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  :مفاهیم عن البحث الوثائقي 

  :تمهید

 اإلنسانیة المشاكل حل في مهما وعامال المعرفة، مصادر من مصدرا باعتباره خاصة أهمیة العلمي البحث یكتسي
 البحث بمنهییة المتعلقة التفصیلیة المعطیات إلى التعرض قبل علینا لزاما كان ثم ومن الحیاة، ضروب مختلف في

 حیث من العلمي البحث منهییة حول العامة المعطیات من لجملة والتبسیط التفصیل من بشيء نتطرق أن العلمي
 الجزئیات بعض إلى إضافة واألهداف المفهوم

البحث العلمي شيء أساسي في التعلیم وكذلك العمل، وتقوم بناًء علیه ف ،المدخل هذا ضمن ضروریة نراها التي
ر من الفرضیات والقواعد األساسیة التي باتت مبدأ یتبعه الكثیرون في المجاالت المختلفة، وللبحث تقنیات الكثی

معینة تتضمن خمس مهارات معینة، وهي في البدایة مرحلة التفكیر اإلنساني، وتعریف المنهج العلمي من ناحیة 
  ، إضافًة إلى أنواع البحثالبحث واألهداف المرجوة منه، وخصائص كل من البحث والباحث نفسه

وتتضمن : بناءًا على طبیعتها: تصنف البحوث باالعتماد على مجموعة من األمور، وتكون بالشكل التالي     
وتتضمن البحوث الوثائقیة كاإلحصائیات والبحوث : بناءًا على مناهجها. نوعین وهما البحوث األساسیة والتطبیقیة

: بناًء على جهات تنفیذها. إضافًة إلى التجریبیة التي تجرى في المختبرات العلمیة المیدانیة مثل دراسة حالة معینة،
ا أن تكون أكادیمیة یقوم بإجرائها جامعة أو طالب ماجستیر أو دكتوراة وتتضمن أساتذة الجامعات، إضافًة إلى  فإمّ

دف منها التطویر والتحسین من غیر األكادیمیة التي تقوم بإجرائها الشركات أو المؤسسات المختلفة، ویكون اله
یجاد حلول لها   .العمل ومحاولة معالجة المشاكل التي تواجهها وإ
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  :تحدید المفاهیم االساسیة

  :المنهجیة تعریف

 سبیل یستنهج فالن و سلكته، الطریق نهیت :تقول :نهج الفعل من مشتقة لفظة المنهییة فإن اللغویة الناحیة من
  )383ص2،مج 1968منظور، ابن.( همسلك یسلك أي فالن

 المنهج،و وتعني Méthode :كلمتین  من مركب المفهوم وهذا  Méthodologieالفرنسیة  اللغة في یقابلها و
Logie البحث طرق علم أي المناهج علم فهي المناهج بدراسة یهتم الذي العلم هي یةجفالمنه وبذلك علم  وتعني 

  .العلمي

  :البحث تعریف

 بن محمد الدین مجد(فتش  أي تبحث و انبحث و استبحث بحث الفعل من مشتقة اللغوي معناها في البحث كلمة
  .تحرى و حاول و تتبع و تقصى و) ه 2،1301ج3أبادي ط الفیروز یعقوب

 فهناك " البحث" لمعنى عدة تعریفات العلمي البحث بمیال المهتمون و الباحثون أود فقد االصطالحي معناه في أما 
 ثم عمیق نقد و دقیق بتقص تحقیقها و فحصها و تنمیتها و عنها التنقیب ،و المعرفة الكتشاف محاولة" أنه یرى من

 حیة إنسانیة مساهمة فیها تساهم ،و العالمیة الحضارة ركب في تسیر لكي ذكي و متكامل بشكل عرضها
  )43قندیلیي،ص إبراهیم عامر.(كاملة

 ثم تحقیقها و فحصها و عنها التنقیب ،و المعرفة الكتشاف المنظم صيالتق و الفحص" بأنه آخر تعریف في وجاء
  )33 م،ص2،1997 الدغیمي، ط، راكان محمد.( ذكي بأسلوب عرضها

  :العلمي البحث تعریف

 بشأن وردت قد و الباحثون یتبناه كما العلمي البحث معنى على الوقوف یمكننا سابقا عرضه تم ما على بناء   
 نذكر التعاریف هذه أهم ومن البحث، أسالیب إلى األحیان غالب في ذلك یرجع ،و مختلفة ریفاتتع "العلمي البحث"

 طریق عن ذلك محددة،و لمشكلة حل إلى الوصول بواسطتها یمكن للدراسة وسیلة أنه:" Hillway "هلوي تعریف
 جودت( " المشكلة بهذه تصلت التي و منها التحقق یمكن التي األدلة و الشواهد لجمیع الدقیق و الشامل التقصي

  .)42،ص2009عطوي، عزت
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 معرفة على المؤسسات أو األفراد مساعدة و أبعادها و مكوناتها و األشیاء حقیقة عن التحري"بأنه أیضا عرف كما
 و االجتماعیة المشكالت حل على یساعدهم لدیها،مما أو لدیهم معینة أهمیة تمثل التي الظواهر مضمون أو محتوى

 و عبیدات محمد.( المنطقیة و العلمیة األسالیب استخدام بواسطة ذلك و إلحاحا األكثر السیاسیة و یةاالقتصاد
  )5،ص1999آخرون،

  :العلمي البحث منهجیة مفهوم

 من إما العدیدة األفكار من لسلسلة الصحیح التنظیم فن" به یقصد الذي المنهج هي لیست یةحالمنه أن هنا نشیر   
 زیان محمد.( اآلخرون یعرفها ال حقیقة على البرهنة أجل من أو لدینا مجهولة ةحقیق عن الكشف أجل

  )48 ،ص 1993 ،4،ط1993عمر،

 معالجة كیفیة في أساسا یظهر منها،فهو أساسي جزء هو الذي المنهج من أشمل یةجالمنه أن القول یمكن ولذلك
 تهتم فهي" العلمي البحث في یةجالمنه اأم ، البحث أجزاء من وهما البحث خطة و المتن مستوى على الموضوع

 المسائل عن فضال تحكمها، التي القواعد و وشروطها عناصرها بیان خالل من العلمي البحث وأقسام أجزاء بكل
  "...الوقف عالمات ، المراجع قائمة توثیق كیفیة ، الهامش في الوثقنة كیفیة : مثل بالشكل المتعلقة

ال یتجزأ من البحث العلمي، ولقد تم تعریفها بأنها مجموعة من الخطوات التي یقوم جزء  منهجیة البحث العلمي تعد
الباحث بها، وتبدأ هذه الخطوات من مالحظة الباحث للظاهرة، ومن تحدید المشكلة التي یرید أن یبحث عن حل 

اهرة، ومن ثم یقوم بوضع لها، ومن ثم القیام بالتجارب التي یتأكد من خاللها من األسباب التي أدت لظهور هذه الظ
  .فروض الدراسة، وذلك لكي یصل إلى نتائج البحث

ن قدمت هذه  وبعد أن یصل الباحث إلى نتائج البحث فإنه سیقرر إن كان هذه الفرضیة صحیحة أم خاطئة، وإ
 .الفرضیة إضافة للبحث العلمي أو لم تقدم

جیة البحث، لكن یجب أن یعي الباحث جیدا أن لمنه ویعد الفصل الثالث في البحث العلمي هو المكان المناسب
فصل منهجیة البحث،   هناك عالقة وثیقة تربط بین الفصل الثاني وهو فصل اإلطار النظري والفصل الثالث وهو

  .لذلك یجب أن یربط بین الفصلین، وینتقل إلى فصل المنهجیة بطریقة احترافیة تدل على موهبته العلمیة والكتابیة

  .البحث العلمي من أربعة أقسام، ویعد كل قسم من هذه األقسام قسما مستقال بذاتهوتتألف منهجیة 
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تعني امتالك الباحث للقدرة على اختیار المنهج العلمي الذي یتناسب مع البحث العلمي   ومنهجیة البحث العلمي
ة أهمیة كل منهج من الذي یقوم به، لذلك یجب أن یقوم الباحث باالطالع على كافة منهاج البحث العلمي، ومعرف

هذه المناهج، كما یجب أن یطلع على ممیزات هذه المناهج وذلك لكي یكون قادرا على اختیار المنهج الذي یتالءم 
  .مع بحثه العلمي

  

  ما هي أقسام منهجیة البحث العلمي ؟

  :القسم الفلسفي

الباحث تقدیم لمحة عامة عن المناهج  ویعد القسم الفلسفي من أهم أقسام منهجیة البحث العلمي، فمن خالله یستطیع
  .الفلسفیة التي ساهمت في تشكیل منهج البحث الذي اعتمده وسار علیه في بحثه العلمي

فیقوم بعرض هذه المدراس باختصار، ویعطي لمحة عامة عن أبرز الفالسفة فیها، كما یتحدث عن تطور هذه 
  .المدراس وعن القضایا التي تتناولها

ك فإن الباحث في هذا القسم یلجأ إلى عقد المقارنات بین المدراس الفلسفیة، ویوضح نقاط التشابه باإلضافة إلى ذل
  .والتي التقت فیها اآلراء، ونقاط االختالف والتي تنافرت فیها اآلراء

  :تصمیم البحث العلمي

عن االستراتیجیة التي ویعد هذا البحث من أبرز أقسام منهجیة البحث العلمي، فمن خالله یقوم الباحث بالحدیث 
  .سیسیر علیها أثناء قیامه بالبحث العلمي

كما یجب على الباحث أن یقوم بإیضاح األسباب التي دفعته الختیار الدراسة، واألبعاد النظریة لها، كما علیه أن 
  .یوضح الفائدة التي ستقدمها هذه الدراسة

حفزته على الدراسة، كما یتحدث فیه عن األسئلة وفي هذا الفصل یقوم الباحث بتوضیح األسباب التي شجعته و 
  .الغامضة التي سیقوم بحثه العلمي باإلجابة عنها

  :قسم جمع البیانات وتحلیلها

  .ویعد هذا القسم من األقسام المهمة والتي من خاللها یصل الباحث إلى نتائج بحثه العلمي
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والمراجع، ومن ثم یقوم بتحلیل هذه البیانات متبعا حیث یقوم الباحث بجمع البیانات المتعلقة ببحثه من المصادر 
  .ثالثة من طرق التحلیل وهي التحلیل السردي، والتحلیل المفاهیمي، باإلضافة إلى بناء النظریة

فمن خالل التحلیل السردي یقوم الباحث بسرد األحداث المتعلقة بالبحث منذ أن بدأ بالقیام به إلى أن وصل إلى 
  .ائیة لهالحل والنتیجة النه

بینما یقوم الباحث باستخدام التحلیل المفاهیمي من أجل ببناء المواضیع والمفاهیم اعتمادا على تصنیف األكواد 
  .وترمیزها

وفي حال استخدم الباحث أسلوب بناء النظریة لتحلیل البیانات فهذا یعني أن الباحث یقوم بابتكار نظریة لم تكن 
  .قق من صحة نظریة موجدةموجودة من قبل، أو أن یقوم بالتح

  :الصدق والثبات

الصدق والثبات وهو قسم من أهم أقسام منهجیة البحث العلمي، فالصدق یعني قیام البحث بالجمع بین عدد من 
  .طرق جمع البیانات

  .أما بالنسبة للثبات مدى قدرة الباحث على نقل البیانات والمعلومات في حال توفرت الظروف المناسبة

 الباحث تطبیق منهجیة البحث بشكل عملي؟ كیف یستطیع

  .یعد تطبیق منهجیة البحث بشكل عملي من أهم األمور التي یجب أن یقوم الباحث بإدراكها

حیث أن الباحث یحتاج لتطبیق منهجیة البحث بشكل عملي إلى اطالع كامل على مناهج البحث العلمي، ومعرفة 
  .كافة خصائص هذه المناهج، وممیزاتها وعیوبها

ویوجد هناك مجموعة من مناهج البحث العلمي تساعد الباحث على تطبیق منهجیة البحث بشكل كامل وفیما یلي 
  :سوف نستعرض أهم هذه المناهج

  :المنهج الوصفي

ویطلق على هذا المنهج اسم المنهج الشامل، ویعد من أكثر المناهج التي یتم استخدامها في البحث العلمي، ویتمیز 
  .بدقة النتائج التي یقدمها باإلضافة إلى شمولیتههذا المنهج 
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ویتمیز هذا المنهج بقیامه باستعراض الحقائق كما هي موجودة في الحقیقة، ومن ثم یشرع في دراسة هذه الحقائق 
  .وتحلیلها

  .یستخدم الباحث األسلوب الكمي أو الكیفي لتحلیل البیانات

  .تمیز هذا المنهجویعد التنبؤ بالمستقبل من أهم الممیزات التي 

  :المنهج االجتماعي

ویعد هذا المنهج من أهم المناهج في البحث العلمي، ومن خالله یقوم الباحث بعرض الجماعة التي یقوم بإجراء 
  .الدراسة علیها في وضع معین

  .ت الحاليویقوم الباحث من أجل فهم الظاهرة وتفسیرها بجمع البیانات المتعلقة فیها من الزمن الماضي، إلى الوق

  .ویتیح هذا المنهج للباحث إمكانیة التنبؤ بالمستقبل من خالل دراسة الظاهرة في الماضي والحاضر

  :المنهج التجریبي

  .وهو أحد مناهج البحث العلمي المهمة للغایة والتي استخدمها اإلنسان منذ القدیم

  .إلى الظاهرة المدروسةویعتمد هذا المنهج على قیام الباحث بإجراء التجارب من أجل الوصول 

  .ویتمیز هذا المنهج بوجود مجموعتین األولى تجریبیة، والثانیة تقوم بضبط النتائج وتسجیلها

  :منهج دراسة الحالة

ویعد من المناهج المهمة في البحث العلمي، حیث یقوم الباحث بجمع المعلومات والبیانات حول التجربة التي ینوي 
  .والمراجع المتاحة أمامه القیام بها من كافة المصادر

  .المفضل لالستخدام في حالة دراسة الحالة بشكل كلي وشامل

  ما هي األخطاء التي یقع فیها الباحث أثناء كتابة فصل منهجیة البحث؟

ویعد هذا الخطأ من األخطاء الشائعة للغایة، ویعود السبب الرئیسي لوقوع  :الخلط بین منهجیة البحث ومنهج البحث
  .ي هذا الخطأ لعدم قدرة الباحث على التمییز بین منهجیة البحث ومنهج البحثالباحث ف
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ویقع عدد كبیر من الباحثین في هذا الخطأ، ولكي  :عدم قدرة الباحث على التفرقة بین أنواع البحوث والمناهج
، وبین مناهج یتجنب الباحث هذا الخطأ یجب علیه أن یكون قادرا على التمییز بین البحوث الكشفیة والوصفیة

