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 2015ديسمرب  29: ادلكتبة الوطنية اجلزائرية
"خطوات إنجاز البحوث العلمية وكيفية التوثيق للمادة الخبرية في العلوم اإلنسانية"

    عمار ثليجي األغواطجامعة  -طالب دكتوراه–عبد القادر مرجاين .أ

 يتعني اليت ادلراحل  من جملموعة العلمي البحث خيضع
 العلمية األسس وىي حبثو، إلجناز إتباعها الباحث على
 بانتظام هبا يقوم اليت احملددة ادلتتابعة ادلراحل حتدد اليت
         إىل تقسيمها وديكن البحث، مراحل كافة  يف

:مراحل أربع

 أن الباحث وعلى وادلراجع ادلصادر يف أولية قراءة بعد وتتم
 عن فيبتعد فيها الوقوع يسهل اليت واألخطاء ادلزالق يتجنب
 دراسة وجتنب واحمللية، التخصص غاية يف تكون اليت ادلواضيع

 وتعتمد التنظري على ترتكز واليت التاريخ يف اجملردة ادلشكالت
.احملددة غري الفلسفية ادلفاىيم على

. ادلقياس مث التخصص وفق العنوان ضبط *
.للبحث وادلكاين الزماين اإلطار حتديد *
 عنها تتفرع ما دائما اإلشكالية) وتوضيحها اإلشكالية وضع *

.(التساؤالت من رلموعة
 التفتيش الباحث على يسهل حىت للبحث أولية خطة وضع *

 والرسائل واجملالت الكتب طيات بني العلمية ادلادة عن
  .اجلامعية
 يف وتكون العلمية، ادلادة مجع قبل اخلطة وضع يتم :مالحظة

 باتا منعا دينع كما  باستمرار، وتتغري ثابتة غري األحيان غالب
.ادلباحث أو الفصول ألحد عنواناً  ىو البحث عنوان يكون أن

 حيث والبدين الفكري اجلهد على العلمية ادلادة مجع يعتمد 
 وادلكتبات األرشيف مراكز إىل بالتنقل فيو الباحث يقوم

.اإللكًتونية وادلكتبات ادلواقع يف والبحث والعمومية الوطنية
 الوثائق حفظ مهمة تتوىل مؤسسات  :األرشيفية المراكز -أ

 كانت  سواء منظمة، بصورة وادلدونات والقيود والسجالت
 دائرة عن صادرة أو عامة شبو أو عامة مؤسسة عن صادرة
 أنساب تاريخ خيص ما حفظ وكذلك خاصة، ىيئة أو أعمال

 يف فائدة حفظها عند تقدم اليت البارزة والشخصيات العائالت
 البالد تاريخ على والشواىد واألدلة األولية ادلصادر توفري

  .شعبها وأصول
 على عادة حتوي وىي :والعمومية الوطنية المكتبات -ب

: التالية العلمية ادلادة
 وىي :والمنشورة المطبوعة والكتب المخطوطات -1

 ثانوية أو فرعية وكتابات أولية أو أصلية كتابات  إىل تنقسم
 أو ذلم ادلعاصرة احلوادث فيها نقلوا أصحاهبا أن جند فاألوىل
 فهي الثانية أما للحدث، معاصرة مصادر نقلها يف اعتمدوا

 على تأليفها يف أصحاهبا اعتمد حديثة مؤلفات عن عبارة
.بادلرجع يعرف ما وىي واألثرية منها الكتابية األولية ادلصادر

 احلقائق مراجعة يف مفيدة وتكون :والتراجم المذكرات -2
 الشخص حياة قصة تفيد وقد الشخص، حياة عن فعال ادلتوفرة
.التارخيية األفكار أو احلركات بعض وتأثري منو تتبع يف ادلعين

.ادلتخصصة العلمية وادلقاالت الدوريات -3
 أجل من تقدم واليت واجلامعية األكادديية العلمية الرسائل -4

