
مقدمة بحث جاھز لمادة مھارات البحث والمصادر
تتضمنحیثما،مشكلةحلأولسؤالإجابةإیجادعلىبالقدرةتتمثلالبحثمھاراتإن

المعلوماتمصادرأماالحل،إلىللوصولفیھاوالتدقیقوتحلیلھاالمعلوماتجمعإمكانیة
اإلنسانمنتجعلالمعلوماتإنحیثالبحث،وكتابةالبحثمھاراتخدمةفيتساھمفھي

تعتبرفھيالثقافات،بمختلفجدیدكلباستمرارویواكبالمجاالت،كلفيناجحاشخصا
تخدمحیثاستثناء،دونالمجاالتكافةفيوتطویرهالمجتمعتقدمتؤديالتيالطرقأحد
منمختلفةألغراضاستخدامھایتمالتيوالكتبوالمراجعبالنصوصوتتمثلالبشریةكافة

مجاالت الحیاة، فھي تعتبر مصادر موثوقة وصحیحة للحصول على المعلومات.

بحث جاھز لمادة مھارات البحث والمصادر
اإلنسان،لدىجدیدةأفكاراًوتنشئتحفزأنتستطیعألنھاممتعةعملیةھيالبحثعملیة
األشیاءمنالكثیرعملتحقیقبمقدورھاالتياألفكارمنبالكثیراإلنسانتزودفھي

یقومشيءأيعلىیحصلأنقادرأنھاإلنسانیصبحعندماتحقیقھا،المرادواألغراض
نرفقسوفالمنطلقھذاومنوالتدقیق،البحثفيالمھاراتكلملكأنھفعلمعنھبالبحث

خالل سطور بحثنا التالي ك ما یخص مادِة مھراِت البحِث والمصادِر بصورٍة مفّصلٍة.
ما ھي مادة مھارات البحث

الموثوقةوالمراجعوالخبراتالمعارفمنمجموعةعنعبارةھيالبحثمھاراتمادة
لحلومناقشتھاومراجعتھاالمعلوماتعلىالعثوركیفیةفيالباحثوتساعدتساھمالتي

فھيالمعلوماتمصادرأمااألبحاث،جمیعالمھاراتھذهتتضمنحیثالبحث،مشكلة
عندالعلميالبحثوتخدمتفیدالتيالمعرفةإلىالوصولخاللھامنیمكنالتيالطرقكافة

جمع البیانات وتحلیلھا.
ما ھي مصادر البحث

إلىالوصولأجلمنواستخدامھاتحلیلھایمكنموثوقةمعلوماتعنالبحثفيالمصادر
تساھمحیثالبحث،بمھاراتالمعلوماتمصادرارتباطجاءتھناومنالحل،أواإلجابة

منأكبرإیجابیةبطاقةعطائھوزیادةالمجتمعفيللفردالثقافيالمستوىرفعزیادةفي
ذروتھاالیومبلغتالمعلوماتھذهوإنأكثر،بالمعرفةنفسھوتزویدعلیھااالطالعخالل

بتقدیموقامتالمجتمعتطویرفيساھمتفھيالقویة،العصربأسلحةمقارنةالقوةفي
خدمة للبشریة كبیرة.

ما المقصود بمصادر المعلومات
المعلوماتنقلبعملیةتقومألنھاالنقل،منوسیلةبمثابةتعتبرالمعلوماتمصادرإن

بمختلفالمراجعأوبالكتبالمتمثلةورقیة،أومطبوعةإماالمعلوماتھذهوتكونللمتلقي،
ویتمثلورقي،لیسأيمطبوعغیركانسواءأوالمتنوعة،والتقاریرالمختلفةمجاالتھا

ذلك باألشیاء السمعیة أو البصریة، وال یمكن أن ننسى المصادر اإللكترونیة.



أھداف مادة مھارات البحث والمصادر
إن أھداف مادة مھاراِت البحِث والمصادِر كثیرة، یمكن حصرھا بما یلي:

أشكالمننماذجإعدادعلىوالتدریبوأنواعھاالمعلوماتبوسائطاإللمام●
المعلومات.