  .البحث العلمي، كالمنهج الوصفي، التجریبي، والتاریخي، وغیرها من مناهج البحث العلمي األخرى

ویقع الباحث في هذا الخطأ عند استخدامه ألداة   :أخطاء مرتبطة باألدوات المنهجیة المستخدمة في البحث العلمي
م الباحث أداة واحدة في البحث، بینما یكون البحث بحث ال تتناسب مع البحث العلمي الذي یقوم به، وقد یستخد

  .بحاجة الستخدام أكثر من أداة

فالمداخل المنهجیة هي القواعد التي یطلع من خاللها الباحث على   :عدم التمییز بین المنهج والمداخل المنهجیة
  .إلى المعرفةالظواهر االجتماعیة، أما المنهج فهو الطریق الذي یسیر علیه الباحث من أجل الوصول 

ویستطیع الباحث تجنب هذا الخطأ من خالل االطالع  :الترتیب الخاطئ وغیر المنطقي لخطوات البحث العلمي
  .على طرق ترتیب أدوات البحث العلمي داخل البحث العلمي

لیب یجب أن یكون الباحث على اطالع كامل بكافة األسا :عدم تحدید األسالیب اإلحصائیة التي سیتبعها في عهده
   .ي یكون قادرا على اختیار األسلوب اإلحصائي الذي یتناسب مع بحثه العلمي اإلحصائیة، وذلك لك

  :التوثیق

 إلنجاز الوثائق عن البحث " یعنى هذا المفهوم كان حیث 1870 سنة كان "التوثیق " لكلمة استعمال أول إن  
االستغالل  " یعني التوثیق أصبح حیث 1930 سنة حوالي حتى سائدا هذا المفهوم بقي لقد ."مذكرة أو دراسة

  ) P 5. CHAUMIER .1994(للمعلومات  المنهجي

بث،  انتقاء، ترتیب، جمع، في یتجلى أنه للتوثیق على الفیدرالیة الدولیة طرف من التوثیق تعریف جرى كما
.( التقني  أو العلمي مجالها انك مهما والتحكم فیها، المعلومات، تنظیم وعلم فن فهو .المعلومات أنواع كل واستعمال

1985. P.25 HUMBLET, J.E(  

 تجمیعا أو فكرة، أو مفهوم، أو حقیقة أو رأي، أو معقول بیان هي المعلومات " أن بقوله بدر أحمد الدكتور تعریف
 ضمهاه یتم عندما المعلومات ألن ذلك ، بالمعرفة مرتبطة والمعلومات األفكار، أو اآلراء أو للبیانات مترابطا

  لإلنسان المعرفیة الحالة تغییر على تساعد المعلومات أن أي معرفة، تصبح وفهمها ومقارنتها
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 و علیها، االعتماد یمكن و كاملة نجاعة، معلومة ذات بث في یتجلى للتوثیق األساسي الهدف" أن یقول من وهناك
 P 78. Les ,1998,.( بصریة  – سمعیة أو رقمیة مطبوعة، - متنوعة خالل أوعیة من المعلومة هده تقدم

métiers de la documentation( 

 كل قبل هو الوثائقي البحث أن نقول أن یمكننا والمعلومات، التوثیق لمفهومي المبسطة التعاریف هذه خالل من
 الوثائقي فالبحث منها، نتحقق أن نرید فرضیة عن أو نطرحه، سؤال عن إجابة عن بارةا عبدوره هي مالحظة شيء

 .إلیها الوصول ونرید عنها نبحث معلومات أي ا،به نحس كنا ماسة حاجة إلى استجابة إذن وه

  

  : البحث الوثائقي   
، وهو نوعٌ من أنواع البحوث الذي یعتمد  (Research documentary)یعرف باللغة اإلنجلیزیة بمصطلح    

بأنه البحث الدقیق المعتمد على مراجع موثوقة على جمع، ودراسة الوثائق المرتبطة بمحتوى البحث، ویعرف أیضًا 
نة باالعتماد على المعلومات المسّجلة حولها، والتي تساعد على الوصول إلى  ة، أو ظاهرة معیّ اهم في فهم قضیّ تس

  .البحث الوثائقيالنتائج المناسبة المرتبطة بموضوع 
د على الجمع المتأني والدقیق للوثائق على أساس البحث الوثائقي هو البحث الذي یعتمد على المنهج الوثائقي المستن

محاولة فهم ظاهرة أو مشكلة معینة في ضوء ما یتوفر عنها من معلومات مسجلة وموثقة ، ومن ثم القیام بتحلیلها 
  .تحلیًال یستطیع الباحث بموجبه استنتاج ما یتصل بمشكلة البحث من نتائج

 من بدءا التربیة مجال على الساهرین طرف من ابه االعتناء بغيین حساسة جد مرحلة الوثائقي البحث ویعتبر  
 التي القواعد معرفة على التلمیذ یساعد الوثائقي البحث في التحكم إن .التربویة البرامج تطبیق من األولى السنوات

 ما كل على ممكن، جهد وبأقل بسرعة بمفرده، الحصول من یتمكن خاللها من والتي المكتبة، أساسها على تنظم
 الفهارس استعمال حسن في بالدقة، یتمیز تقني أسلوب إلى موضوعه ترجمة على قدرته وفي وثائق، من یحتاجه

 ذهبه اإللمام هذا ...الحاسوب شاشة على أو المطبوعة الفهرسة بطاقات قراءة وفي بالمكتبة، والموجودة أنواعها بكل
  .المطلوبة المعلومات إلى الوصول ومن ستقلة،م بطریقة الوثائقي بالبحث القیام من یمكنه القواعد

  :المعلومات الوثائقیة
ة، في الحصول  ًا من المصادر التي تعتمد علیها األبحاث الوثائقیّ هي مجموعة من المعلومات التي تعد مصدرًا رئیسیّ

 :على البیانات الخاصة بالبحث الوثائقي، وتقسم هذه المعلومات إلى النوعین التالیین 
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ةالمعلوم : هي التي یحصل علیها مؤلف البحث الوثائقي من مصدرها الرئیسي، أو األصلي، مثل: ات األصلیّ
ة حول شخصیة مشهورة من خالل إجراء مقابلة معه  .الحصول على معلومات وثائقیّ

هي التي یحصل علیها مؤلف البحث الوثائقي من مصادر ثانویة تحتمل الصحة، وتحتمل : المعلومات الثانویة
    .المنشورات الدوریة كالمجالت: طأ، ومن األمثلة علیهاالخ

  :منهج البحث الوثائقي
ة الوثائقیة  ة، ومن أهم المناهج البحثیّ یعتمد البحث الوثائقي على منهج بحثي یساعد على إعداد األبحاث الوثائقیّ

 :األنواع التالیة
  :المنهج اإلحصائي

ة، قد ترتبط بفترة هو المنهج الذي تعتمد علیه البحوث الوثائقیّ  ة اإلحصائیة، والتي تعتمد على مصادر، وبیانات رقمیّ
ن من العدید  نة، وعادةً یستخدم هذا المنهج البحثي في األبحاث التي تتكوّ ة معیّ حددة، أو في دراسات إحصائیّ ة م زمنیّ

ة، ودقیقة، ومن  األمثلة على هذا النوع من من األقسام البحثیة، والتي تحتاج إلى مصادر معلومات أصلیّة، وحقیقیّ
 .البحث اإلحصائي الذي تعّده دائرة اإلحصاءات العامة: األبحاث الوثائقیة
  :المنهج التاریخي

ة، ویجب  ة، والتي یتم الحصول علیها من مصادر المعلومات الثانویّ المنهج الذي یعتمد على المصادر التاریخیّ هو 
، ومعتمدًا أن یحرص مؤلف البحث على االستعانة بمصادر ال ، ودقیقًا معلومات الموثوقة حتى یكون بحثه صحیحًا

األبحاث المستخدمة في : كمرجٍع من مراجع التوثیق التاریخّي، ومن األمثلة على هذا النوع من األبحاث الوثائقیة
 .دراسة سیرة حیاة الشخصیات التاریخیة المشهورة
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 ومراحله قيالبحث الوثائ
  :تمهید   
 الرقمیة البیئة داخل البحث الوثائقي عملیة على جوهرها في تختلف ال المكتبات بیئة في الوثائقي البحث عملیة إن

 على التعرف العنصر هذا خالل من سنحاول لذا ذلك في المستعملة واألدوات الوسائل في یكمن االختالف وانما
 في سواء العملیة هذه نجاح عوامل على التركیز مع مستویاته و تقنیاته واعه،أن وخطواته، الوثائقي البحث طبیعة

 .الرقمیة البیئة في أو المكتبات بیئة
 :الوثائقي البحث تعریف

 "البحث" له المكونتین بالكلمتین أوال التعریف منا یقتضي مفهوم الوثائقي البحث إن
 .الشيء هذا عن وتستخبر وتفتش معین شيء عن تسأل أن :اللغة في فالبحث "الوثائقي"و
 14 ).ص ، 2000 الهادي، عبد (
 قواعد مع متفقا بحثنا یكون أن تعني والعلمیة البحث في العلمیة ومقصود إال الكلمة هذه تستخدم ال :اصطالحا أما

 .فیه نبحث الذي المعرفة میدان ونخبر نتقنه حتى علیها ومعتمدا ومبادئه العلم
 وحقائق معرفة الكتشاف والتجارب الفرضیات، طرح طریق عن والمكثفة الشاملة لمنسقةا والدراسة التقصي، فهو

 تتصل والتي منها والتحقق واألدلة الشواهد ( لجمع دقیقا شامال تقصیا یتطلب وهو جدیدة، وقوانین ونظریات
   51)ص ، 2012 عمیمور،( .ما بموضوع

 هو :قاري الفتاح الغفور عبد لعبد والمعلومات لمكتباتا مصطلحات معجم فیعرفه الرقمیة البیئة في البحث أما
 قاعدة مثل االلكترونیة المعلومات في قواعد وثائق أو المعلومة عن البحث في الباحث یستعمله الذي البحث

  )290 ص قاري،( والمعلومات المكتبات الخاصة بعلوم المعلومات قواعد أو میدالین معلومات
 الورقیة الدوریات أو المعلومات االلكترونیة قواعد في البحث خالل من الباحث یستخدمه الذي هو :بأنه أیضا ویعرفه

  .بحثه العلمي في تساعده معلومات تجمیع بهدف أخرى جهات أو
 : هو التقلیدي الوثائقي البحث وعلیه

 محددة ساؤالتت عن أو تجیب لحاجاتنا تستجیب معلومات إیجاد أجل من واإلجراءات المتبعة العملیات مجموعة -
  )80 ص سعیدي، و الشعیرة بن( المعلومات  هذه ،استخدام معلومات ،استخراج  سؤال تحدید:

 مالحظة فهي إلیها، ونرید الوصول عنها نبحث كنا معلومات أي بها نحس كنا ماسة حاجة إلى استجابة هو -
 المتخصصین احد ذلك في ویقول .منها نتحقق نرید أن فرضیة عن أو نطرحه، سؤال عن إجابة عن عبارة بدورها

 ما غالبا التي المعلومات ومصادر المعلومات طالبي بین عالقة یجب خلق" أنه والمعلومات المكتبات مجال في
  )34 .بودربان، ص( "متنوعة معطیات وثائق أوعیة من مكونة تكون
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 یهدف معلومة أو وثیقة عن باحث وكل بحاجة الحقیقة في مبرر هو وثیقة عن بحث كل أن التعریف من ویفهم -
 .المعلومة من حاجته تحقیق إلى
 ضمن المقصود، بالمجال والموضوع وطیدة عالقة لها التي الوثائق إیجاد عملیة بأنه الوثائقي البحث یعرف كما -

 .ثم استخدامها ومن وتحلیلها تقییمها ثم ومن المتوفرة، البحث أدوات
 من جملة ذلك في سبیل ویتبع المعلومات، إلى للوصول الباحث بها میقو  التي والعملیات األنشطة جملة هو -

 سمعي ، مسموعة ، مرئیة ، نصیة (بكل أشكالها البیانات في التمحیص علیه یتوجب كما المنهجیة، الخطوات
  .... بصریة

 یطرحها، لتيا یواجهها والتساؤالت التي اإلشكالیات حل سبیل في الباحث طرف من المعتمدة المنهجیة أیضا هو -
 بودربان،(  واعتمادها تقییمها ثم ومن المعلومات، من  جملة إلى الوصول إلى تنتهي محكمة، رتیجیة ا إست متبعا
  )14 ص

 والبحث Recherche de donnés البیانات عن البحث مثل أخرى مصطلحات مع أحیانا الوثائقي البحث ویتشابه
وهو  أال شمولیة أكثر داللي معنى ضمن تندرج المفاهیم ون هذهك Recherche d information ، المعلومات عن

Data mining   إذ یرىRivier Aléxie  أن اإلجابة حیث فیه، والتعمق بالمحتوى أكثر یتعلق الوثائقي البحث أن 
 التسجیلة معرفة یتوقف عند وال نفسها، الوثیقة رءة ا ق تتطلب الباحث طرف من المطروحة اإلشكالیة عن
 الذي التساؤل عن یجیب أن یجب أنه في حین البیانات، عن بحث مجرد بأنها توصف فالعملیة واال ، بلیوغرافیةالبی

  الباحث یراود
 التي المعلومات إلى سبیل الوصول في الباحث یتبعها التي المنهجیة الخطوات من جملة هو الوثائقي فالبحث وعلیه

 التي والطرق والوسائل شكلها كان أیا المتاحة بكل المصادر تعینامس تراوده كانت أسئلة عن اإلجابة أو تنقصه،
 باألدلة وبرهنتها معلومة إلثبات واستثمارها استخدامها ثم ومن وتصفیتها على المعلومات أكثر باالطالع له تسمح

  )139 ص سعیدي، و الشعیرة بن .(جدیدة معارف اكتشاف حتى أو نفیها أو فكرة من التحقق الدامغة أو
 من بدءا التربیة مجال على الساهرین من طرف ابه االعتناء ینبغي حساسة جد مرحلة الوثائقي البحث یعتبرو 

 التي معرفة القواعد على التلمیذ یساعد الوثائقي البحث في التحكم إن .التربویة تطبیق البرامج من األولى السنوات
 ما كل على ممكن، جهد وبأقل بسرعة بمفرده، صولمن الح یتمكن خاللها من والتي المكتبة، أساسها على تنظم

 الفهارس حسن استعمال في بالدقة، یتمیز تقني أسلوب إلى موضوعه ترجمة على قدرته وثائق، وفي من یحتاجه
 ذهبه اإللمام هذا ...الحاسوب شاشة على أو المطبوعة بطاقات الفهرسة قراءة وفي بالمكتبة، والموجودة أنواعها بكل

