
 البحث  بناء عملية يف اخلطوات أهم من املراجع و املصادر مجع خطوة تعد
 توظيفها و إليها الوصول مت اليت املراجع بقوة مرهون األخري هذا ،إذ العلمي
 الباحث جيد قد اخلطوة هذه يف و البحث، موضوع إثراء أجل من عليما توظيفا

 للموضوع، املؤطرة الضرورية باملصادر اإلملام و اإلحاطة على قدرته يف صعوبات
  :التالية اإلشكالية من انطالقا البحثية الورق هذه ختصيص إىل يدفعنا ما هذا و
 توثيقا توثيقها و العلمية املادة مجع وفقها يتم اليت األساليب و الطرق هي ما

علميا؟
:الدراسة هذه من اهلدف إن

 إىل للوصول الوقت و اجلهد ربح و للبحث املصادر مجع طرق تبسيط :أوال
.سريعة و منظم بطريقة املعلومة

توثيقا املصادر هذه توثيق كيفية  :ثانيا
.عليما 

 لتحديد البحث عنوان تفريغ عملية من البد املراجع يف البحث بداية قبل       
 املعلومات عن أولية خطة وضع أجل ،من الثانوية و منها الرئيسية املتغريات
.الباحث حيتاجها اليت الثانوية و الضرورية

 حيث من البحث نوعية حسب على املراجع و املصادر مجع طرق تتعد عليه و
 أسلوبان هناك أنه ،إال أخرى جهة من البحث طبيعة ومن جهة من التخصص
:العلمية املادة على للحصول الباحث يسلكهما

 دراسة عند املعلومات على احلصول هو العلمي البحث من القصد إن      
 املكتوبة املراجع على املدونة املعلومات وجود عدم أو احلايل الواقع يعاجل موضوع

 األدوات من و الواقع من مستقاة حقائق على تعتمد هي ،و املوضوع حول
:املعلومات هذه على للحصول املستعملة

 يف ،توضع البحث موضوع حول املرتبة األسئلة من جمموعة هو:اإلستبيان -1
:أنواع عدة ولإلستبيان ، خمتلفة بطرق األشخاص إىل ترسل و إستمارة شكل

ال أو بنعم اإلجابة تكون:مغلق إستبيان*
اجمليب حسب على مفتوحة اإلجابة تكون:مفتوح إستبيان*
.فردية تكون اإلجابة و فرد كل  على يوزع: فردي استبيان*
جمموعات على توزع:مجاعي استبيان*

 أو الكاتب لدى متوفر غري آخر إىل كتاب  من منقولة معلومة وجود حالة يف*
 األصل يف هي و حاروش الدين نور الكاتب كتاب  يف موجودة املكتبة،مثال

:املثال يف كما  توثق بوحوش عمار للكاتب
 التاريخبوحوش، عمار عن نقالالسياسي، الفكر تاريخحاروش، الدين نور

.8،ص1997اإلسالمي، الغرب دار:للجزائر،بيروت السياسي
)األول املثال انظر(:متتابعتني كانتا  إذا:الكاتب لنفس معلومتني وجود حالة يف*
 ،نفس املرجع نفس”بـكتابة تليها اليت املعلومة عادياً،وتوثق األوىل املعلومة توثق-

.”املرجع،ص نفس”تكتب مغايرة صفحة كانت  وإذا”الصفحة
 الذي املرجع عادية،بعدها بطريقة األوىل توثق:املعلومتني بني مرجع كان  إذا-

.السابق،ص الكاتب،املرجع لقب بذكر األول للمرجع نعود بينهما،مث
:توثق كاآليت:المقاالت

،اسم اجمللة أو عنوان اجلريدة،مكان ”عنوان املقال”اسم كاتب املقال،
.النشر،العدد،اليوم الصادر،الصفحة

:الوثائق الرسمية
:وهي الوثائق الصادرة عن احلكومة أو الوزارات مثل اجلرائد الرمسية توثق

رقم املتعلق بالقانون،املؤرخ /اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،سنة
.،اجلريدة الرمسية،عدد اجلريدة،الصادرة بتاريخ،ص../../..املوافق لـ../../.. يف

:المواد غير المنشورة
:و هي تضم الرسائل اجلامعية دكتوراه،ماجستري،ليسانس،توثق كالتايل

الكلية أو رسالة دكتوراه،،”عنوان البحث”اسم ولقب الباحث،
.القسم،اجلامعة،السنة،ص

:المواقع اإللكترونية
وهو على حسب املعلومة اليت وجدت بأي صيغة،موقع،جريدة 

،تأخذ كأل على حسب الصيغة إضافة pdfإلكرتونية،كتاب إلكرتوين،صيغة 
.إىل نسخ املوقع و تاريخ التصفح و الوقت

أما بالنسبة للمراجع باللغة األجنبية
:توثق بنفس طريقة توثيق املراجع بالعربية إال أنه هناك بعض التعديالت

:لقب الكاتب وبالنسبة لكتابة اسم -1
Majusculeيكتب احلرف األول : اإلسم
Majusculeيكتب كله :اللقب
:مثال

Mourice HOURUOUI,précis de droit administratif et droit 
public géneral,paris,1901,p10.