.شهادات على احلصول
 إىل حبثو يف يرجع أن للباحث األحسن من :الموسوعات -5

 أىم عادة تتضمنها واليت ادلصادر على ادلعتمدة التارخيية ادلادة
  .ادلعرفية ادلدونات و ادلوسوعات

 البلدان معجم وكذلك األدباء معجم مثل :المعاجم -6
  الفداء أليب البلدان وتقومي (م1228/ه626) احلموي لياقوت

.(م1331/ه732)
 اآلونة يف مالحظتو ديكن ما :اإللكترونية المكتبات -جـ

 أثناء والطلبة والدارسني الباحثني جل اعتماد ىو األخرية
 أصبحت ألهنا ،العنكبوتية الشبكة على لبحوثهم إعدادىم

 واألحباث والدوريات واجملالت الكتب من ىائل كم  على حتتوي
  بصيغة اإلنسانية العلوم رلالت كافة  يف ادلتنوعة اجلامعية والرسائل

(pdf) -عربية مبكتبات وادلتوفرة باجملان  -مصورة كتب  أي  
.ملموس لكتاب التوثيق  مثل متت  ذلا التوثيق  وأجنبية،وطريقة

 والكاتب الكتاب مبعلومات خاصة :المصدرية البطاقة -أ
 من واحد وجو يف ادلعلومات وتدون وحدىا، ملف يف وتكون
   :كالتايل  وتكون اآلخر دون البطاقة

 مع ادلؤلف اسم لكتابة خيصص البطاقة من األول السطر*
  مثل الكاتب صفة قوسني بني وتوضع كامال  االسم كتابة  إلزامية

.الصفات من وغريىا (رحالة رلاىد، باحث، مؤرخ، دكتور،)

  العنوان ويكون الكتاب، عنوان لكتابة خيصص الثاين السطر*
.طويالً  كان  وإن نقص دون كامالً 

 بالًتتيب، الكتاب بيانات تكتب يليو وما الثالث السطر *
 النشر، بلد النشر دار مث وجودمها، حالة يف ادلًتجم أو احملقق
.والسنة والطبعة  اجلزء

 االقتباسات أو ادلعلومات بكتابة خاصة :الخبرية البطاقة -ب 
 خربية بطاقات رلموعة أو بطاقة وكل ادلباشرة، غري أو ادلباشرة

:التايل النحو على البطاقة وتكون ادلصدرية، بطاقتها ذلا

  .باختصار الكتاب وعنوان الكاتب كتابة  يتم األول السطر يف 
 وادلطلب  باختصار وادلبحث الفصل كتابة  يتم الثاين السطر يف

 شولتني وضع يتم الثالث السطر ويف .كامالً   عنوانو يكتب
.مباشرة االقتباس وكتابة

 مالحظة أو تعليق أو فكرة للباحث ىناك كان  إذا ما حالة ويف
 اليسار جهة من البطاقة أسفل ويف .البطاقة هناية يف فتكتب

    .االقتباس صفحة رقم وضع يتم

 مسيك غالف من عادة ادللف يتكون :الملفات طريقة -2
 بتقسيم الباحث يقوم ومتحركة، مثقوبة أوراق الحتواء ومعد
 مع ادلعتمدة، البحث تقسيم خطة حسب ملفات إىل ادللف

 مستجدة، معلومات وتسجيل اإلضافة الحتماالت فراغات ترك
 ادللفات أسلوب ويتميز .والتعديل التغيري احتماالت أو

  :منها ادليزات من مبجموعة

 حفظ ضمان .احليز حيث من ادلوضوع معلومات على الكاملة السيطرة
 التعديل يف للباحث التسهيل .للضياع تعرضها وعدم ادلدونة ادلعلومات

 طرف من وادلتابعة ادلراجعة سهولة .ادلعلومات يف اإلضافة أو التغيري أو
.معلومات من مجعو مت الباحث،دلا

 فيها الباحث يقوم حيث احلديثة، الطريقة وىي :الحاسوب طريقة -3
 ملف كل  ويسمى ادلكتب سطح على ادللفات من رلموعة بإنشاء
 يقوم وادلصادر الكتب على احلصول وعند فصولو، عناوين حبسب