  .المعلومات المطلوبة إلى الوصول ومن مستقلة، بطریقة الوثائقي بالبحث القیام كنه منیم القواعد
  :المؤلفین من العدید تعاریف من انطالقا المحسب الوثائقي البحث تعریف یمكن :المحسب الوثائقي البحث
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 نظام باستخدام حددةم تساؤالت عن  تجیب معلومات إیجاد اجل من المتبعة واألسالیب العملیات مجموع یعرف بأنه
  )80 ص سعیدي، و الشعیرة بن (."آلي حاسب على یعمل برمجي

 الوثائق مجموعة إلى إیجاد الرامیة والمیكانیزمات والخطوات األسالیب مجموع :بأنه آخر موضع في یعرف كما
 خطوات قوف اآللي الحاسب مثل حدیثة وسائل وأدوات باستخدام معین بموضوع الصلة ذات المعلومات ومصادر
  )227ص النقیب،( محددة تحقق أهداف نتائج إلى الوصول إلى تفضي منهجیة
 بیانات إیجاد إلى التي تهدف والطرق واإلجراءات النشاطات مجموعة هو AFNOR 1987جمعیة  تعرفه ما حسب

  وثائقیة ضمن أرصدة علیها والحصول للوثائق البیانات وراء لما مهیكلة وصفیة
 في األمریكیة سباقة المكتبات وكانت والبرمجیات الحواسیب بظهور المحسب الوثائقي لبحثا ظهور یعد: مالحظة

  .الماضي القرن من 10 في الوثائق عن البحث عملیة في الحواسیب الستخدام ذلك
  :الخط على الوثائقي البحث

 أدلة في الذاتي التفتیشالبحث و  من بدال ،إذ العادیة البیئة في عنه یختلف الخط على الوثائق عن البحث إن   
 الشبكة وعلى الخط على الوثائق عن البحث فإن عملیة كبیرة، مجهودات بذل من عنه یترتب وما المعلومات مصادر
 أن من الرغم فعلى .االنترنت شبكة على المعروضة تلك سیما ال شاملة وموسوعیة معلومات تقدم فهي جدا، واسعة

 على عن الوثائق البحث فإن بحثه، إشكالیة تخدم التي الوثائق من قدر برأك جمع على یعمل في المكتبة الباحث
 ووقتا جهد منا تتطلب بحث وسائل وأدوات على باعتماده وبسیطا مغایرا  شكال یتخذ الشبكات خالل من أو الخط
 األدلة، لومات،المع وقواعد البحث محركات المستخدمة الوسائل اوألدوات بین ومن معینة منهجیات بإتباع وذلك اقل،

  ... البوابات
 التي المتبعة العملیات واالجراءات مجموع انه على الشبكات خالل من أو الخط على الوثائقي البحث یعرف وعلیه  

 و الشعیرة بن ( .واالنترنت المعلومات شبكات قدرات باستغالل محددة تساؤالت عن تجیب وثائق إیجاد من تمكن
  )80 ص سعیدي،

 ثم ومن المحركات بحث مثل أدوات استخدام من البد بحیث االنترنت داخل والوثائق المعلومات عن البحث هو -
 الموجودة والوثائق المعلومات مع مضاهاة االستفسارات یتم ،بحیث المطلوبة الوثائق إلى الوصول خالله من یتم

 یقوم أن قبل عنه یبحث بما علم على الباحث یكون أن إجراءات البحث ویتطلب البحث بنتائج الباحث وتزوید
  )44 ،ص 2010لحواطي، .(استفساره بصیاغة

 االتصال ووسائط الحاسب اآللي إمكانیات استخدام تعني وجمیعها عدة مفاهیم الخط على الوثائقي البحث ویأخذ
 تقنیات حوسبة،الم النظم تقنیات منها عدة باستخدام تقنیات المستفید یطلبها التي الوثائق عن للبحث الشبكي والبناء

  )277النقیب،ص.(الشبكات بناء االتصال، تقنیات نظم تقنیات البرمجیات، نظم



          12إلى  01 :االسبوع رقم         12إلى  01  :المحاضرة رقم   لوناس عبداهللا. د

 

  :الوثائقي البحث مراحل
  :البحث أهداف تحدید - 1

 بعد فیما یتم ثم العام، إطاره في یوضع البحث، حتى موضوع حول األولیة التساؤالت تطرح المرحلة هذه في   
 استعمال بعض إلى واللجوء المرحلة، هذه في الموضوع حول المتعلم لدى ةالمعرفة الموجود عناصر كل تحدید

 یعرف التي األسئلة توضع حیث الفترة، خالل هذه منها لالستفادة والموسوعات، كالقوامیس، المرجعیة، المصادر
 على لة التعرفمحاو  مع البحث، أهداف تحدید یتم وهنا عنها، یبحث أن علیه التي یجب وتلك عنها، اإلجابة المتعلم
 كذا هذا، بعمله المتعلم یقوم أین المكان حیث البحث، ومن إلنجاز المتوفر الوقت حیث من العمل، وظروف محیط

 یضع أن یمكن للمتعلم المرحلة هذه في .ابه واالستعانة ، منها االستفادة یمكن والتي القدرات المتوفرة، حیث من
  .البحث هذا ابه سیقدم التي الطریقة یخص فیما تصورا

  :المعلومات مصادر معرفة - 2
 أن هو المعرفة نصف " أن ومعلوم بموضوع بحثه المتعلقة الوثائق على الحصول یمكنه أین یعرف أن المتعلم على

  ) .Vol42N139P141.  TAURINO, S.2002.(المعرفة نجد أین نعرف
 كلما المتوفرة، المعلومات وجودة،وبمصادرالتوثیقیة الم المؤسسات بأنواع درایة على بالبحث المعني كلما كان
 مكتبات األحیاء، إلى التربویة، بمؤسساته الموجودة المدرسیة المكتبة من المراكز، كل هذه نحو یتحرك أن استطاع

 بأنظمة مرورا المتخصصة، المعلومات ومراكز العامة، والمكتبات
 بما المعلومات، وشبكات المعلومات، قواعد وبنوك إلى وصوال واإللكترونیة، البصریة السمعیة ومصادرها المعلومات،

 حاجاته الحقیقیة وتستجیب بحثه، موضوع تناسب التي الثریة، المصادر هذه یتجول داخل فالمتعلم .االنترنیت فیها
  .المعلومات من
  : الوثائق أو الوثیقة إیجاد -3
 أن وعلیه والتصنیف، الترتیب أنظمة رفوأن یع مفتاحیة، كلمات إلى موضوعه ترجمة یحسن أن التلمیذ على 

 التي الوثائق أو إلى الوثیقة، للوصول وذلك آلیة، أم مطبوعة كانت سواء كالفهارس، وسائل البحث، استعمال یحسن
مع  فیها العمل فوائد وشرح ونظامها وأجزائها، المدرسیة، بالمكتبة تعریف التالمیذ أن القول، المفید من وهنا .یریدها
 واآللیة الورقیة والمصادر بالمراجع األخرى، وتعریفهم الفنیة األعمال كذا ،بهاالمتبعة  والفهرسة التصنیف نظم شرح

اللطیف،  ،عبد صوفي .(نهایحتاجو  التي الوثائق إیجاد على یساعدهم ذلك كل فیها، البحث  سبل على وتدریبهم
  )85ص
  :الوثائق أو الوثیقة اختیار -4



          12إلى  01 :االسبوع رقم         12إلى  01  :المحاضرة رقم   لوناس عبداهللا. د

 

 التي الوثائقیة المؤسسة رصید داخل التي وجدها الوثائق بین من وثیقة اختیار كیفیة لمستفیدا یتعلم المرحلة هذه في
 حاجات الموضوع إلى إضافة للمستفید، الشخصیة الرغبات أساس على هذا االختیار یبنى ما وغالبا إلیها، توجه

 أو تشویش، دون المناسب الوقت في الالزمة إلى الوثائق والرجوع االختیار، حین في تكمن الفائدة ألن وخصوصیاته
 .الیفید بما وقت إضاعة

 صلب في هو التوثیقیة في المؤسسات عنها البحث عبر لهم الالزمة الوثائق اختیار على المستفیدین تعوید إن
 الشخصي، ال جهدهم عبر إلیها والوصول بأنفسهم، الحقائق جمع من قصد تمكینهم وذلك ، الحدیثة التربویة العملیة

 دراسة على االعتیاد من تمكینهم كذا ، وحده المعلم جهد على عتماداا
 من أو ، وحده المدرس الكتاب من زاویة ال ، مختلفة زوایا من الحلول ورؤیة ، سبیلهم تعترض التي المشكالت

 ف الذاتي،التثقی على القدرة یمنحهم بأنفسهم الوثائق عن للبحث المتعلمین إن توجیه فحسب المعلم نظر وجهة خالل
 المعلومات، مصادر إلى الرجوع على كذلك الصعاب، والتدریب على التغلب في اآلخرین مع التعاون على والتدریب

 المهارات هذه وتعد " في حكمها وما والببلیوغرافیات الفهارس إلى الرجوع وحسن المراجع، استخدام أنواع سبل وعلى
 التي الحیاة، میادین في للنجاح أثرا واألخرى الطلبة، ابه یخرج تيوالمعارف ال المعلومات، خالصة من بكثیر أهم

  )32اللطیف، ص ،عبد صوفي .(الهائلین والتطور بالتغیر تتسم
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  :المعلومات وانتقاء الوثیقة تحلیل- 5
 ورقیة مرجعیة،ال المصادر ببعض المتعلم حیث یستعین التحلیلیة القراءة خالل من الوثیقة تستغل المرحلة هذه في

األدلة،  المعاجم، كالموسوعات، المرجعیة األوعیة من العدید إلى الرجوع فبإمكانه إذن ورقیة، غیر أو كانت
 الكتب الخرائط، األطالس، المستخلصات، الكشافات، الببلیوغرافیات،

لى المصغرات، إلى كذلك الرجوع یمكنه كما ، والمخطوطات الحقائق كتب الحولیات، اإلحصائیة،  السمعیة األوعیة وإ
 هذه االنترنیت، كل شبكات على الویب ومواقع الملیزرة كاألقراص أخرى مصادر إلكترونیة إلى إضافة البصریة،

 التي المعلومات إلى الوصول من تمكنه المرجعیة المصادر عن األمثلة
 من سمعي، جیلتس من صورة، خریطة، من من جدول، من رسم، من مخطط، من نص، من تستخرج أن یمكن
 على تنظیمها المعلومات، جمع على قدرة الذهنیة العملیة هذه وتتطلب .وعاء إلكتروني من أو بصري سمعي شریط

 إذن یجب.المطلوب البحث مشروع إلى شخصي یستجیب عمل إلنجاز واختصارها، وتحلیلیها، بذكاء، واستعمالها
.( المعلومات هذه عدم استخدام أو ، استخدام في رارالق یمتلك الذي المتعلم، حسب حاجات المعلومات تكییف

2002,n.150,P28  LE COADIC , Y. F.(  
  :البحث تقدیم- 6

 الذي الجمهور وحسب والمكتبي، المعلم مع وذلك بالتنسیق أوال، بحثه هدف حسب عمله تقدیم طریقة المتعلم یختار
  .العرض هذا سیستقبل

  ....ملف شكل شفوي أوعلى عرض شكل على التقدیم یكون أن فیمكن .ثانیا
  :التقییم- 7

 كل سیر حسن من یتحقق أن المعلم، مع والتعاون المتعلم بالتنسیق یحاول الراجعة أي التغذیة عملیة هو التقییم
 یقوم فهو .المرحلة األخیرة إلى یصل حتى المتتالیة، بالمراحل مرورا األولى، المرحلة من وذلك ابتداء المراحل،
 العمل یقارن أن المرحلة، هذه في المتعلم یحاول و .في البحث طرأت التي النقائص وكذلك اإلیجابیة طالنقا بتسجیل
 مع العمل هذا مدى تطابق یقیم أن كذلك یحاول فهو العمل، إنجاز بدایة في المسطرة أو األهداف بالهدف المنجز

 إن .األداء مستوى وتحسین المستقبل في نقائصال على تفادي المتعلم هذه التقییم عملیة تساعد .المتبعة المنهجیة
  التقییم عملیة
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  :استراتجیة البحث الوثائقي وتقنیاته

  :تمهید    

 یمكن الوثائقي البحث األهمیة مجال غایة في مرحلة الوثائقي للبحث المناسبة اإلستراتجیة اختیار مرحلة تعد  
 موضوعیة نتائج إلى للوصول الباحث یتبعها التي والخطط إلى األسالیب تشیر التي اإلستراتیجیة : أنها على تعریفها
 األفكار والتجارب من معقدة شبكة مع الهدف، إلى الوصول كیفیة تبین منطقیة شاملة بخطة یعبر عنها كما دقیقة،

 الهدف إلى للوصول الواجب إتباعها والتصرفات األفعال وتحدد الخطة، هذه تدیر التي والتوقعات والخبرات 
 االستراتجیةت من العدید نلمس أن ویمكن ، )لسؤال البحث الصحیحة اإلجابة -الصحیحة المعلومة( الصحیح،

  :یلي فیما بعضها نلخص الوسط االلكتروني في خاصة الشائعة

   :الظالم في الطلقة إستراتیجیة

 أن شریطة اإلمكان، قدر كلمة واحدة استخدام أي الواحد الوجه ذو الوثائقي البحث على اإلستراتیجیة هذه تصلح
 هذه أطلقت وقد والمفیدة، الصحیحة النتائج من ممكن أقل عدد السترجاع وذلك وفریدة، محددة المفتاح الكلمة تكون

واألنسب  األصح هي تكون أن ویتأمل فقط واحدة كلمة بإدخال یجازف الباحث ناإلستراتیجیة أل هذه على التسمیة
 .الظالم في رصاصة یطلق كأنه أي الصحیح، الهدف إلصابة

   :اللؤلؤ استراتیجیة زراعة

 مثل البحث محركات في ویمكن تطبیقها البحث، رقعة في أكثر یتوسع أن الباحث یرید عندما الطریقة هذه تطبق
 Findمماثلة  صفحات إلى الولوج إمكانیة المتصفحین في متناول تضع حیث كذلك، غوغل و Exciteاكسایت 

similar Pages الصلة  ذات أوالصفحاتRelated pages بإیجاد البحث لیقوم محرك المخبأة، الصفحات أو 
 یجعل جدیدة مصطلحات یكتشف أن للباحث وهنا یمكن المماثلة، أو الصلة ذات الصفحات مع المرغوبة الصفحة