معرفة أسالیب استرجاع المعلومات باستخدام الفھارس والتدریب علیھا.●
تنمیة المھارات األساسیة للمتعلم وخاصة المھارة اللغویة والعددیة والحركیة.●
االھتمام بالمعلومات والتمییز بین أشكالھا المطبوعة وإدراك العوامل المؤثرة بھا.●
االرتقاء بوعي المتعلم في مفھوم برامج الحاسب اآللي للمكتبات.●
منمصدراباعتبارھاالمعلوماتشبكاتعنالالزمةبالمھاراتالمتعلمتزوید●

مصادر المعلومات.
خطوات الوصول لمھارات البحث والمصادر

تلكوأھموالجیدةالمھمةاألموربعضعلىالحصولیجبالمھاراتھذهإلىللوصول
األمور:

التيالنتائجكانتإذابتحدیدنقومأننستطیعالألنالتحلیلإلىنحتاج●
ناجحوأسلوبجیدةبطریقةبتحلیلھاقمناإذاإالوكافیة،وافیةإلیھاتوصلنا

لعملیةالرئیسیةالمھاراتأھممنواحدالتحلیلأننستوحيفبذلكومناسب،
البحث.

بعملیاتیتعلقاألمركانإنفكیفشيءبأينحتاجھالذيوھذاالصبر●
وللحصولبھاالمرغوبالنتائجللوصولكبیروقتتأخذیمكنالتيالبحث

علیھا فإنھا بكل تأكید یجب أن یكون الشخص الباحث في قمة الصبر
التفكیرمنبالكثیریھتمألنھالمھاراتفياألجزاءأھممنیعدالتفكیر●

تستوجبالتيالقضایامنالعدیدفيوالبحثوالتاریخالماضيفيوالتأمل
كبیرخالفعنالبحثأوالمختلفة،النظروجھاتمنالعدیدتستدعي
یكونأنیجبالحالةھذهفياألطراف،منمجموعةمعحصلونزاع
بالقضیةیبحثحتىاألطراف،جمیعبینالحیادمنكبیرةدرجةفيالباحث
أنبالذكرالجدیرفمنالتفكیر،عواملأھممنالفكرةھذهوتعدأفضل،بشكل

موقفھ،حسبعلىأورغباتھحسبیقومالبالبحثیقومالذيالشخص
أنأياألمر،نھایةفيالحقیقةعلىبالحصولللسعيبالبحثیقوموإنما

بلالبحثعملیةفيومحددواحدأمرفيبالبحثیقومالالباحثالشخص
إنھ یبحث في أكثر من جانب للوصول إلى نتائج صحیحة.

أنواع مھارات البحث



إن أنواع مھارات البحث من األمور المھم االطالع علیھا، وفیما یلي موردھا:
بطریقةحلھاعنالبحثمنھمطلوبلمشكلةالشخصتعریضالمشكالت:حل●

منطقیة وصحیحة.
بالبحثالعملمقابلةوخاصةالمقابالتحضورعندالشخصُیعدمقابالت:إجراء●

عن كل ما یخص ھذا الموضوع ویلم فیھ لیستطیع تخِط ھذه المرحلة.
التياألمورفياألولىالدرجةمنباحثھوالتفكیرھذافصاحبالناقد:التفكیر●

ینقد فیھا.
مھارةیمتلكبھاویعتنيالتفاصیلفيیتوهالذيالشخصبالتفاصیل:االعتناء●

البحث بجدارة.
أیًضا.تحتاج كتابة التقاریر إلى مھارة البحثكتابة التقاریر:●
التيالموادأيلمعرفةالبحثمنللكثیریحتاجمامنتجفتطویرمنتجات:تطویر●

یمكن تغییرھا للحصول على منتج جدید فرید من نوعھ.
علىوالعلومالكونفكلالتغییرات:ومواكبةمجالكلفيالجدیدعلىالتعرف●

طور التحدیث والتطویر، ومواكبة ھذا التطور تحتاج إلى مھارة البحِث أیًضا.
البحث عن طریقھا.وھذا نحو تحسین تنظیم الوقت عن طریقتحسین فعل معین:●
یمتلك مھارة البحث.عند جمع البیانات ألي غرض كان یجب أنجمع البیانات:●
اإلنترنتعبرمعلومةعلىالحصولیحتاجاإلنترنت:عبرمعلومةعلىالعثور●

تعلم مھارة البحث مع طریقة التممیز بین المصادر الموثوقة للمعلومات.
النقاطلوضعوالتقصيالبحثمھارةعلىقائمالنقديالتحلیلالنقدي:التحلیل●

المھمة للمادة التي یدرسھا ثم ینطلق فیھا.
أھمیة مھارات البحث

منفالكثیرالشخص،عنھیبحثالذيالغرضبحسبتختلفالبحثمھاراتأھمیةإن
بحسبالبحثأھمیةنوردیليوفیماتقریباً،الیومیةحیاتھمفيالمھارةھذهیحتاجونالناس

