الدليل االرشادي حول تطوير مهارات الباحثين
باستخدام  Google scholarوالتعرف على
اساليب توثيق المصادر والمراجع العلمية
Bibtex
اعداد
د.فاضلة علي
كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة المستنصرية

Google Scholar

الباحث العلمي

يعتبر الباحث العلمي من اهم محركات البحث العلمي االكاديمي  ,فهو يختص
بالمؤلفات العلمية واالكاديمية التي يحتاج لها الباحثون بما فيها االساتذة والطالب  ,ويتضمن
الباحث العلمي مادة وافرة من االبحاث والرسائل العلمية والمجالت المحكمة والمقاالت
والملخصات وجامعات .
ويساعد كوكل سكوالر على التعرف على اكثر االبحاث العلمية ذات صلة بمجال البحوث التي
نشتغل عليها  ,النة يقوم بعرض نتائج البحث مرتبة حسب االهمية والتاريخ واالثر العلمي
الذي تركتة في مجال تخصصها  ,وبالتالي يتيح لنا التوصل الهم مانشره في مجال تخصصنا
واالطالع علية بسهولة ويسر

فوائد الباحث العلمي
 -1البحث في مصادر متعددة من مكان واحد
 -2الحصول على اكثر االبحاث العلمية صلة بموضوع البحث
 -3التعرف على االبحاث الرئيسية والمصنفة جيدا في اي مجال من مجاالت البحث العلمي
 -4الموثوقية والمصداقية في نتائج البحث
 -5وجود خيارات متعددة للبحث سواء البحث عن اسم الكاتب او تاريخ النشر او الجامعة
 -6يمكن خزن البحوث ذات الصلة بالمكتبة الباحث
 -7يمكن توثيق البحوث المهمة كمصدر

خطوات البحث العلمي
للدخول على صفحة ) Google Scholar

الباحث العلمي )

 -1نفتح صفحة كوكل ونبحث عن  , Google Scholarنالحظ في عملية البحث ظهور
رابط وكما موضح في ادناه

الربط  Google Scholarتظهر لنا الواجهة التالية
 -2بالضغط على ا

 -3باالضافة الى صفحة الرئيسية للكوكل سكوالر نقوم بفتح صفحة تتضمن حسابك على
 gmileوالذي تم انشائه مسبقا على  Google Scholarلغرض توثيق المعلومات
التي تبحث عنها سواء في بحث او مقالة او كتاب اوغيرها .

 -4اذا اردنا البحث عن معلومه معينة مثال ( ) Statistics in Frinancial analysis
على صفحة  google scholarسوف نالحظ ان نتيجة البحث حول هذه المعلومة
تبلغ حوالي (  )4344444بحث وكما موضح في ادناه

 -5لو اردنا تحديد نطاق البحث للموضوع المراد دراسته عند سنة معينة ( قد تكون سنة
حديثة او دراسة موضوع عند فترة معينة مثال من  1994الى  2444ستظهر لنا
دراسات تقع فقط خالل هذه الفترة وكما موضح في ادناه

لدراسة البحث عند سنة
معينة نقوم بالضغط هنا

لدراسة موضوع عند فترة
معينة قد تكون من 1990
الى  2000ومن ثم الضغط
على search

 -6وجود اسفل رابط كل بحث مجموعة من االشياء تساعد على الباحث على الدراسة منها
( Cited byاالقتباس Related articles ,
الموضوع  All versions ,االصدارات ,
* Save ,

الدراسات التي تبحث عن نفس

 Citeاو

,,

طرق كتابة المراجع ,

حفظ البحوث المحدده بالمكتبة الموجودة في حسابك الخاص )

وسوف ندرس كل نقطة بالتفصيل :

.I

(  Cited byالبحوث التي اقتبس منها ) فمثال لو اخذنا البحث ادناه لوجدنا
انه اقتبس منه  636بحث  ,اي انه يعتبر بحث اساسي ومحوري بالنسبة للبحوث
التي اقتبست منه وعند الضغط على االقتباس او  Cited byسوف تظهر لنا
البحوث التي اعتمدت علية

البحوث المقتبسة منه  Cited by 636والموضحة بعضا منها في ادناه

.II

 Related articlesلو اخذنا نفس البحث لوجدنا عدد من البحوث والدراسات
التي تتكلم على نفس الفكرة ولها عالقة بالموضوع نفسة ويطلق عليها بالبحوث
المرتبطة وكما موضح في ادناه

.III

 All versionsاالصدارات عند ضغط عليها سوف تظهر لنا جميع
االصدارات لهذا البحث والمتضمنة  82اصدار

.IV

 Citeاو ,,

طرق كتابة المصادر  ,نالحظ في بعض االحيان ان الباحثين

وخصوصا طلبة الدراسات العليا يعانون من توحيد كتابة البحوث المعتمدة على
شكل مصدر  ,فبالتي  google scolerتتيح لنا طرق كتابة المصدر ,فمن
خالل الضغط على  Citeاو  ,,تظهر لنا نافذه يتم اختيار  APAمن بعد ذلك
نقوم بنسخ محتواه في صفحة ) wordالتي تم فتحها مسبقا) والتي خصصت
فقط للمصادر
فعلى سبيل المثال
لو اردنا كتابة هذا البحث على شكل مصدر نقوم بالضغط على  , , ,فستظهر لنا
نافذه تحتوي على  APAاقوم بنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ الموج ـ ـ ـود فيها واضعها على
صفحة

word

APA ( Roberts, H. V. (1959). Stock‐Market “Patterns” And Financial Analysis:
)Methodological Suggestions. The Journal of Finance, 14(1), 1-10