  .لبحثه أكثر مناسبة جدیدة بدایة منها
  :البنجو إستراتیجیة

 قد التي واألخطاء من الشوائب البحث نتائج وغربلة وعزل، بتخصیص، تسمح تقنیات، عدة الوثائقي البحث یتبع   
 هذا ألن لكترونياال الوثائقي البحث في نلمسها هذه التقنیات أن هو هنا إلیه اإلشارة یجب ما لكن الباحث، تعترض
  :یلي فیما نوردها معینة تقنیات إتباع یجب وعلیه التعقید، من متقدمة درجة إلى وقد یصل بسیطا یكون قد األخیر
 المتقدم البحث
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 لتنقیة معینة عناصر یتم تخصیص حیث المعلومات، وبنوك لقواعد الضمنیة البیانات في بعمق للبحث تقنیة هي
 ویمكن ،...صدورها ریخ وتا استرجاعها المراد ونوع الملفات وطبیعة المقال وانعن مثل التشویش، من النتائج

 من النتائج بتصفیة الطریقة هذه تسمح .المختلفة البحث محركات تتیحها التي الحدود الممكنة، أبعد إلى التخصیص
 محركات من العدید في متاحة المتقدم البحث وتفنیة والصمت، ،)التشویش(الضجیج  مشاكل من وتنقیتها الشوائب،

 والمكتبات وحتى البیبوغرافیا CiteSeer   ، Scirusمثل ،  المتخصصة وكذا غوغل، مثل الشهیرة البحث
 opacوفهارس   االلكترونیة

  :البولیاني البحث
 مقا والذي عشر، التاسع القرن ، أواسط"بوول جورج" :اإلنجلیزي الریاضي العالم وضعها متقدمة بحث إستراتیجیة هو

 علم لینقل ،"التفكیر قوانین في بحث" بعنوان عمل في ، 1849العام  في نشرها المنطقیة، القواعد من عدد بصیاغة
 و AND NOTمثل ، منطقیة معامالت البولیني المنطق ویستخدم الریاضیات، نطاق الفلسفة إلى نطاق من المنطق

،OR  

 الجبر في أیضاا البولینیة المنطقیة تستخدم المعامالتو  البحث، والعبارات موضوع الكلمات بین عالقات إلنشاء
 توفر ذلك، إلى وباإلضافة .الكمبیوتر في البحث لنظم الرقمیة التكنولوجیا اإللكترونیة أساس في یكمن الذي الثنائي،

 في بحثعند ال صعبا األمر یصبح وبدونها البحث، محركات أو آالت مع التعامل في األهمیة أداة فائقة التقنیة هذه
 ا والبیبلیوغ الموحدة الفهارس في وكذا Googleمثل  عمالقة محركات تشملها التي كتلك البیانات، من ضخمة كتل

  .الخط على المتاحة رفیات
  :التصفح بطریقة البحث
 تقلیب طریق عن الویب المختلفة، ومحتویات عموما البیانات تصفح خالل من الوثائقي البحث یتم أن یمكن

 قوائم شكل على ذلك ویكون ، الشجري الترتیب أو الزمني مثال الترتیب مثل معین، ترتیب وفق لمرتبةا الصفحات
فائقة،  وسالسة بسرعة المطلوبة الصفحات إلى تنقل تشعبیة روابط ذاتها بحد هي الدالة، التي الكلمات أو األرقام من

  BBF.ل مث االلكترونیة والدوریات األدلة في بكثرة الطریقة هذه ونلمس
  :البحث التشعبي

 من تجعل قد في المصطلحات، الكامنة واالرتباطات التشعب بكثرة األنترنیت شبكة ضمن الوثائقي البحث یتمیز
  hypertextفائقة ، شكل نصوص على فیها المرغوب المعلومات إلى الوصول السهل
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 ذات والصفحات الخارجیة، الروابط ىإل الولوج أو الصفحة ذاتها، في الداخلیة الروابط إلى الولوج طریق وعن
 مخصصة برامج توجد كما الخط، على عمله لتنظیم معینة استراتیجیة لنفسه أن یضع للمتصفح ویمكن العالقة،

  .التشعب شدید الوثائقي البحث إلدارة وتسهیل

  :البیانات في التنقیب

 مفیدة وتتم معلومات إلى نها وتلخیصهابی عالقات واستخالص منظورات مختلفة، من البیانات تحلیل عملیة هو   
 تمكن التي المتطورة، اآللیة واألنظمة المتخصصة كالبرمجیات أدوات معینة باستخدام آلي، بشكل عادة العملیة هذه
 والبیانات والتقاریر Search inside the bookالكاملة والنصوص وداخل الویب، في صفحات البحث من

  .البیانات المتراكمة من انطالقا جدیدة معرفة  استخراج بغرض بعمق، المختلفة

  : المعلوماتیة والیقظة الیقظ البحث

 الزمن، یسابق أن علیه بل ثم یتوقف، ما مرحلة في یریدها التي المعلومات على المتصفح یبحث أن أحیانا یكفي ال
 مجال في الحاصلة راتالتطو  لمعرفة دائم اتصال یكون على أن علیه كما بالمستجدات، یعلم من أول ویكون

 المواقع   ملخصات تقنیة لالنترنیت الجدید الجیل في ذلك تحقق التي أهم األدوات ومن بأول، أوال تخصصه
Simple Syndication Really  أو RSS   

  : الكامل النص داخل البحث

 المعلومات ىعل هدفه الحصول یكون عندما خاصة علیها، یتحصل التي بالنتائج أحیانا الباحث یكتفي ال
 الشاغل الشغل یبقى وعالمیة، متخصصة ومراكز معلومات مكتبات وجود من الرغم فعلى والنصیة، غرافیةالبیبلیو 
 یقوم عندما إال ذلك یتحقق وال المسترجعة، الوثائق فعالیه من والتحقق النتائج التدقیق في هو المعلومات عن للباحث

 والتي بذلك، التي تسمح البحث ومحركات المواقع بعض توجد حیث نص،ال داخل معینة مفتاحیة كلمات بالبحث عن
 النصوص في الدقیق البحث إلى وصوال المؤلفین والعناوین، قوائم في والتقلیدي البسیط البیبلیوغرافي بالبحث تبدأ

أمازون  جنموذ في الحال هو مثلما   Web invisibleالخفي   بالویب ما یعرف ضمن والمعقدة، الطویلة الرقمیة
ملف   ضمن معزول نص داخل یمكن البحث كما Search Inside The Bookالكتاب  داخل بالبحث یسمح حیث

PDF  النص  صیغة على مرقمنا كان إذاMode texte  
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 مثل بذلك تسمح ومحركات مواقع وذلك باختیار ممكنة، وثائقیة مساحة أكبر ضمن البحث توسیع أیضا ویمكن
 Jstor                  )Journalمثل  االلكترونیة المخصصة للدوریات المواقع بعضو  المتعددة المحركات
Storage(  

 والتأكد النتائج في الباحث للتمحیص إلیها یلجأ التي التكتیكات بعض إال هي ما سردت التي التقنیات هذه كل إن
 ال وعلیه الباحث طرف من ومنطقیة منظمة تبني إستراتیجیة یتطلب -كلها أو بعضها - تطبیقها لكن صحتها، من
  .الوثائقي البحث في منها االستفادة یمكن التي الخطط اإلستراتیجیة على التعرف من بد

  :الوثائقي البحث على االلكتروني التدریب إلى الحاجة
 هنالك یعد لم والتعقید، حیث الصعوبة من تتفاوت التي واستراتیجیاته الوثائقي البحث تقنیات على الضوء إلقاء بعد
 وال حتمیة، ضرورة هو الوثائقي البحث واستراتیجیات مختلف تقنیات على االلكتروني التدریب إلى الحاجة أن شك

المصادر  استعمال على التدریب إلى الحاجة بأمس المتقدمة بحثهم أطوار في األساتذة والباحثین أن أحد على یخفى
 غرس على المستفیدین، والمكلفین بتدریب منهم المكونین خاصة تالمعلوما اختصاصیي دور یبرز وهنا المختلفة،

 كل ظل في اإللكتروني، البحث على خاصة بصفة والحدیث هنا الباحثین، في أشكاله بكل لدیهم البحث ثقافة
  .التكنولوجیات من األجیال الجدیدة تفرضها التي المستجدات

 التدریب ضرورة یرى فنجد من منقسمة، اآلراء فإن ثائقيالو  للبحث الذاتي التدریب إلى الحاجة یخص فیما أما
 إلى اللجوء دون أنفسهم تدریب على قادرون الباحثین عموما ألن لذلك حاجة هناك لیس أنه یرون وآخرون الذاتي،
 أن أهمیة شخص ینكر أن یمكن ال األخیر في لكن ، المعلومات عن البحث في مجال مدربین أو خبراء من مساعدة
 الوثائقي، البحث من إتقان یتمكن حتى الجدید الویب عبر البحث وثقافة التكنولوجیة الثقافة من كاف قدر لىیكون ع

 فصلها الصعب من وأصبح بها، وثیقا ارتباطا وأدواته مرتبطة وسائله ألن الحدیثة، التكنولوجیات بتجدد یتجدد الذي
 التدریب على تماما وتركز االعتبار بعین عموما تدریبال تأخذ أن المعلومات مؤسسات ومرافق على وجب لذا عنها،
 إلى وتطلعاته واحتیاجاته على المستفید أكثر والتعرف االهتمام ذلك وقبل االلكترونیة، البیئة في الوثائقي البحث على
  .المرتقب التدریب هذا
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  .العملیات التوثیقیة
  :اهم عناصر المحور

 التصنیف - 1
  .التحلیل  - 2
  .الفهرسة - 3
  .التكشیف - 4
   المكنز - 5
  ق أو الموثقئالوثا - 6
  .الوثیقة التشكیلیة -ت.الوثیقة التصویریة - ب.الوثیقة الكتابیة - أ:أنواع الوثائق وأشكالها - 1- 6
  الوثیقة السمعیة أو المرئیة - ث

  

  

  :العملیات التوثیقیة
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 :التصنیف - 1
 بعملیة نقوم حیث إننا التوثیق، عمل في ساسیةاأل العملیات من إنها كون التوثیق عملیات في التصنیف أهمیة تكمن

 لنا تسهل التي الوسائل و الطرق  أنجع إتباع من بد ال علیه و لها الداعمة المستندات و المعلومات لحفظ التوثیق
 وفق المعلومات و الوثائق تلك نصنف و نفرز إن و بد ال ذلك على و المعلومات و الوثائق تلك استرجع عملیة
  .البعض بعضه مع ومتالئم متجانس هو ما وضع خالل من یتبعه أن إال موثق ألي كنیم ال منطق

 :التحلیل- 2
یعتبر التحلیل علم قائم بذاته وله العدید من الطرق والمفاهیم التي تدعمه، كما أن له أهمیة كبیرة بین العلوم الحدیثة 

جوهریة في فهم وصیاغة و حفظ الوثیقة بین   التي تخدم عملیة التوثیق، لذا تعتبر عملیة تحلیل الوثیقة خطوة
مالیین الوثائق، و یمكننا تعریف التحلیل بأنه العملیة الذهنیة التي یقوم بها الشخص المعني بالتوثیق، فإذ كانت 

طرف الخیط المعقد مع بعضه، فإن عملیة التحلیل هي محاولة تفكیك ذلك التعقید و  عملیة التصنیف هي إمساك
  .صادر مع بعضها لكي نصل بالنهایة إلى استنتاج یخدم قضیة البحثربط مختلف الم

  :أهمیة التحلیل في عملیات التوثیق
عندما نقوم بعملیة التوثیق البد وان یعقبها عملیة تحلیل بیانات الوثیقة بعد تصنیفها أي كان شكلها أو نوعها لنتمكن 

  :یمكن االستغناء عنها وهي كتالي ال الحقا من استرجاعها وفق أسس علمیة ترتكز على أربع مبادئ
  موضوع الوثیقة-  مستقبل الوثیقة- مصدر الوثیقة- تاریخ الوثیقة

وعندما یختل أي مبدأ من تلك المبادئ ویحید عن الغرض المنشأ له أصال تفقد عملیة التحلیل جوهرها وبالتالي    
األهمیة، فلو ضربنا مثال على ذلك سنجد  ات غایة فيتفقد قیمتها وقیمة الوثیقة التي قد تحمل من المعلومات والبیان

أن المعلومات التي تحتویها الوثیقة أن لم تصل لمتخذ القرار في السرعة و الدقة و التكلفة المناسبة قد تقود إلى قرار 
عن محاولة تعدیل القرار المتخذ قد یكون له عواقب قانونیة تحول دون إتمامه ناهیكم  خاطئ یكلف الكثیر وعند

متوالي  المشاكل اإلداریة التي ستنشأ بعد ذلك، لذلك نجد أن هذه المبادئ األربعة مرتبطة مع بعضها البعض برباط
ال یمكن المساس بأي بداء من تلك المبادئ دون اإلخالل بالعناصر األخرى فیه، ومن هنا تكمن أهمیة المحافظة 

  .على التوازن بین تلك المبادئ
ل ال یمكن االستغناء عنها بتاتا طالما نحن نتحدث عن التوثیق ألنها وسیلتنا الوحیدة التي تمكننا لذا فإن عملیة التحلی

وفهمه للموضوع فهم واضح و صحیح، ویجب  من استرجاع تلك الوثیقة، وتعتمد عملیة التحلیل على مقدرة المحلل
لص بالنهایة ما هو مطلوب من تحلیل أن یكون المحلل لدیه المقدرة على ربط المعلومات مع بعضها البعض لیستخ

دورالمحلل على مقدرته بالربط بین الجزأیات المختلفة التي قد تتراءى للفرد العادي غیر ذي  الوثیقة، وتكمن أهمیة
  .أهمیة لیستنتج منها ما هو مهم التخاذ قرار ما
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في العملیات التوثیقیة، وهنا  مما سبق نستطیع القول أن التصنیف والتحلیل هما عملیتین تهدفإن إلى المساهمة
هي إن التصنیف جزء ال یتجزأ من عملیة  نتساءل هل التصنیف هو مقدمة للتحلیل ؟ فالحقیقة العملیة المؤكدة

التحلیل آلن التحلیل یهدف إلى تفحص و دراسة الوثیقة ومحاولة نقلها من شكلها األصلي إلى حزمة من البیانات 
من بین مالین الوثائق، و من المسلم به أن الوثائق أي كان نوعها فهي ذات  علیهاالقابلة للقراءة و االستدالل 

أشكال مختلفة تحمل في طیاتها مواضیع متضاربة، األمر الذي ال یسمح بحفظها دون معرفة جوهرها 
لعلمي أو موضعها وفاقا لمعاییر محددة على بطاقات تتوحد في أشكالها ومعلوماتها وأهدافها لغرض البحث ا وتحدید

