من الدوريات

 

 



 اإل،تر،ت 

ت تسب شب ة المعلوماتية اهميتها من ميزاتها ال بيةرت والتةي مةن اهمهةا أ،هةا تحتةوي 

ازينةةا كبيةةرا وهامةةا مةةن المعلومةةات ييةةل إلةةى عشةةرات المليةةارات مةةن  ةةاحات 

 .ات،تر،ت

ت ون هذو المعلومات على محركات البحث التةي هةي عبةارت عةن بةرام  علةى الشةب ة 

، يسةةةتةيل أن يعةيةةة  اإلعابةةةة (موظةةةو م تبةةةة)العالميةةةة، تعمةةةل بمثابةةةة دليةةةل أو 

السةةريعة علةةى العنةةوان الةةذي تبحةةث عنةةه مةةن اةة ل كتابةةة كلمةةة أو عةةدت كلمةةات 

وإذا كةةةان . لهةةةذا الموضةةةوع، مةةةن ،احيةةةة احتمةةةال كو،ةةةه موعةةةودا أم ت( ماتاحيةةةة)

 .العنوان موعودا فا،ه سوث يعةي  تاا يله ويم ن  منه

أشةةهر محركةةات البحةةث التةةي تقةةدم هةةذو الخةةدمات وعةةد  Googleويعةةد محةةرة البحةةث 

يةةرا العديةةد مةةن الخةةدمات المنوعةةة التةةي تعنةةى بالبحةةث العلمةةي ويلبتةةه وباحثيةةه 

 (www.scholar.google.com)واألوساي األكاديمية مثل موعل 

 



 :للحيول على ،تائ  اف ل من عملية البحث من ا ل محركات البحث

 

والتقنيات المستخدمة في هذا المحرة من أعل توظياها في   Search Engineالتعرث على محرة البحث 1.

 عملية البحث 

 (.موضوع محدد، مواعل محددت )حددي ما تريدي من اإل،تر،ت في ش ل دعيق 2.

 .حاولي أن تستخدمي كلمات دعيقة ومباشرت للموضوع الذي تريدين البحث عنه  3.

 يغة )ت ت تاي بةريقة واحدت في إداال كلمة البحث، حاولي في عديد من المترادفات والييغ ل لمات البحث 4.

 (.المارد أو الجمل

 (.مثل حروث الجر والعةو)العبارات العامة وكثيرت اتستخدام  يت تستخدم 5.

 .كو،ي على إلمام بالموضوع الذي تبحثين عنه وبتداا ته مل الموضوعات األارى6.

 .لدى عدم اعتناع  بنتائ  بحث  استخدمي البحث المتقدم الذي تتيحه معظم محركات البحث العالمية والعربية7.



 :للحيول على ،تائ  اف ل من عملية البحث من ا ل محركات البحث 

إذا كنتي تبحثين عن موضوع محدد حاولي أن تتعرفي على محركات البحث 1.

 .المتخيية مثل محرة بحث ااا بالعلوم أو الةب

 :محركات بحث يبية 

www.nlm.nih.gov      و  www.healthfinder.org  

 : محركات بحث في منايق أو دول معينة  -

  www.ananzi.comو   www.rubani.com  مثل إفريقيا

 



 :للحيول على ،تائ  اف ل من عملية البحث من ا ل محركات البحث 

 

 

استخدام رمز معين وسط كلمة البحث للو ول إلى عدد "  (wildcard)استخدمي تقنية البتر 1.

 ”# ؟ * كبير من ال لمات المتشابهة ومختلاة في التهجئة وتستخدم 

  .ne?t to find neat, nest or next:في وسط كلمة البحث ومثال ذل ( ?)استخدام إشارت 

 

من أعل الحيول على معلومات دعيقة حاول أن تستخدم األدلة الموضوعية بدت  من محركات 1.

 .MSN searchاو  Yahooالبحث مثل 

" /"  إذا كان عدد المواعل المسترععة كبيرا حاول أن ت يق مجال أو ،ةاأ البحث عبر رمزي  2.

 ." AND" و

 ."OR" أو"/ " إذا كان عدد المواعل المسترععة  غيرا حاول أن توسل ،ةاأ البحث عبر 3.



 تقنيات القياس

هي الةريقة أو األسلوب الذي تقةاس بةه  ةاة مةا أو ظةاهرت مةا أو موضةوع : القياس

 .ما
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أدوات 
 القياس

 االختبار

 االستبيان

 المالحظة

اجهزة 
 القياس



مجموعة من المثيرات تقدم للمادت  بهدث الحيول على استجابات كمية : اتاتبار

  .يتوعو عليها الح م على عينة او مجموعة عينات

 اتدوات واتعهزت التي ،ستخدمها للقياس في التجارب المعملية : اعهزت القياس

احد وسائل البحث العلمي المستعملة على ،ةةاأ واسةل مةن اعةل الحيةول : اتستبيان

 .على بيا،ات او معلومات تتعلق بالموضوع المراد دراسته

توعه ات،تباو والحواس والعقل إلى مجموعة اا ة من الظواهر والوعائل : الم حظة

 .إلدراة مابينها من ع عات وروابط



:اتحيائيات  

. تمثل الةرأ اإلحيائية أدات أساسةية و حيويةة فةي البحةث العلمةي و البحةوم العلميةة

كمةةا تسةةاهم فةةي . فهةةي تسةةاعد فةةي تيةةميم التجةةارب و تحليةةل البيا،ةةات و تاسةةيرها

 .اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ما يتو ل له الباحث من ،تائ 

كمةا أن . و توثيةق البيا،ةات بشة ل واضةح فالتةبيق اليحيح لإلحيةاء يسةمح لنةا فهةم

تةبيق الةرأ اإلحيائية الحديثة ضروري فةي فحةو و دراسةة أ،ةواع كثيةرت مةن 

 .المشاكل العلمية المختلاة

 .لذا وعب علينا عند اعراء اي تجربة او بحث ااتيار التحليل اتحيائي الم ئم



:كتابة المراعل  

هنةاة أكثةةر مةةن يريقةةة ل تابةة الميةةادر و ل ةةن عبةةل الخةةوج فةى التاا ةةيل يوعةةد اتاةةاأ علةةى 
 :ضرورت ذكر البنود التالية عند ذكر الميدر

 Authorالذى كتب المرعل أو البحث األ لى ( أو األشخاا)المؤلو و هو الشخو 1.

 titleالعنوان أو اسم العمل 2.

 subtitle  اإلسم الارعى للعمل3.