 والموجودة في اسفBibtex ويوجد طريقة اخرى ومتاحة لكتابة المصدر من خالل استخدام
Cite نافذة

 يظهر البحث المطلوب بالشكل التاليBibtex حيث يظهر لنا بعد الضغط على

@article{roberts1959stock,
title={Stock-Market “Patterns” And Financial Analysis: Methodological
Suggestions},
author={Roberts, Harry V},
journal={The Journal of Finance},
volume={14},
number={1},
pages={1--10},
year={1959},
publisher={Wiley Online Library}
}

.V

*  , Save ,يتيح  google scolerخاصية اخرى ومهمة جدا وهي حفظ
التلقائي للبحوث التي يحتاجها الباحث في مكتبتة الشخصية  ,فمع وجود الكم
الهائل من البحوث التي تظهر حول الموضوع المراد دراستة  ,ونظ ار لضيق
الوقت لالطالع على جميع الدراسات  ,سوف نقوم باختيار البحوث وخزنها تلقائيا
في مكتبتي الموجودة على حسابي شخصي لكي يتسنا الرجوع اليها في اي
وقت ( وذلك من خالل الضغط على النجمة الموجودة اسفل رابط البحث ,او في
بعض االحيان يوجد كلمة  Saveبدل النجمة) وكما موضح في ادناه

تم اختيار هذه البحوث
وخزنها في مكتبتي
الموجوده على حسابي
وذلك بالضغط على

النجمة او  saveان
وجدت

وللتاكد من وجود البحوث التي تم اختيارها في مكتبتي نقوم بالضغط على (My Library
مكتبتي )

حيث نالحظ في ادناه مجموعة من البحوث التي تم اختيارها واالحتفاظ بها في مكتبتي
الموجوة على حسابي الخاص في كوكل سكوالر  ,وتحتوي نافذة

 My Libraryايضا على

امكانية حذف البحوث الغير مرغوب بها وذلك بالضغط على حذف بعد وضع عالمه صح
في المربع الموجود بجانب البحث المراد حذفة

الميزة االخرى في نافذه مكتبتي هو االحتفاظ بالبحث الذي تم اخذ منه المعلومات على شكل
مصدر وذلك بالضغط على مربع المجاور للبحث ومن ثم نقوم بأختيار االيكونة
بعد ذلك نختار cs

( اكسل )

عندئذ سوف تظهر لنا واجهة االكسل وفيها البحث الذي تم اختيارة كمصدر وكما موضح
في ادناة  ,حيث نالحظ في بعض االحيان وجود صعوبة على الباحث وباالخص طلبة
الدراسات العليا ايجاد البحث الذي اقتبست منه المعلومة ووضعه كمصدر  ,حيث نالحظ ان
الطلبة في مرحلة البحث يقومون باخذ المعلومات التي تخص بحثهم من عدة مصادر
ولكن في النهاية يصعب عليهم توثيقها كمرجع  ..بالتالي كوكل سكوالر توفر لنا خاصية
وهي حفظ البحث المهم كمصدر على نافذه االكسل

 ,ولتحديد ماهي المعلومات المقتبسة من البحث المختار نقوم باضافة عامودين باالضافة الى
عامود المصدر  ,حيث يمثل العامود االول

( المعلومات المقتبسة من البحث) اما العامود

الثاني فيمثل( الصفحة التي اخذ منها المعلومة ) وذلك من خالل تحديد المصدر والضغط على
 insertبعد ذلك نختار  Create Tableومن ثم ok

فعلى سبيل المثال تم اقتباس من هذا البحث ( -1االحصاء و  -2مقتاييس التشتت  ,و -3
اختبار الفرضيات و  -4العائد ) وامام كل واحد منها رقم الصفحة التي توجد فيها المعلومة

وللبحث عن معلومه معينة مثال ( مقاييس التشتت )  ,نذهب الى العامود الثاني ومن ثم
وضع عالمه صح امام كلمة مقاييس التشتت وبعد الضغط على  okتظهر لنا الصفحات التي
اقتبست منها هذه المعلومه

في بعض االحيان ينقطع الباحث عن اهتماماته البحثية لفترة معينة النشغالة في امور اخرى ,
وخالل فتره انقطاعة سوف تظهر امور جديدة حول معلومات تخص دراستة  ,ولكي يواكب
التطور  ,يوفر كوكل سكوالر خاصية اخرى وهي  Alertsمتابعة

مثال اريد ان اعمل متابعة لـ ـ ـ العائد والمخاطرة

اكتب المعلومة التي اريد متابعتها

ومن ثم اكتب االيميل الذي من خالله يتم
استالم اي شئ يخص هذه المعلومة وبما
فيها بحوث وكتب ومقاالت وغيرها
ضغط على المتابعة

بعد الضغط على متابعة سوف تظهر لي االشياء التي اريد ان اعمل لها متابعة

اما اذا اردت الغاء المتابعة لموضوع معين  ,اضغط على الغاء

My profile
للتعديل على بياناتي الشخصي على كوكل سكوالر نقوم بما يلي بالضغط هنا
ومن ثم الضغط على تحرير edit

سوف تظهر لنا نافذة وكما في ادناه والتي تحتوي عدة خانات  ,الخانة االولى تضمن االسم
والخانة الثانية تمثل معلومات عن مكان عملك والخانة الثالثة تحتوي على اهماماتك العلمية
والتي يجب ان تحتوي على خمس كلمات فقط اما الخانة الرابعة فتضمن ايميل الجامعة

وللخروج من حسابي على كوكل سكوالر نقوم بالضغط على

اذا اريد ان الغي
المتابعة لمعلومة

اضغط على الغاء

sign out