  لإلعالم عامة، في ما تحفظ الوثائق في حافظات خاصة بها تدل على مكان وجودها
  .على وسائط حفظ العصریة اإللكترونیة أو التصویر المصغر المیكروفیلم

من المؤكد أن عملیة التحلیل هذه لیست بالسهولة التي یتصورها البعض إذ من المفروض أن التحلیل یؤدي إلى مادة 
لجوهر المعلومات األساسیة المتوافرة في  عن الوثیقة األم بالنسبة لموضوعها، وهذه المادة فرعیة بالنسبةفرعیة 

الوثیقة األصلیة وطبیعي أن المادة الفرعیة تأتي متنوعة تبعا لدرجة إعدادها ودقتها ولطریقة التحلیل المتبعة في حین 
نى أن من المحتم أن یلي التصنیف أیضا وضع الملخصات إلى إنشاء الملخصات بمع أن عملیة التحلیل هذه تؤدي

وعلى نحو  لیستطاع تحدید موضوعاتها في ضوء جوهر الوثائق فالملخصات وان كانت تحمل نتیجة تحلیل للوثیقة
  .مكثف فمن المفروض أن تسجل ما مع یتفق والمنهج الوثائقي القائم في المركز أو في الدائرة

 :الفهرسة- 3
أیضا جزء ال یتجزأ من عملیة التوثیق بمعناها الشامل، وهي عملیة إنشاء أدلة االسترجاع أي كان عملیة الفهرسة 

  .مادة البحث واألدوات الفنیة لمعالجة الوثاق نوعها أو حجمها، حیث یعتمد الموثق في عملیة الفهرسة على محتوى
  :ر علمي، ویمكن تحدیدها على الشكل التاليوهناك العدید من األدوات الفنیة التي تجرى لفهرسة الوثائق وفق منظو 

  تصنیف مكتبة الكونجرس األمریكیة- التصنیف التوسعي- التصنیف العشري الكامل-قوائم التصنیف
  التصنیف الببلوغرافي- التصنیف التوضیحي- التصنیف الموضوعي

  :كالتالي هيقوائم رؤوس الموضوعات، وهي تعتمد على ثالثة شعب قائمة على التفرع من ثالثة أجزاء و 
  .الموضوع الرئیسي وهو بمثابة الرأس -
  .التفریع األول وهو الفصل -
  .التفریع الثاني وهو فرع -
 :التكشیف- 4

التكشیف هو احد العملیات التوثیقیة التي یستقى منها الكلمات الدالة على الموضوع المراد توثیقه، وتعتبر ضروریة 
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التوثیق التي تساعدنا بعملیة استرجاع  هي جزء ال یتجزأ من عملیة ومتممة إلعداد الفهارس، وعملیة التكشیف
  .المعلومات من خالل الكلمات الدالة و مرادفتها

 :المكنز- 5
المكنز هو من األدوات الرئیسیة في عملیة التكشیف، فأي تحلیل موضوعي للوثیقة ال یمكن االستغناء عن المكنز و 

كشف الموضوعات الرئیسیةكلماته الدالة و مرادفتها، بحیث یستخر  ویعبر عنها بواصفات المكنز وهذه  ج المُ
  .الواصفات ستكون مفاتیح البحث داخل قواعد البیانات عن الموضوعات المشمولة بالوثیقة

إذن المكنز هو الوعاء الذي تتجمع به الكلمات الدالة و مرادفتها و مشتقاتها التي تأتي نتیجة عملیة التكشیف و 
مرادفتها فلو أخذنا مثاال كلمة برمجة  ضوعي للوثیقة بحیث یمكننا من البحث عن الكلمة و مشتقاتها والتحلیل المو 

الحاسوب كما جاء بمكنز جامعة الدول العربیة یندرج تحتها العدید من المشتقات و المسمیات، بحیث تصبح 
  :كالتالي

- برامج الحاسوب- إدارة برمجة الحاسوب- مثقبةأنظمة البطاقات ال- البرمجة المصغرة-برمجة الحواسب اإللكترونیة
توثیق و  تشخیص األخطاء في علم الحاسوب- تحلیل النظم البرمجیات- البرمجة الخطیة-البرمجة الریاضیة

  معالجة البیانات- لغات البرمجة-الخوارزمیة الحواسب- معالجة البیانات
  :عناصر الوثیقة

الوثیقة  وأثرها في الحیاة المعاصر البد من دراسة ماهیة قبل أن تتوغل في رسم دور الوثائق وتتبع نتائجها 
الوثیقة في األصل كمستند علمي أو   ومقوماتها العلمیة كي یؤخذ بها ویعتمد علیها في التحقیق و التثبت و تعتمد

  :مالي على أربعة أسس هي
ستقبل الوثیقة -- مصدر الوثیقة --  تاریخ الوثیقة -   موضوع الوثیقة - مُ

حیث روَي في التوراة المحرفة أن " الحجر المؤابي"هنا أن نعطي مثًال على ذلك من خالل عرضنا لقصة ویمكننا 
وهم من قاموا بإنشاء المدن وشق وحفر اآلبار  الصهاینة لهم انتصارات ساحقة على العرب وأنهم أصحاب حق

  .إلى أخره... الطرق وبناء القالع
ووجد " بالحجر المؤابي"ود إلى القرن التاسع قبل المیالد یعرف الیوم إلى أن تم العثور في األردن على حجر یع

  مكتوب به الحقیقة المنافیة لكل ادعاءات الیهود الصهاینة كما زعموا، واعتبر هذا
بطال ادعاءات الیهود ألن العناصر األساسیة للوثیقة توفرت في هذا الحجر  الحجر وثیقة في أثبات حق العرب وإ

  :كالتالي
  .التاریخ مدون بالحجر وهو القرن التاسع قبل المیالدأن  -
  .أن مصدر الوثیقة هي األرض التي زعم الیهود بأنها ملك لهم -
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ستقبل الوثیقة هم أحفاد من عأ -   .روا على هذا الحجراصن مُ
 .أن موضوع الوثیقة یدحض االدعاء الكاذب من خالل ما تم كتابته على الحجر وتكذیب مزاعم الیهود -

  :ق أو الموثقئوثاال
لم تأخذ الوثائق طرقها إلى العالم إال بعد أن خضعت للدراسات النقدیة وتفرغ لها الباحثون والدارسون، 

  والمتخصصون الذین یدرسون الوثائق لیؤكدوا على الصالح منها للحفظ المستدیم وذلك
  .مادیة، وجوهریة: في ناحیتن

ق هو الخبیر الذي یهتم بالوثیقة فیدرس جوهرها لیقرر صالحیتها للبحث والحقیقة التي ال یرقى إلیها الشك فالوثا
ویؤمن من بعد ذلك حركتها ضمن  العلمي، أو للحفظ ألن لیس كل ما كتب وثیقة، ومن هنا یأخذ بجمع الوثائق

اجة إلى خطة مرسومة هادفة أو وفاقا لما یعرف بالنمط الواحد فیصنفها، ویفهرسها و یكشفها ویبثها أن لم تكن بح
  .ذلك وبالتالي یردها إلى الحفظ ترمیم، ویسترجعها كلما دعت الحاجة إلى

وفاقا لألسس العلمیة المقررة وفي األماكن المناسبة في ظل درجة حرارة مقررة، واألماكن " الصیانة"ومن مهام الوثاق 
وغایات هذا العمل التقني، إذن  ومتفقة مع أهداف المناسبة تبني وفاقا لمخططات هندسیة مالئمة لطبیعة الوثائق،

  .الوثاق والموثوق هما لفظتان لمهمة واحدة
فإلى جانب ما قدمنا في وظیفة الوثاق فإن مهمته األساسیة تكمن في اإلجراءات الفنیة التي تتخذ على الوثیقة و 

رات، التقاریر وبراءات الدوریات والنش: بخاصة ییسیر استعمال المعلومات األصلیة التي سجلت في الوثیقة الكتابیة
االختراع وما كان مماثال لها في المدونات الخطیة ومن هذا العمل بالذات عرف التوثیق بأنه عملیة جمع وتصنیف 

والمعلومات الحدیثة، وتیسیر استعمالها لطالبیها، إن المعلومات مهما تكن قیمتها العلمیة تفقد هذه  جمیع المدونات
 .التوثیق بمفهومها المتقدم لوظیفة الوثاق أو الموثوقالقیمة أن لم تخضع لعملیة 

وفي الحقیقة ومهما تضاربت اآلراء حول التعریف بالمهمة التي یقوم بها الموثق أهي مرتبطة بعلم المكتبات، أم 
إال أن له خاصیته وطبیعته ودراساته  منفصلة عنه، فهي تؤكد على أن التوثیق ما هو إال جانب من علم المكتبات،

لخاصة من ناحیة في ما تنطبق علیه أكثر النظم المكتبیة، وهذه الطبیعة یجب أن یدركها الوثاق ویعمل في ا
  .ضوئها

  :أنواع الوثائق وأشكالها
كوثیقة یعتد بها لدحض ادعاءات الصهاینة، كان القصد منها تأكید إن الوثیقة مهما " للحجر المؤابي"عند عرضنا 

  .معینة و وجهة نظر مترسخة فق بالمضمون الوثائقي الذي یغیر من فكرةكان شكلها مختلف إال إنها تت
 :و من هنا یمكننا إن نعدد أنواع الوثائق و إشكالها على إنها تنقسم إلى أربعة أنواع رئیسیة وهي كالتالي

  :الوثیقة الكتابیة - أ 
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ابت ال یحتاج إلى دراسات مطولة، أو ال شك في أن هذا النوع هو الذي یعتد به، ویعتمد علیه ألنه یقوم على واقع ث
  .اجتهادات، أو خبرات خاصة قائمة على الترجیح أو التخمین

ویقصد بالوثیقة الكتابیة كل ما دون كمخطوط أو مطبوعة، فالرسالة والدوریة في علم التوثیق تعني كل نشرة تحتوي 
نها الذي تعرف به، وتظهر بأجزاء عنوا على عدة موضوعات لعدد من الكتاب، أو المحررین ولها اسم خاص هو

  :متتابعة وفي مدد محددة، ولزمن معین، وتشتمل عادة
والتي تهتم بمالحقة األخبار المحلیة أو الدولیة ونشرها، وفي نطاق ذلك تظهر المجالت على " الجرائد"الصحف  -

  .تعدد موضوعاتها واهتمامها
اقتصادیًا أو اجتماعیًا أو عالما أو أدیبا أو فنانا، یدونون فیها  المذكرات وهي ما یدونه المرء سواء كان سیاسیًا أو -

  .خواطرهم واألحداث التي عاشوا واقعها،ومحاوراتهم وذكریاتهم
التقاریر وهي صورة لنتائج علمیة، أو تحقیقات إداریة أو عرض لواقع صحي، وبعبارة أخرى كل ما یشتم منه  -

  .صفة التقریر
یها وجهات نظر خاصة ومعینة تمیط اللثام عن أمر غامض، یحاولون فیها نشر ما البیانات وهي ما یعرض ف -

ن اخذ بها  ینیر أفكار الناس نحو موضوع واحد على األغلب فیه التأكید وجهة نظر معینة أو نفیها، والبیانات وإ
دوریة حسب المفهوم  البعض كوثائق السیما بعد أن یتقادم علیها العهد وتصبح موضع للدراسات النقدیة، ال تعتبر

محدد أسبوعي، أو شهري، أو فصلي، أو نصف سنوي، وحتى  الفني ألنها ال تصدر على شكل واحد، وفي زمن
  .حولي

إن السجل الثقافي الذي یدون عادة النشاطات الفكریة ویسجل الندوات العلمیة، والمناظرات األدبیة، والمحاورات 
یتناول الحیاة الفكریة على أوجهها جمیعا  ات عددیة، كما هو تقریر رسميالسیاسیة، وهو أیضا إحصائیة تثبت تحقیق

وربما كان وال ریب مجموعة محاضر لجلسات المؤتمرات واالجتماعات، وبعبارة أدق فإن الوثیقة الكتابیة هي كل ما 
  .أو علمیة یعیین الكشف حول حقیقة تاریخیة

كانت قیمة ما تحتویه إال إن هناك اختالف بین الخبراء حول  و مع التأكید على إن الوثائق الكتابیة مهمة مهما
والكتیب ال یعتبر وثیقة إال إذا كان نادرا  الكتاب والكتیب من حیث قیمتها التوثیقیة، فیرى الغالبیة منهم إن ال الكتاب

  .ومفقودا ویؤكد على ثوابت یقرها العلم ویطمئن إلیها العقل
  :الوثیقة التصویریة - ب 

ع من الوثائق في درجة تلي الوثیقة الكتابیة والتي تعتبر في علم التوثیق وثیقة مساعدة بمعنى ال یعتد بها هذا النو 
إلیها إال في حال استطاعت أن تنیر جانبا  وحدها ویعتمد علیها ألن الجوهر فیها موضع ترجیح وتشكیك، وال ینظر

رسم ما نقل بالزیت، أو بالقلم، أو بالفحم، : لبمن البحث، وهكذا تساعد على التحقیق والكشف، وهي على الغا
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كفت في النحاس، أو تنزیل بالخشب، أو تكوین في الجص، وربما كانت هذه  وصورة، أو نقش في الحجر، أو
الوثیقة المساعدة صورة شمسیة تعین على التحقیق، فالهویة الشخصیة، وجواز السفر ال یعتد بهما كوثیقتین 

م من صدورها عن دائرتین رسمیتین إال إذا كان كل منهما یحمل صورة الشخص، والصورة إثبات الشخصیة بالرغ في
  مصدق علیها من مرجع قانوني وممهورة بخاتم اإلدارة الرسمیة، فالصورة

  .الشمسیة جاءت هنا مساعدة للوثیقة الكتابیة التي هي الهویة الشخصیة، أو جواز السفر
ذلك ال نستطیع  صیة و جواز السفر، نجد أنهم كثیرا ما یتم تزویرهم، ولكن معفي ظل هاتین الوثیقتین الهویة الشخ

  أن ننكر أن الهویة وجواز السفر لیس كل منها وثیقة أصلیة، وأخرى مساعدة
الذي  " SIGILLOGRAPHY " بالرغم من التزویر الحاصل فیها، الن هذا التزویر یكتشفه عادة علم السجیلوغرافیا

ومع الصورة الشمسیة فاللوحة أیا كان شكلها، .خریجو مدارسه المتخصصة في علم التزویر والجریمةله كتبه وخبراؤه 
، أو التلفزة اللتان تحتفظان والى أجیال بحقائق عن معارك وحروب في حال تسجیال حیا، فهي "السینما"والخیالة 