 داخل كتبو  ما بتصنيف ويقوم (الكتابة برنامج) الوورد يف بكتابتها
 تعطل حالة ففي سلبيات، الطريقة ذلذه ولكن الفصول، ملفات

 .جبمعو قام ما كل  يفقد الباحث فإن الكمبيوتر

      
 أدب أنو القول وديكن والتأريخ التأليف وىو األفكار، إنتاج مرحلة وىي
.فقرات شكل على يأيت

ونبددددأ عمليدددة التحريددددر عندددد الشددددعور باالنتهددداء مدددن مجددددع ادلدددادة اخلربيددددة  -
.وتصنيفها

حيتدددددداج التحريددددددر إىل اللغدددددددة السددددددليمة يف الكتابدددددددة واألسددددددلوب العلمدددددددي  -
.األكادديي ألنو خيضع إىل جلنة مناقشة

.عدم احلسم واجلزم والتأكيد، وعليو ترك اجملال فسيحا للمناقشة -

.بالًتتيبيبدأ التحرير بادلدخل أو التمهيد مث الفصول  -

ادلقدمدة ىددي  خددر مددا يكتددب وىددي وصددف تقددين للبحددث، أمددا التمهيددد  -
.فهو رياضة فكرية للباحث

مرحلة اختيار موضوع البحث: أوال

مرحلة جمع المادة العلمية: ثانيا

مرحلة التحرير: رابعا

 
 كتابة  يف مرجع أو مصدر كان  سواء كتاب  أي استخدام عند

 أن أو صياغتو، وإعادة ادلضمون قراءة يتم فإنو العلمي البحث
 ادلصدر إىل اإلشارة جيب احلالتني كلتا  ويف حرفيا، االقتباس يتم

 باألمانة الباحث يتصف حىت وذلك ادلعلومة، منو أخذت الذي
 أشار كلما  أنو كما  غريه، عمل نفسو إىل يسند وال العلمية،
 ادلادة وجلمع لبحثو، قيمة ذلك زاد ادلعلومة مصادر إىل الباحث
:استعماذلا ديكننا طرق ثالثة ىناك وتوثيقها العلمية

 ويتم تقليدية طريقة وىي :(اإلذبارات ) البطاقات طريقة -1
 تشًتى، ورقية أو كرتونية  بطاقات على العلمية ادلادة تدوين فيها
 شرط على أقسام أربعة إىل الرسم أوراق قص طريق عن جتهز أو
 حىت وذلك األحجام، متساوية كلها  القصاصات تكون أن

  : إىل البطاقات تصنف بعد، فيما ترتيبها يسهل

 لكي البحث أن نقول أن إال يسعنا ال ادلوضوع ىذا خامتة ويفطريقة توثيق المادة العلمية: ثالثا
 يتصف أن الباحث على جيب وأكادديية علمية قيمة لو تكون

  سعيدوين الدين ناصر األستاذ عددىا واليت الصفات من مبجموعة
 ىو الباحث إن››:بقولوالبحث منهجية أساسيات كتابو  يف

 والتزم واذلوى التحيز عن ابتعد كلما  أحكامو يف يعدل الذي القاضي
 نزاىة وتتجلى حبثها، قبل ادلتعارضة وادلواقف اآلراء إزاء باحلياد

 عن بنفسو والنأي األحداث وتزوير الكذب جتنب يف الباحث
 والظهور، الشهرة يف والزىد والسلطان، اجلاه ألصحاب التملق
 نتاج وسرقة اآلخرين رلهودات باستغالل لنفسو السماح وعدم

 شخصية مؤىالت لو تكون أن الباحث على جيب كما  ... حبوثهم
 يتيح الذي بالقدر وخياالً  وإحساساً  موىبة ديتلك حبيث البحث، يف
 الروح توفر ضرورة عن فضال ... ونوازعهم الغري  راء إدراك لو

 األحداث يصدق وال ادلتواترة بادلسلمات يتأثر ال حبيث النقدية
 .‹‹استقصاء بدون

خـــــاتــــمـــــة