:لو استعمل هذا املرجع
Ibid,page: بـمرة متتالية لكن صفحات خمتلفة يوثق -

:لو استعمل نفس املرجع
Idem:بـنفس الصفحة يوثق  ومرة متتالية -

:إذا استعمل مرجعني خمتلفني
:بـبينهما مرجع آخر يوثق  ومرجع استعمل منه معلومتني 

.توثق املعلومة األوىل كما يف املثال-
.يوثق املرجع األخر عادي أيضا كما يف املثال-
.Nom,op.cit,page: بـتوثق املعلومة الثانية من املرجع األول -

البيبليوغرافيافي /ب
   مت اليت املراجع و املصادر كل  هي و املراجع، قائمة تسمى كما  أو البيبليوغرافيا     

 البحث منت يف التوثيق طريقة نفس بتتبع كتابتها  ويتم البحث، يف عليها اإلعتماد
:هي البيبليوغرافيا يف ختتلف أمور هناك أن إال
)،(و بينهما فاصلة اإلسميكتب لقب الكاتب قبل  -1
ترتب على حسب الرتتيب األجبدي أو اهلجائي 2
:على الرتتيب التايل البيبليوغرافيايتم كتابة -3

األجنبية-العربية،ب-أ:الكتب*
األجنبية وو نفس الطريقة بالنسبة للعربية :املقاالت*
الوثائق احلكومية*
الرسائل اجلامعية:املواد غري املنشورة*
املراجع اإللكرتونية*

 جناح أساس تنظيمها و فرزها و العلمي للبحث املراجع مجع عملية      
 إىل للوصول العلمية اخلطوات اتبعت ما ،إذا سليما بناءً  بناءه و البحث

 الباحث لدى جيعل ما الصحيحة،هذا العلمية بالطريقة تدوينها و املعلومات
 اليت العلمية الروح لديه خلق و العلمي البحث أسس تطبيق يف الدقيقة املنهجية
       سليما توثيقا توثيقها طريق عن املعلومات مصدر على احلفاظ إىل هتدف

.دقيقا و

أســــــــــس البحــــــــــث عــــــــــوض صــــــــــابر،فاطمة و خفاجــــــــــة علي،مريفــــــــــت، -
.2002مكتبة اإلشعاع الفنية،:،اإلسكندريةالعلمي

محمود،محمد،مناهج البحـث العلمـي و طـرق إعـداد بوحوش،عمار ،-
.1995ديوان املطبوعات اجلامعية،:،اجلزائرالبحوث 

طرائــق مجــع املعلومــات و القاعــدة املعلوماتيــة ”احللــي احلســيين هيــثم،-
،مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ”للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 http://www.alshirazi.comالعامل،

الـــــــــعرض

وهنا يتم تدوين يف أي 
فصل سندرج املعلومة

اسم الكاتب
مكان :عنوان الكتاب

النشر،دار النشر،سنة 
النشر،الصفحة املقتبس منها 

املعلومة

:تكتب على شكل اقتباس، و هو أنواع: املعلومة
”.....“أسطر بني  4اقتباس حريف أقل من -1
يكتب بني مزدوجتني يف وسط الصفحة خبط مغاير :أسطر 4اقتباس حريف أكثر من -2
.بني اجلمل اليت حنذفها(...) حريف لكن نضع” ...“بني :اقتباس متقطع-3
.تقرأ الفقرة و نصيغها بأسلوبنا مث هتمش):غ حريف(اقتباس غري مباشر -4

طرق جمع المصادر: أوال

:طرق توثيق المعلومات في البحث العلمي:ثانيا

:الخـــــــــالصة

مقـــــــــدمة
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3جامعة الجزائر-السنة الرابعة دكتوراه-بــوقـاسمأمال : الباحثة
تخصص إدارة الموارد البشرية-العالقات الدولية وكلية العلوم السياسية 

توثيقها في البحث العلمي ومنهجية جمع المادة العلمية : عنوان البحث

"تمتين أدبيات البحث العلمي ":الملتقى العلمي المشترك حول 
2015ديسمبر29:المكتبة الوطنية الجزائرية     