أما إذا كانت مهیأة في المعامل فال  على إیضاح جانب كبیر من تاریخ ما تعرض له، عندئذ أشرطة وثائقیة تعیین
یعتد بها السیما وأنها تعرض وجهة نظر تتفق والمصدر، وعندئذ فال بد للخصم هنا من أن یصور فیلما 

  .مناقضا، وبین الشریطین یمكن التوصل مع الوثائق الكتابیة إلى ما تطمئن إلیه النفس، ویثق به العقل آخر
  :الوثیقة التشكیلیة - ج 

الوثیقة كسابقتها في إطار الوثائق المساعدة وربما جاءت في منزلة الوثیقة التصویریة ألنها مماثلة لها في  تعتبر هذه
تكون قد صیغت بید احد المشاهیر في  كثیر من المقومات، و غالبا ما یكون لها قیمة مالیة كبیرة خصوصا عندما

  :ىالعلوم التشكیلیة، فالوثیقة التشكیلیة في الغالب تشتمل عل
اآلثار المعماریة كقصر الحمراء في غرناطة، ومسجد قرطبة، وقصر أشبیلیة، وجامعة القرویین في فأس وقبر  -

الحسن الثاني في الرباط، وكنیسة باسیل  السند باد البحري قرب بغداد، وأهرام الجیزة، وجامع شیرشاه في دلهي، وبرج
  .سطنطین في روما وغیرها من العام الخالدةالطوباوي في موسكو وكنیسة القیامة في القدس وقوس ق

ضرابها في أنحاء المعمورة تعتبر من الوثائق المساعدة، إذ تساعد على دراسة حضارات األمم القدیمة،  عالم وإ هذه الم
في الكشف عن تاریخها إلى نتائج مذهلة في  وتحدد مظاهر الرفاه، أو مستوى التدین عندها وربما یتوصل األثریون

لعمارة ومعرفة أسرارها، والمواد التي استخدمت في إقامتها بعد أن فقدت الوثائقیة الكتابیة التي خططت لهذه إدارة ا
  .وجدت في األصل المعالم العظیمة، هذه إذا

التماثیل ومستوى القدرة الفنیة في نحتها ومبلغ عبقریة مبدعیها وطاقتهم الخالقة ولكم یقف السائح عند تمثال أبى  -
ذكراهم، فضال عن تماثیل عظماء العام التي  ي الجیزة یستكشف فیه اهتمام المصریین القدماء في تخلیدالهول ف

ترفعها الدول في الساحات العامة والمیادین تخلیدا لهم وتحدیدا لتواریخ والدتهم زفاتهم، األمر الذي یدفع بالشعوب 



          12إلى  01 :االسبوع رقم         12إلى  01  :المحاضرة رقم   لوناس عبداهللا. د

 

الته إبداعهم، و هذه المعالم والتماثیل واألبنیة المنتشرة االنكباب على دراسة مآثرهم في مجا إلى تخلید ذكراهم وربما
تحدد مستوى مظاهر  في أنحاء المعمورة تعتبر من لوثائق المساعدة، إذ تساعد على دراسة حضارات األمم القدیمة و

في إدارة  الرفاه أو مستوى التدین و مستوى العلمي التي وصلوا لها و ربما یتوصل العلماء إلى نتائج مثیرة و مذهلة
  .تشییدها العمارة و معرفة أسرارها و المواد المستخدمة في

المسكوكات من النقود والمیدالیات واألوسمة وهي ذات قیمة حضاریة كبیرة بخاصة قطع النقود الرومانیة واألمویة  -
ن الذهب أو الفضة األموي الذي سك م التي ضربت ألول عهد العرب بالتحرر من استخدام النقود األجنبیة، فالدینار

یكشف عن جوهر هذه الصناعة األولیة ومدى بساطتها وعدم توافق الدنانیر جمیعا في الشكل إذا ما قیست هذه 
في الذهب كاللیرة العثمانیة الذهبیة، أو اللیرة اإلنكلیزیة ملك، والبیزوس  الدنانیر إلى مسكوكات األمم المعاصرة

میعها هي أیضا موضوع نقد رجال المال بخاصة إذا ضاعت معالم الكتابة فیها، المكیسكي واللیرة اإلیرانیة، والتي ج
بهتت تسننانها الدائریة فیتدنى عندئذ سعر مبادلتها بنقود أخرى حتى نجد أن اللیرة اإلنكلیزیة ملك ثمة باب أول،   أو

  .وباب ثان تماما كحال اللیرة العثمانیة الذهب
  :الوثیقة السمعیة أو المرئیة -د 

وتدخل هذه الوثیقة أیضا كنوع ممن أنواع الوثائق المساعدة وهي في الغالب تسجیالت صوتیة أو إذاعیة، أو تسجیل 
  .أسطواني، أو شریط سینمائي ناطق

و بالطبع فأن الوثائق الكتابیة والتصویریة والتشكیلیة لها مظاهر معروفة و مؤكدة ببعض الحقائق والمؤتمنة على 
الوثیقة السمعیة هذه فقد دخلت في  مظاهر حضاریة أوقیمة معماریة بالنسبة لألبنیة والمعالم، أمامعلومات تاریخیة أو 

مجموعة الوثائق المساعدة مع التطور المعاصر وبعد ظهور الكهرباء وابتكاراتها الصناعیة واآللیة، ومن ثمة 
دراسة الغناء ومستوى الصوت وطبقاته عند  التي یعتمدها الخبراء في  اإللكترونیة التي أغنت هذا النوع من الوثائق

المغنین حیث ینهضون بدراساتهم النقدیة و یجعلون المغنین رتبا ودرجات في ضوء براعتهم في األداء وخبرتهم 
الفنیة، في ما ینهض به أالخرون بدراسة اللهجة الخطابیة، أو أسلوب الحوار والنقاش عند رجال السیاسة  وثقافتهم

الجماهیر، أو مبلغ براعتهم ونجاحهم في  فیستندون بذلك إلى دراسة شخصیاتهم ومدى تأثیرهم علىوزعماء العالم 
لى جانب اآلثار المكتوبة التي تركها هؤالء الكبار یمكن تجسید حقائق هؤالء الرجال  الحوار، وفي ضوء كل ذلك وإ

  األفذاذ من خالل الوثیقة السمعیة أو
 .المرئیة

الیوم كل بیت إذ أن كثیرا من العائالت یلذ لها أن تسجل الكلمات األولى ألطفالهم، خالل لقد دخلت هذه الوثیقة 
  .بالعبر والعظات مناسبات متعددة ومع تقدمهم في الحیاة فتحفظ لهم بذلك تصبح وثیقة غنیة
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مساعدة وهي في ظل ما تقدم نؤكد على أن الوثائق في جوهرها أربع أنواع، األصلیة، وهي الوثیقة الكتابیة، وال
منحوتة باألزمیل، أو منقوشة بالحجر أو  الوثائق التصویریة، والتشكیلیة أو السمعیة وهي كلها إما مدونة بالقلم أو

  .مسجلة على أشرطة ممغنطة وهي جمیعا وعلى تعدد أنوا عها واختالف أسمائهم تعیین على التثبت والتحقیق
لها دورا إنسانیا وحضاریا عظیما وهي تساعد في عملیة التوثیق ومن هنا نستخلص من أشكال و أنواع الوثائق إن 

  والتخطیط،, التي تهدف إلى تجمع الوثائق لغرض البحث العلمي، أو التنظیم
والتطویر اإلداري، وتوفیر المعلومات، وكل ما یتعلق بالدراسات المقارنة وقد عبرت تلك األنواع و اإلشكال عن 

  شأة تاریخ الكتابة یأتي وال شك تمهیدًا لتحدید دور مركزاإلنسان وواقعة، فالتعریف بن
 .التوثیق وغایاته، وأقسامه، ووظائف وحداته، وتنظیمه اإلداري وعمله التقني وبالتي أثره في الحیاة المعاصرة
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     :التوثیق في البحوث العلمیة                                         
 

  :تمهید
عني التوثیق العلمي إثبات لمصادر للتوثیق في البحث العلمي أهمیة كبیرة في نجاح أیة دراسة علمیة، وی  

 .المعلومات واعتراف بجهود اآلخرین وضمان للحقوق العلمیة والفكریة
عتبر بول  و ر التوثیق أحد أنواع العلوم الذي یهدف إلى حفظ المعلومات، ونقلها الستخدامها في مراجع أخرى، ویُ عتب یُ

اجة المجتمع واألمم القادمة إلیه، ویوجد العدید من أنواع أوتلیت وهنري الفونتین هما من قاما بتأسیس هذا العلم لح
ة التي تستمد من الكتب، والمؤلفات، والمخطوطات، والصحف، والمجالت، باإلضافة إلى التوثیق  التثویق كالكتابیّ

ر، وغالبًا ما یتمّ استخدامها في األبحاث، والتقاریر الجدیدة تجاه أحداث جدیدة تهمّ ا  ( لمجتمعاإلذاعّي، والمصوّ
http://mawdoo3.com(  

  مفهوم التوثیق - 1
إنه ثقة، ووثق األمر؛ أحكمه، ووثق العقد ونحوه أي سجله بالطریق الرسمي فكان موضع : وثق فالنا، قال فیه: لغة 
  .ثقة

 ة    والمعلومات  التوثیق مصدر وثَّقَترتیب واختصار وتدوین ماّدة مطبوعة كمرجع مجّل
 ة متّفق علیهاتسجیل المعلو :  فَالتوثیق ق ِعْلمیّ رُ  . مات حسب ُط

                                      ) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar(  
  :أما اصطالحا

رجاعها إلى یعرف بأنه تسجیل المعلومات حسب طرق علمیة متفق علیها، وهو إثبات مصادر معلو      مات وإ
ویقصد بالتوثیق إثبات المراجع التي استفاد  أصحابها توخیا لألمانة العلمیة واعترافا بجهد اآلخرین وحقوقهم العلمیة،

وأن الهدف األول هو توثیق المصادر التي تمت  .منها الباحث بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عند إعداد بحثه
وال یقتصر التوثیق على ما نقله الباحث من .إلى بعض المراجع لفائدة القارئفقد یشیر المؤلف  .اإلستفادة منها

المطبوعات أو من المنشورات بمعناه الواسع، ولكن التوثیق یشمل المخطوطات والمسودات وما یلقیه المدرس على 
لباحث في طالبه أثناء المحاضرات وأیة المعلومة جاهزة معلوم مصدرها عند أهل االختصاص، یستفید منها ا

سعید إسماعیل .(الفرق في ذلك بین المعلومة التي یتلقاها بالقراءة أو بالسماع أو بالمشاهدة.بحثه
  )512،ص1994صیني،
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رجاعها إلى أصحابها توخیًا لألمانة العلمیة،واعترافًا بُجهد  ومن ھنا   یعني التوثیق إثبات مصادر المعلومات وإ
دّ  وذلك بتثبیت (Text)من تثبیت المراجع التي تعود إلیها في بحثك داخل النص  اآلخرین وحقوقهم العلمیة،لذا ال بُ

حدد المصدر للقارئین ویجعلهم قادرین على (Source)عائلة المؤلف وتاریخ المرجع الذي رجعت إلیه؛ألن ذلك یُ
  .(APA,2003,2007)في نهایة البحث(References List)تحدید موقع مرجع المعلومات في قائمة المراجع 

  

  :وواجب الباحث تجاه الوثیقة هو

  .البحث عن كل الوثائق المتعلقة بالموضوع أراد أن یقوم بدراسته .1
  .تحلیل وفحص هذه الوثائق لالطمئنان على سالمة النص بحیث أنه لم یتعرض للخلل أو التشویه .2
  .فهم نص الوثیقة فهما سلیما .3
محمد ( ). نقد المضمون( ، والتحلیل الداخلي)النقد الخارجي(البحث في الوثیقة من حیث التحلیل الشكل .4

 )95،ص1994راكان الدغمي،

  :عناصر التوثیق 

بالرغم من وجود عدد من األدلة واألسالیب التي تنظم عملیة التوثیق ، إال أن العناصر األولیة للمصادر        
سالیب ، ویكمن االختالف في ترتیب والتي یطلق علیها العناصر الببلیوجرافیة هي نفسها تقریبا في تلك األدلة واأل

  كتابة تلك العناصر تقدیما وتأخیرا

 اسم المؤلف •
 عنوان العمل  •
 رقم العدد  ،رقم المجلد ،عنوان الدوریة  •
 مكان النشر  ،رقم الطبعة  •
 سنة النشر ،اسم الناشر  •
 . رقم الصفحة التي تم االقتباس منها •

 



          12إلى  01 :االسبوع رقم         12إلى  01  :المحاضرة رقم   لوناس عبداهللا. د

 

  :  هيللتوثیق وبصورة عامة فإن أهم الفوائد 

  .توثیق ینمي المعرفة ، عبر زیادة المعلومات و تراكمها وتبویبهاال .1
  .التوثیق ینمي القدرة على التعامل مع البحث العلمي .2
  .التوثیق ینمي العقلیة العلمیة و روح البحث .3
ویعمقه بالمعارف التي یوفرها، ألن المعلومات أرقى الرسائل، التي تتیح , التوثیق یصقل الذوق وینمیه  .4

  .ن تبسط سلطانها على النفوسللحضارة أ
  لتبادل المعلومات بین شعوب العالم, التوثیق وسیلة غیر مباشرة  .5

  
  أنواع التوثیق  

التقریر والثاني التوثیق في   صلب المتن في النوع األول هو التوثیق  :سین هماینقسم التوثیق في البحث إلى نوعان رئی
   .نهایة التقریر

والمراجع الموثقة في المتن  .التوثیق في متن الرسالة والتوثیق في صفحة المراجع  أو في كتاب آخر النوع األول هو
یعتمد نظام جمعیة ُعلماء النفس األمریكیة على التوثیق    .یجب أن تتطابق مع المراجع الموثقة في قائمة المراجع

قتبس أو في المتن التقریر مباشرة، وذلك بوضع عائلة المؤلف  متبوع بفاصلة ثم السنة متبوعة بعد انتهاء النص المُ
عاد ترتیب جمیع المراجع هجائیًا في قائمة المراجع  .بفاصلة ثم الصفحة وجمیعها بین قوسین   .ثم یُ

 التوثیق في متن الرسالة  
 یجب كتابة فقط اإلسم األخیر للباحث ملحوقا بسنة النشر بین قوسین :التوثیق لمرجع األول مرة.  
 لمؤلف واحد:  

  :ـعـلـومــاتتـوثـیـق الـم  
ال یـمـكـن ألي بـاحـث أن یـبـدأ بـحـثه بـطـریـقـة عـلـمـیـة صـحـیـحـة، دون أن یـكـون لـدیه فـي األسـاس رصـیـد وافــر مـن   