الباحث:
أھمیة مھارات البحث للطالب األكادیمیین

مستواھمعنالنظربغضبھایقومونالتيالدراسةفياألكادیمیینالطلبةیحتاجحیث
التقاریرعمللعرضبحاجةألنھمالطلبةغیرھممنأكثرالبحثمھارةإلىالدراسي
تحتاجھاالتيوالمراجعوالمصادراألدبیةأوالعلمیةالمادةعنوالمتابعةوالبحثالعلمیة

بحوثھم وتقدیمھا بشكل أفضل وأدق.
أھمیة مھارات البحث للباحثین عن عمل

أصحابعنھابالبحثیقومرئیسیةكلماتأیًضاھيبالبحثالمتعلقةالمھاراتمنالعدید
خطابوالذاتیةالسیرةفيالمھاراتھذهعرضمنلیتمكنالذاتیة،السیرةفيالعمل



عنوالتمعنالبحثأیضایمكنكعملأيمقابلةعلىحصولكتمحالفيوالتقدیم،
الشركة التي ستجري المقابلة لغرض االستعداد للتقدم إلى الوظیفة.

أھمیة مھارات البحث للموظفین وأصحاب العمل
فيالشركةتساعدألنھاالعملألصحابنقلوسیلةأصبحتألنھاضروریةالبحثمھارات
رغباتھم،وتلبیةالعمالءاحتیاجاتوتحدیدوممیزة،جدیدةخدماتتقدیمأومنتجاتھاتطویر

صناعتھمفيتحصلالتيالتغییراتوالتطوراتومواكبةبھ،مایقومونوتحسین
والمنافسة في أسواقھم.

أھمیة مھارات البحث لغیر ذلك
یمتلكونالذینواألشخاصوالشعراءواألدباءالذاتیینالمتعلمینمثلاألشخاصمنالعدید

حس الفضول واالطالع ھم بحاجة  إلى مھارة البحث لتلبیة رغباتھم.

أدوات وطرق مھارات البحث
نجاحوضمانصحیحةمعلوماتعلىللحصولالموثوقةوالطرقاألدواتمنالكثیرھناك

عملیة البحث، فیما یلي نوردھا:
و كروم وغیرھا.المحركات التالیة: جوجل و بینغوھذا نحومحركات البحث:●
سكولر.جوجلومن أشھر ھذه المحركاتمحركات البحث األكادیمیة:●
علىالحرصیجبلكنمعلومات،وأكثرھاالبحثمحركاتأقوىاإلنترنت:●

تحتويالتيالموثوقةالمصادرنحوموثوقة،مصادرمنالمعلوماتعلىالحصول
باإلنجلیزیة.حكوميكلمةاختصارorgامتدادعلى

التي تخص البحث.من خالل اختیار الكتب التي تحتوي على المعلوماتالكتب:●
تطویر مھارة البحث.لھا أیًضا دور ال یستھان بھ فيالدراسات االستقصائیة:●
وتساعدهشخصأيیحتاجھماكلفیھافیوجد):Journals(العلمیةالمجالت●

في مھارة البحث.
ومعلوماتمصادرعلىتحتويالدراساتھذهفأصالًالعلمیة:والبحوثالدراسات●

شاملة وتعلم ھذه المھارة.
التيالمعلوماتكلعلىوالصحفوالمقاالتالجرائدتحتويوالجرائد:المقاالت●

یحتاجھا أي شخص، لذلك یحتاج إلى مھارة البحث عن المطلوب من خاللھا.
اختباراتھمفيالبحثمھارةاستخدمواسابقاًالعلماءحتىواالختبارات:التجارب●

وتجاربھم حتى وصلوا إلى ما ھم علیھ من علم.
تساعد على تطویر مھارة البحث.المقابالت مع أصحاب الخبرة:●



مرجعاًوُتعدبالمعلومات،كماًوأضخمھااإللكترونیةالموسوعاتأكبرویكیبیدیا:●
مھّماً لطالب الجامعات بشكل خاص.

مھارةیقصدھممنویعلمونتحویھ،بماواسعةدرایةعلىفھمالمكاتب:أمناء●
البحث.

خاتمة بحث جاھز لمادة مھارات البحث والمصادر
أصبحتأنھعلىونؤكدنحرصوالمصادر،البحثمھاراتعنبحثمعمقالناختامفي

ألنھاباحث،أيقبلمنعنھااإلستغناءالیمكنالتيالمھاراتأھممنواحدةالبحثمھارة
المعرفةفيالرغبةلدیھتزیدوألنھاوجدیدحدیثماھوكلاكتشافإلىبدفعھتقوم

البحثفيالباحثبمساعدةتقوموالجیدةالمتعددةالمعلوماتمصادرأنوالتعلیم،كما
بسھولة للوصول إلى المعلومة التي یبحث عنھا.