 Publisherالناشر أو دار النشر التى يبعت العمل و وزعته 4.

 تاريخ العمل5.

 (المدينة و الدولة)م ان النشر 6.

معلومات إضةافية مثةل أرعةام اليةاحات أو الموعةل اإلل ترو،ةى للعمةل و تةاريخ الو ةول 7.
 .إليه

و كتابة الميادر ي ون سواءا  كا،ت كتبا  أو أبحام منشورت فى مج ت أو مةؤتمرات أو  8.
 مواعل الشب ة الدولية اإل،تر،ت أو إسةوا،ات مدمجة أو أف م أو غيرها



  Harvard reference systemكتابة المراعل بةريقة  

 :كتاب لمؤلو واحد•

ثةةم رعةةم ( )او اةةط سةةمي  او تحتةه اةةط )عنةةوان ال تةةاب بخةط مائةةل (. سةنة النشةةر)اسةم العائلةةة، اتسةةم األول 
 .الناشر: م ان النشر( الةبعة ان وعد

مدينةة الملة  عبةد العزيةز . النباتةات المسةتخدمة فةي الةةب الشةعبي السةعودي(. 1417)دمحم أحمةد , الشنوا،ي
 .الرياج, للعلوم والتقنية 

Chaudhary. A (2001). Flora of The Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of 
Agriculture & Water- Riyadh. 2(2) pp 223- 285. 

 

 :يذكر اسماء عميل المؤلاين, كتاب لمؤلاين اثنين وحتى ستة مؤلاين•

النباتات السامة في الممل ة العربيةة السةعودية م تبةة الملة  (. 2005) سوسن , عابر و الميري, القحةا،ي
 .فهد الوينية ، الرياج

  

Briese D & Zapater M (2001). Biological control of blue Heliotrope. A report 
for the Rural Industries Research and Development Corporation. 01/119, 
pp.1-18. Kingston, Australia. 

 

 

 
 

 



 :الوثائق الح ومية•

الوثائق الح ومية مثل التقارير والتي ت تحتوي على اسم مؤلو تسةتخدم اسةم الجهةة 

 او الوزارت الميدرت لهذو الوثيقة بدت من اسم المؤلو

 ).ت.د(واذا كا،ت بدون تاريخ ذكر بين عوسين 

 



 :المواد اتل ترو،ية•

 (:مةبوعة(مقالة في مجلة ال ترو،ية ومنسواة   -1

يراعى فيها مةا تةم بيا،ةه فةي توثيةق المراعةل وفةق ،ةوع كةل مرعةل مةل اضةافة تةاريخ 
اتسترعاع مةن ات،تر،ةت وعنةوان الموعةل فةاذا كةان المرعةل بحثةا  فةي مجلةة فتبةل 

 :الةريقة اآلتية

 بخةط مائةل (عنةوان البحةث، اسةم المجلةة)السنة والشهر (اتسم اتاير، اتسم اتول(
( علةةى الةةرابط)التةةاريخ ( تةةم اسةةترعاعه فةةي. اليةةاحات)رعةةم العةةدد )رعةةم المجلةةد)

و،ا  ال  م اذا كان البحث عدم في مؤتمر وتم تنزيةل البحةث ( يوضل الرابط كام 
 :مثال. على ات،تر،ت

 

 

  

  

. 



 :مواعل و احات ات،تر،ت -2

عنةوان اليةاحة ). سنة ،شر الياحة، الشةهر اليةوم(اسم عائلة المؤلو، اتسم األول 

 تم استرعاعها بتاريخ اليوم الشهر، السنة من عنوان الموعل. بخط مائل



 :ملحوظات هامة

 

 .مل أي اسم مختير يتبعه ،قةة1.

 .وهي تعني دون ،اشر (.n.p.( )ن. د)في حال عدم معرفة الناشر ، تب 2.

وهةي تعنةي دون   (.n.d( )ت. د)في حال عدم معرفةة تةاريخ النشةر ، تةب 3.
 .تاريخ

ب لمات غير مائلة ول ن بوضل اةط   Italicيم ن استبدال ال لمات المائلة 4.
 .(bold)تحتها او ت ون بخط غامق 

لعلةة  تحظةةت فيمةةا سةةبق الحةةاتت التةةي تسةةتخدم فيهةةا الحةةروث ال بيةةرت    5.
Capital  بالمراعل اتعنبية. 

لعلةة  تحظةةت اي ةةا  ان المرعةةل يبةةدأ باتسةةم األايةةر للمؤلةةو ثةةم اتسةةماء 6.
األولى له وفي حالة المراعل التي لةي  لهةا مؤلةو ،بةدأ بةالعنوان متبوعةا  
بالتةةاريخ و يم ةةن اي ةةا  البةةدء باسةةم المنظمةةة او الهيئةةة التةةابل لهةةا هةةذا 

 .المنشور
 

 



 ش را ل م 