هذه  الـمـعـلـومـات؟؟ كـمـا وأن الـبـاحـث البـد وأن یـقـوم بـنـفـسه بـجـمـع الـمـعـلـومـات الـمـطـلـوبـة بـتـنـظـیـم وتـرتـیـب
ولـلـبـاحـث كـامـل الـحـریـة فـي االقـتـبـاس مـن . إعـادة صـیـاغـتها وتـحـلـیـلهـا ، والـتـعـلـیـق علیها بأسلوبه   الـمـعـلـومــات ، 

ى الـكـلـمـة فـیـمـا ولـكـن یـجـب عـلـى الـبـاحـث أن یـكـون أمـیـنـًا بـكـل مـعـن. تـلـك الـمـعـلـومـات بـمـا یـفـیـد بـحـثـه الـذي یـجـریه 
أو بـمـعـنـى آخـر ، أن یـوثـق إقـتـبـاسه مـن تـلـك . یـنـقـله مـن مـعـلـومـات مـن الـمصـادر الـتـي یـسـتـفـیـد مـنـها فـي بـحـثه 

  :وهذا الـتوثیق ویتم بـطـریـقـتـیـن . الـمـصـادر
  Footnotesالـحـواشــي    - 1
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  Bibliographyقـائـمة الـمـصـادر  - 2

تقاس مدى مصداقیة وجدیة البحث أساسا بمقدار عدد وتنوع المصادر والمراجع التي : توثیق المصادر والهوامش
وما دامت البحوث العلمیة . استند إلیها الباحث، واستفاد منها بالفعل كمـا ونوعـا، واألهم حداثة وتطور هذه المصادر

ق والمصادر والمراجع بالدرجة األولى، ولیـست مثـل المقاالت هي مجموعة من معلومـات مـستقاة مـن مختلف الوثائ
العلمیة واألدبیة التي تعبر عن اآلراء الشخصیة لكاتبیها، فإنه البد من استخدام قواعد اإلسناد وتوثیق الوثائق في 

  .الهـوامش، طبقـا لقواعد وأسالیب المنهجیة الحدیثة
ئق مختلفة أن یضع في نهایة االقتباس رقما في نهایة الصفحة، فیجب على الباحث عندما یقتبس معلومات من وثا

اسم المؤلف، عنوان الوثیقـة، بلد ومدینة الطبع : ثم یعطي في الهامش كافة المعلومات المتعلقة بهذه الوثائق، مثل
تالي یبین كیفیة ولهذا فالعنصر ال. والنشر، رقم الطبعة، تاریخها، رقم الـصفحة التـي توجد فیها المعلومات المقتبسة

  :التوثیق واالقتباس ثم بعد ذلك نتطرق الى طرق التوثیق
  عند االستفادة من مصدر في كتابة البحث،  : توثیق البحث

قرأ الوارد فیه وتُعاد صیاغته؛ -    إما أن یُ

ما أن یتم االقتباس حرفیا؛ -         وإ

علومة حفظًا لجهد الكاتب، كما أن موثوقیة وفي كلتا الحالتین یجب اإلشارة إلى المصدر الذي استقیت منه الم  
  البحث تكون مرتفعة كلما دعم المكتوب باإلشارة إلى أعمال سابقة

هو استعانة الباحُث في كثیٍر من األحیان بآراء وأفكار باحثین وكتَّاب وغیرهم، وتسمَّى هذه العملیَّة  :فاالقتباس
لباحث أن یولیها اهتمامه وعنایته الكاملة من حیث دقَّة باالقتباس، وهي من األمور المهمَّة التي یجب على ا

، واالقتباس یكون  ًا ًا أم مصدرًا ثانویّ االقتباس وضرورته ومناسبته وأهمیَّته وأهمیَّة مصدره من حیث كونه مصدرًا أصلیّ
ان لإلقتباس على النحو وهناك نوع  صریحًا مباشرًا بنقل الباحث نّصًا مكتوبًا تمامًا بالشكل والكیفیَّة التي ورد فیها،

  ) https://ay83m.wordpress.com(:التالي
  .اقتباس حرفي اقل من ثالثة اسطر نضعه بین أقواس ونضیف التوثیق - 1
  .اقتباس حرفي أكثر من ثالثة اسطر نضعه بین اقواس مع تمییز الخط ونضیف التوثیق - 2

  مثال عند (صیاغة دون اإلخالل بالمعنى تستخدم في حال عدم التمكن من إعادة ال: فاالقتباس الحرفي
، ویجب عدم اإلكثار من هذه الطریقة ویتم وضع النص المقتبس بین عالمتي تنصیص، ثم )اقتباس تعریف
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ونكتب االسم األخیر للكاتب، ثم فاصلة، ثم سنة النشر، ثم فاصلة ورقم ( ) یترك فراغ، ثم نضع قوسین 
  )28،ص2012مدیریة البحث العلمي، ( .الصفحة إن وجد

  عادة الصیاغة(أما الحالة الثانیة إذا كان االقتباس بالمعنى، أو كما یعرف أحیانًا باالقتباس : )القراءة وإ
واحد، indirect quotation( (غیر المباشر أي بإعادة صیاغة من كاتب البحث وأسلوبه، من كتاب لمؤلف

، متبوعا بفاصلة، ثم سنة النشر )أو الشهرة اللقب(یكتب بین قوسین اسم المؤلف األخیر أو اسم العائلة 
، ثم رقم الصفحة أو الصفحات في كل )إذا كانت سنة النشر غیر معروفة یكتب بدون سنة(متبوعة بفاصلة 

ذا كانت الفكرة المقتبسة فكرة عامة من المرجع فال ضرورة لذكر أرقام  مرة یذكر فیها المرجع، وإ
لجملة یكتب بعده بین قوسین سنة النشر متبوعة بفاصلة، ثم رقم وعند كتابة اسم المؤلف في ا.الصفحات

  )28،ص2012مدیریة البحث العلمي، (.إن وجدت –الصفحة أو الصفحات

 طرائق التوثیق في البحوث العلمیة:  

ختلفة،والبحوث المنش      الحظتها عند قراءة الُكتب المُ مكُن مُ وجد العدید من طرائق التوثیق في البحث العلمي یُ ورة ی
ّد للباحث من  ي المجالت العلمیة المختلفة سواء محلیة أو عالمیة،وال نستطیع تفضیل طریقة عن ُأخرى،ولكن ال بُ ف
حددة عند كتابة بحثه من بدایته إلى نهایته،وعدم التنقل من طریقة ُألخرى في التوثیق ضمن البحث  م بطریقة مُ االلتزا

حددة كأحد شروط النشر فیها؛لذا یتوجب الواحد،ومن الجدیر بالذكر أن المجالت العل میة قد توصي بإتباع طریقة مُ
قدم بحثه إلیها عتمدة في المجلة العلمیة التي یُ  ..(على الباحث الذي یرغب في نشر بحثه من إتباع طریقة النشر المُ

faculty.ksu.edu.sa/www.(  

ة اللغات الحدیثة  - 1     )MLA: )Modern Language Association نظام التوثیق وفقا لجمعیّ

یقوم هذا النظام على كتابة التوثیق بجزئین؛ األول یحمل رقم الصفحة في نهایة جملة التوثیق بین قوسین، والجزء 
ة القراءة  اآلخر بذكر اسم المؤلف األخیر بجانب جملة التوثیق، ویتّسم هذا التوثیق بعدم مقاطعة القارئ أثناء عملیّ

ةالذي یوجد في العدید من ا دًا في مراجع العلوم اإلنسانیّ یقوم الباحث . لكتب والمراجع األخرى، ویعتبر هذا النظام جیّ
أو الكاتب بكتابة التوثیق في نهایة بحثه بكتابة اسم مؤلف الكتاب األخیر الذي استعمله في بحثه، ثم یلحقه بفاصلة 

، ویذكر االسم األول له، ثم ینهي االسم بنقطة، وفي نفس السطر یكتب  اسم المرجع الذي استخدمه ویخّط تحته خطًا
ثمّ یلحق به نقطتین رأسیتین لیذكر بعدها مكان اإلصدار للكتاب، ثمّ یلحقه بفاصلة، ویكتب تاریخ النسخة، ثمّ ینهیها 
بنقطة، ویقوم الكاتب بكتابة هذه المراجع في بدایة صفحة جدیدة، وتكون المراجع مرتبًة وفقًا للترتیب األبجدي 
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ل، ویلحق بفاصلة ثمّ لأل اء األخیرة للمراجع، وفي حال وجد العدید من المؤلفین لعّدة مراجع یتمّ ذكر االسم األوّ سم
 نقطة  - )http://mawdoo3.com( . االسم األخیر

: موضح في الشكل التالي  ومثال ذلك كما هو .2015عمان، : المالئكة والنور. األحمد، محمد: مثال توضیحي
  )10،ص2004سید محمود الهوارى،( 

 تاریخ المرجع
 مسافات 5 مسافة

 االسم األول للمؤلف

                                                     في قائمة المراجع  MLAمرجع مكتوب بنظام 

 نقطة

RAIMES , Ann . keys for writes : a brief  handbook .new york : houghton,1990   .  

 فاصلة
 نقطة تحتها خط

 فاصلة  
 عنوان الكتاب تحته خط

  االسم األخیر للمؤلف

 American psychological association: استخدام نظام جمعیة ُعلماء النفس األمریكیة - 2  
system )APA(  

 American Psychologicalس األمریكیة إن توثیق المراجع العلمیة طبقًا ألحدث إصدار نشرته جمعیة علم النف
Association (APA .( لذا كانت الحاجة لسد شویعد التوثیق بهذا األسلوب من أكثر األسالیب ، یوعًا واستخدامًا
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النقص في هذا المجال، باإلضافة إلى عدم توحد طرق التوثیق في الدراسة الواحدة وافتقار الباحثین لمثل هذه 
  .یس لهذا الدلیلاإلصدارات السبب الرئ

ل یحمل اسم مؤلف المرجع األخیر والجزء اآلخر یكون تاریخ    ویقوم هذا النظام على كتابة التوثیق بجزئین؛ األوّ
ًا یجب كتابة رقم الصفحة بالرمز ص  نسخة المرجع بجانب جملة التوثیق، وفي حالة كانت جملة التوثیق منقولة حرفیّ

ةثم الرقم، ویعتبر هذا النظام جید ف یعتبر الدیك الكائن الحّي الوحید : مثال توضیحي. ي مراجع العلوم االجتماعیّ
یقوم الكاتب بكتابة التوثیق في نهایة بحثه ). 11، ص2015( األحمد . الذي على وجه األرض یمكنه رؤیة المالئكة

ل من االسم األول بكتابة اسم مؤلف الكتاب األخیر الذي استعمله في بحثه، ثمّ یلحقه بفاصلة ویذكر الحرف  األوّ
للمؤلف، وینهیها بنقطة، ثم یكتب التاریخ بین قوسین ویلیه اسم الكتاب مباشرةً ثمّ ینهیها بنقطة، ثم یكتب مكان 

تین الملحوقة باسم الناشر    .االصدار ویلحقها بنقطتین رأسیّ
قتبس أو الذي رجع إلیه یعتمد نظام جمعیة ُعلماء النفس األمریكیة على التوثیق بعد انتهاء النص ا      لمُ

عاد .الباحث،وذلك بوضع عائلة المؤلف متبوع بفاصلة ثم السنة متبوعة بفاصلة ثم الصفحة وجمیعها بین قوسین ثم یُ
  .ترتیب جمیع المراجع هجائیًا في قائمة المراجع

  ).20، 2001بدران،.(…………………………………………:ومثاُل ذلك باللغة العربیة
  ).Lebaron,2009,25(………………………………………………:وباللغة األجنبیة

باللغة . pبالعربیة أو .ویُالحظ أن الرقم األخیر في التوثیق یدلل على الصفحة دون الحاجة إلى ذكر حرف ص
  .قبل رقم الصفحة األجنبیة 

 اختصار االسم األول للمؤلف
  : ومثال ذلك كما هو موضح في الشكل التالي 

 باقي العنوان مختصر حروف صغیرة
 تاریخ المرجع

 مسافات 5مسافة

                                                     في قائمة المراجع  APAمرجع مكتوب بنظام 

RAIMES , A . 1990 keys for writes   :          a brief   handbook .new york : houghton. 

 كلمة عنوان الكتاب تحته خط حروف صغیرة ماعدا أول
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   الناشر اسم
 نقطة تحتها خط

  االسم األخیر للمؤلف

  )APA(نظام الـ   أمثلة توضیحیة على نمط
تفاصیل الكتاب إن وجدت , عنوان الكتاب ) : سنة النشر(االسم األول , اسم المؤلف األخیر  –: توثیق الكتب - أ
بین اسمیهما ونضع كلمة “ و “ ف إذا كان الكتاب لمؤلفین نضع حر . الناشر: بلد النشر ) رقم الطبعة ، الجزء(

  .وآخرون بعد أسم المؤلف األول إذا كان عدد المؤلفین أكثر من أثنین
, ترجمة ویذكر اسم المترجم , عنوان الكتاب ) : سنة النشر(اسم المؤلف األصلي  –: توثیق الكتب المترجمة -ب

  .الناشر: مكان النشر 
اسم المجلة ، رقم “ اسم البحث”) : سنة النشر(االسم األول , خیر اسم الباحث األ –: توثیق المجالت العلمیة -ج

  .أرقام الصفحات: العدد 
درجة الرسالة   . “ عنوان الرسالة”) : سنة اإلجازة(اسم الباحث األخیر ، االسم األول : توثیق الرسائل العلمیة -د
  .أرقام الصفحات: البلد , الجامعة التي قدمت فیها) . غیر منشوره –دكتوراه  –ماجستیر (

 ،وأول حرف من أسمه األول  ،نفس النظام السابق مع كتابة اسم المؤلف األخیر : توثیق المصادر األجنبیة –هـ 
ویمكن استبدال الخط ببنط ثقیل في اللغة العربیة وبنط (او خط تحت اسم المجلة  ،ویوضع خط تحت اسم الكتاب 

  ).مائل في اللغة األجنبیة
  :ول لإلنترنتتوثیق الدخ –و 

  .وتاریخ الدخول)        .www(یوضع عنوان الموقع 
 
  )Using the Harvard System(استخدام نظام هارفارد   

  :التوثیق داخل النص: أوالً 

باشرةً داخل النص بعد انتهاء النص المقتبس وذلك بوضع عائلة المؤلف       یعتمد نظام هارفارد على التوثیق مُ
ر هذا النظام في جامعة هارفارد عام متبوع بالسنة بین قوس عاد ترتیب جمیع المراجع  1930ین،وقد ُطوّ م یُ ُث