المصادر 
المكتوبة

المصادر 
الميدانية

مصادر المادة 
العلمية

:تتمثل يف
املوسوعات

الكتب
الوثائق :مصادر رمسية  مثل
احلكومية

اجملالت و :مقاالت مثل
اجلرائد
اطروحات :الرسائل اجلامعية

...دكتوراه ،ماجستري
املواقع اإللكرتومنية

يتم احلصول على 
املعلومات من خالل 
:أدوات البحث امليداين

املقابلة
املالحظة
اإلستبيان

: المراجع

طرق تدوين المعلومات  

نموذج لبطاقة المعلومات

أين نجد المصادر المكتوبة

:هناك عدة طرق للبحث يف املصادر املكتوبة منها
على اختالف مكا�ا،يف املكتبة :المكتبة-1

باجلامعة أو مؤسسة أو مديرية و يتم البحث 
:فيها عن طريق

.التخصص حسب مصنفة هي و الرفوف يف البحث*
.احلروف حسب أي هجائيا ترتيبا املرتبة الصناديق يف البحث*
 الكتب كل:اآليل احلاسب طريق عن البحث هي احلديثة الطريقة*

 برنامج خالل من للمكتبة املخصص اآليل احلاسب داخل مربجمة
 الكتاب أو البحث عنوان من كلمة  إدخال ،يتمsyndjab برنامج:مثل
.الكتاب رقم على تتحصل و املؤلف أو
 للبحث الطرق أحدث من وهي:اإللكترونية المواقع في البحث-2

 و املوضوع عن املعلومات و املراجع عن
  املادة على للحصول طريقة أسهل و أسرع

البحث عنوان بإدخال ،وذلك العلمية
  من والبحث حمركات أحد على منه جزء أو
 خمتلف و باملوضوع املتعلقة املعلومات كل  على الباحث يتحصل مث 

 و حاسوبه على املعلومة حفظ عليه يسهل تناولته،كما اليت الدراسات
 التوثيق عملية يف هو الوسيلة هذه يعيب ما أنه أراد،إال مىت إليها الرجوع

 معايري هناك فيها،لذلك موثوق تقدم اليت املعلومات كل  ليس ألنه
.توثيقها و اإلنرتنت طريق  عن املعلومة إلنتقاء

وهي بوضع بطاقة  للكتاب أو املرجع الذي وجد :طريقة البطاقات -1
:به املعلومات و هي تكون على الشكل التايل

 تصوير عمل و نوعه كان  أياً  املرجع أخذ وهي:املرجع تصوير طريقة-2
 تصوير مع املرجع من الباحث حيتاجها اليت للصفحات الطباعة بآلة

 الكاتب اسم من املرجع معلومات حتتوي اليت للمرجع األوىل الصفحة
 بالنسبة الشيء النشر،ونفس النشر،سنة مكان و ،دار الكتاب و

 املعلومات كل  تصوير أو تدوين يتم احلكومية الوثائق أو للمقال
.التوثيق أجل من باملرجع اخلاصة

هـي حمادثـة موجهـة يقـوم هبـا الباحـث مـع شـخص معـني : المقابلة -2
ــــــــــــــــواع ــــــــــــــــى املعلومــــــــــــــــات،وهي أن مســــــــــــــــحية :هبــــــــــــــــدف حصــــــــــــــــوله عل

،عالجية،تشخيصية،توجيهية،و جيب مراعاة أسـلوب إجـراء املقابلـة مـن 
و مـــــن العـــــام للخـــــاص،و حيـــــث تـــــدرج األســـــئلة مـــــن الســـــهل للصـــــعب 

اســــتعمال لغــــة بســــيطة مــــع التحلــــي باملوضــــوعية و احــــرتام رأي الشــــخص 
.املبحوث

 أو معني سلوك مشاهدة و ملراقبة احلواس توجيه وهي: المالحظة-3
 خصائصه،وهي أو السلوك ذلك تسجيل معينة،مث ظاهرة يف التمعن

 نوع لكل املشاركة،و باملشاركة،وغري بسيطة،منتظمة،مالحظة:أنواع
 .معينة خصائص

 هامة جد عملية العلمي البحث يف املعلومات توثيق عملية تعد     
 يف إليها أصلها،باإلشارة إىل يسندها و املعلومة الباحث خالهلا من حيفظ

 تاريخ ، النشر النشر،دار املرجع،بلد صاحبها،عنوان اسم بذكر اهلامش
 عدة العلمية،هناك باألمانة التحلي الباحث على يستلزم ما النشر،وهذا

:كالتايل  هي و أشكاهلا و أنواعها اختالف على املعلومات لتوثيق طرق
:يف منت البحث/أ                            

:الكتب                                  
إذا كانت ترمجة (وجدت، الطبعة إنعنوان الكتاب،اسم ولقب الكاتب،

.دار النشر،سنة النشر،الصفحة:،بلد النشر)اسم املرتجم:تكتب تر
:مثال
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