ستخدمة هجائیًا في قائمة المراجع   )faculty.ksu.edu.sa( .المُ
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ویعد أسلوب هارفارد من أكثر طرق التوثیق استخداما على مستوى العالم وأشهرها على اإلطالق لما یتمتع به من 
  .داخل المتن ، وفي قائمة المراجع : ویتكون التوثیق من جزأین . اصیلمرونة ودقة في التف

  داخل المتن: أوال 
یتم التوثیق للمعومات والجداول واألشكال التي نحصل علیها من مصادر أخرى سواء كان ذلك بإعادة الصیاغة  - 

  ”  ”…  : نصیصإذا كان النقل باالقتباس فیجب وضع النص المنقول بین عالمات ت -1. أو االقتباس
: بعد نهایة النص أو الفقرة التي استقیناها من أحد المصادر نكتب التوثیق الخاص بالمتن بین قوسین كالتالي  -)أ
  .)11، ص 2009الوزرة،(مثل ) اسم العائلة للمؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة(

داف محددة، وتعني القیادة عملیة التأثیر في تعني اإلدارة تنظیم النشاط االجتماعي لألفراد العاملین لتحقیق أه :مثال
ن السلوك  نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقیق أهداف معینة، وبالتالي فإن مفهوم القیادة أوسع من مفهوم اإلدارة وإ

  .)76، ص2002كنعان، (القیادي أوسع وأشمل من السلوك اإلداري، وعلیه فإن القیادة غیر اإلدارة 
سنة النشر ، رقم (وقد ذكر فالن : مثل . المؤلف في سیاق الحدیث فال نكتبه داخل القوس أما إذا ذكرنا اسم    -)ب

  إلى القیادة من ثالثة جوانب،) 248، ص2006(وقد نظر الطویل :مثال) الصفحة
اسم العائلة للمؤلف األول، اسم العائلة : (إذا كان المؤلف أكثر من شخص یوضع بنیهم فاصلة ویكتب كالتالي - )ج

  ).لف الثاني، تاریخ النشر، رقم الصفحةللمؤ 
  :قائمة المراجع: ثانیا

  :یتم كتابة المراجع كالتالي
عنوان المرجع ، الطبعة أو الجزء إن ). سنة النشر(اسم العائلة ، االسم األول : إذا كان المؤلف شخص واحد  -1

  .ء بالتسوید أو التمییل أو بخط تحتهالناشر، ونالحظ هنا أنه یجب تمییز عنوان المرجع سوا: وجد ، مكان النشر 
سلوك األفراد والجماعات في : اإلدارة التربویة والسلوك المنظمي ). 2006(الطویل ، هاني عبد الرحمن :مثال

ان 4المنظمة ، ط   . دار وائل للنشر: ، عمّ
لبس مع اسم ألن حرف الواو قد یسبب ) ؛ (نفصل بینهم بفاصلة منقوطة : إذا كان المؤلف أكثر من شخص - 2

  .المؤلف في اللغة العربیة
دراسات في التعلیم العالي المعاصر، أهدافه، ). 1999(الصاوي ، محمد وجیه ؛ البستان ، أحمد عبد الباقي  :مثال

  .مكتبة الفالح: ، الكویت1إداراته،نظمه، ط
. لمجلة ولیس عنوان المقال إذا كان المرجع مقال بحث أو ورقة منشورة في مجلة أو دوریة ، یتم تمییز عنوان ا-3

  .ونذكر أرقام الصفحات التي یحتلها المقال
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الكفایات األساسیة لمدیر المدرسة في التعلیم في دولة الكویت ، دراسات ) 1991(الهدهود ، دالل عبد الواحد : مثال
  .56 -33، ص  37، الجزء ) 7(تربویة ، المجلد 

االنترنت تعامل مثل الكتب والمجالت المطبوعة كما في األمثلة  للكتب والمجالت اإللكترونیة الموجودة على-4
  .السابقة ونضیف علیها عنوان الموقع وتاریخ الزیارة كما في األمثلة السابقة

تاریخ الزیارة [الرابط ) سنة الدخول(نكتب الجهة صاحبة الموقع : لمواقع اإلنترنت التابعة لهیئات أو شخصیة- 5
1/1/1431]  

ندعوك للتسجیل في المنتدى أو التعریف بنفسك لمعاینة هذا الرابط ) هـ1425(القتصاد والتخطیط وزارة ا: مثال
  [ه5/11/1425تاریخ الزیارة ]
)Council of Biology Editors( CBE –    
  

  .U of Chicago Manual: نظام دلیل شیكاغو
ع بحیث یظهر فیها جمیع تفاصیل المرجع یعتمد هذا النظام على استخدام الهوامش أسفل الصفحات وترقیمها بالتتاب

  .مع نظام خاص في حالة تكرار المرجع في الهامش.. ورقم الصفحة
. ال تحاول أن تعتمد على الذاكرة، وبدًال من ذلك، انظر دائمًا للتعلیمات واتبع األمثلةRaimes: “ “ ریمز”تقول 

  .صة التاریخ، وتاریخ الفن،واألدب، والفنونویستخدم هذا النظام بشكل واسع في العلوم اإلنسانیة وبصفة خا
وعند كتابة قائمة المراجع تكتب المراجع كما هي في الهوامش ما عدا اإلسم األخیر فیكتب أوًال في كل مرجع        

ویتم ترتیب المراجع أبجدیًا بدون . وتستخدم النقطة بعد اإلسم وبعد عنوان الكتاب وبعد تاریخ النشر مع رفع القوسین
  قیم طبعاً تر 

  : المثال التالي یوضح كیفیة كتابة المراجع وتوثیقها 

Raimes , Ann Keys Writers : A Brief Handbook. New York: Houghton Mifflin Co., 
1999) 

وبعد استعراضنا ألهم طرق التوثیق المستعملة في البحوث العلمیة إال أنه لكل طریقته التي یلتزم بها ولهذا ال بد 
  .ث أن یتبع طریقة واحدة في جمیع بحوثه حتى تسهل للقارئ الرجوع الى اصل الدراسة أو اصل المصادرللباح
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ومما سبق فإن البحث العلمي هو أحد وسائل التعلم وتقصي الحقائق عن طریق أسلوب علمي ومنظم یتم فیه اتباع 
لمعلومات بهدف التأكد من دقة هذه الخطوات وجمع المعلومات الموثقة واألكیدة بطریقة منهجیة وتحلیل هذه ا

المعلومات والوصول إلى حقائق جدیدة وقوانین في شتى المجاالت التي تزید من حصیلة المعرفة لدى البشر بشكل 
  .عام

ة في تدوین بیانات النشر التي تسهل على القارئ  ب التزام الدّق وعلى العموم، فتوثیق المراجع في البحوث العلمیة یتطّل
  یها عند الحاجة للحصول على معلومات أكثر،الحصول عل

فأهمیة أي دراسة هو القیام توثیق الورقة العلمیة عن طریق استخدام المصادر واألدلة العلمیة من مصدرها الرئیسي 
، ویتم توثیق المعلومة أو المصدر باإلشارة إلیه، وترتیب الورقة    لزیادة قوة برهانین وأدلة الدراسة أو البحث المقدم

  .العلمیة باألسلوب الخاص لكل باحث وینصح أن یتبع الباحث طریقة واحدة في كامل أجزاء بحثه
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  .االقتباسالتوثیق و 
  :اهم عناصر المحور

  .تمهید
  .تعریف االقتباس - 1
  .انواع االقتباس - 2
  .شروط االقتباس - 3

  .خالصة

  
  
  
  
  



          12إلى  01 :االسبوع رقم         12إلى  01  :المحاضرة رقم   لوناس عبداهللا. د

 

  
  

  :االقتباس
  :تمهید

من خاللها أن یستفید من اإلنتاج الفكري المتمثل في الدراسات والبحوث السابقة  هناك عدة طرق یمكن للباحث
 . ذات الصلة بموضوع بحثه فعلیه إدراج ما استفاد منه بإحدى الطرق التالیة والتي تسمى اقتباس

  االقتباس تعریف
  :لغة 

أستفاده ، ویقال جئت القتبس من :لمًا أوقدها أو طلبها ، وأقتبس منه ع: جاء في معاجم اللغة قبس النار ، وأقتبسها 
نا نقتبس ِمْن نُّورُكمْ ( أنوارك ، وفي التنزیل الكریم  من (( وفي الحدیث الشریف .  13الحدید االیة .... ) أنُظروُ

(( واالقتباس . واالقتباس على هذا هو الطلب واإلفادة والتزود )) . أقتبس علمًا من النجوم أقتبس ُشعبًة من السحر 
یثبت (( ، وهو من طرق جمع المادة العلمیة المعروفة ، ومعناه أیضًا أن )) ذ المادة العلمیة نبعًا من مصادرها أخ

الباحث في رسالته بعض آراء اآلخرین لمناقشتها لالستشهاد بها تدعیمًا لرأي أو تأكید لخبر أو توضیحًا لمسألة ، أي 
، ویكون لسبب من )) الحرفي لنصه أو فكرة من مؤلف آخر  عملیة النقل الحرفي أو غیر((  –االقتباس  –هو 

  : األسباب اآلتیة
  . لحجة في موضوع ما إلقرار قضیة جدلیة 

 . إلرجاع الفضل إلى عالم كان قد أوضح أصًال نقطة غامضة  
 . لمقولة یراد تنفیذها 

  :اصطالحا
 العلمیة قیمتها یفقدها قد وصفها في لتصرفا إن بحیث األهمیة من درجة على أنها الباحث یشعر علمیة مادة أي - 

أو نتیجة بحث أو   فكرة االقتباس یكون وقد .المصدر في تماما هي كما أي مقتبسة؛ تقدیمها الباحث على یجب
  .محددة نظر وجهة أو الشعر من بیتا أو مقولة أونظریة 

الباحث أن لها عالقة بموضوع بحثه   االقتباس یعني االستفادة من المعلومات التي یتضمنها مصدر معین ، یرى - 
  .وأن من المفید االستشهاد به بما یحقق تراكم المعرفة التي هي أحد خصائص البحث

  : انواع االقتباس
  :هناك من قسم االقتباس حسب عدد الجمل والصفحات الى- 1

  Double) (quotationالتنصیص    إشارات داخل ویوضع كلمة 40 یتجاوز ال نص :القصیر االقتباس
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  .والصفحة النشر وسنة للباحث األخیر االسم ویذكر
  :مثال

 لها المعرفیة  والتخطیط العملیات مراقبة یتضمن والذي الرتبة عالي التفكیر إلى المعرفي وراء ما التفكیر ویعود «
  )123.،ص2001محمود،( »وتقویمها 

  أو
 العملیات مراقبة یتضمن والذي الرتبة عالي تفكیرال إلى المعرفي وراء ما التفكیر ویعود «) 2001(محمود  ویقول

  )123.ص( »وتقویمها  لها المعرفیة  والتخطیط
  :الكبیر االقتباس

 في أوالیسار العربیة، اللغة في الیمین أحرف من خمسة بمقدار إضافیا هامشا اترك كلمة، 40 النص یتجاوز عندما
  .التنصیص إشارات استخدام دون من اإلنجلیزیة اللغة

  :ثالم
  :ما یلي) 2006(والسوالمة  الشریم استخلص وقد
 من أعلى قطع یعطي درجة المرجع محكیة االختبارات في القطع عالمة لتحدید  »أنجوف «أسلوب  استخدام إن

مقارنة     »أنجوف «أسلوب بطبیعة أسباب تتعلق لعدة ویعزى ذلك.  »ندلسكي «أسلوب یعطیها التي القطع درجة
  )84.ص.(اإلتقان أو للتمكن المقبول األدنى للحد المحكمین ومدى  إدراكهم وخلفیة  »ندلسكي «مع طبیعة أسلوب 

  :من قسم االقتباس حسب الطبیعة الى -2
  : االقتباس المباشر 

هو تقدیم مادة ما حرفیًا من مصدر من المصادر كأن یكون كلمة بكلمة ، ویلجأ الیه الباحث لتوفیر الحجة    
فضًال عن الدقة للبحث ، كما یلجأ الباحث الیه اذا وجد نفسه أمام فكرة صاغها أو أوردها مؤلفها  وأصالة الكلمة ،

لها ، مما ) أي تلخیصها ( مبدعًا وبلغة قویة یعجز الباحث معها أو یوفیها حقها عند اعادة صیاغته  غیر المباشر 
اقتباس فقرة كما موجودة ، دون ان تُغیر في  فاذا أردنا. یؤدي في هذه الحالة ان یضفي على البحث قوة وحیویة 

، ثم وضع رقم صغیر فوق القوس األخیر ، أو " شولتان " أسلوبها ، فعلینا حصر هذه الفقرة بین قوسین صغیرین 
كتابة النص في سطور متقاربة أو مائلة ، أما كتابة أو اإلشارة إلى المصدر الذي أخذنا منه تلك الفقرة نصًا  أن تتم 

  .ونضع نفس الرقم الذي وضعناه على الفقرة ) في الهامش ( إلى األسفل  فنكتبه
ففي االقتباس المباشر یقتبس الباحث معلومات بنصها الكامل ، فیوردها كاملة دون تدخل منه ، وهو یكون قد نقل 

ث یحافظ على وهنا فإن الباح. االقتباس المباشرفكرة المؤلف وكلماته وهو ما یطلق علیه االقتباس الحرفي أو 
 . النص دون تغییر، خشیة أن یؤدي التدخل فیه إلى تحریف المعنى 
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نص _ خطب الزعماء( تعبیرات ذات أهمیة _ األحادیث النبویة _ القرآن الكریم  - :ومن أمثلة النصوص  •
 .النصوص المعترض علیها _ النصوص القانونیة  -یتمیز بحساسیة معینة 

ذا كان النص طویل  • كتابة النص بخط أصغر ومسافة أقل : یمكن تمییزه بالتالي ) أسطر  5یزید عن ( وإ
 .بین السطور وترك مسافة أكبر على الجانبین وعدم استخدام األقواس

وهناك طریقة اخرى هي بعد حصر الفقرة التي تم اقتباسها نضع رقم المصدر ورقم الصفحة التي أقتبسها منها الفقرة 
  : ل األتي وبین قوسین متوسطین وعلى الشك

أن المنهج التاریخي یقوم بدراسة الحوادث والوقائع الماضیة وتحلیل المشكالت اإلنسانیة ومحاولة  «: مثال على
  )  . 1(  »فهمها لكي نفهم الحاضر على ضوء أحداث الماضي ، ونتمكن من التنبوء بالمستقبل 

  :  إلى المصدر ، وكاالتي) أي في الهامش ( ویشار في نهایة الصفحة 
عمان مؤسسة الوراق : ( 1، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة ، ط.مروان عبد المجید إبراهیم ) 1(

  .  147، ص ) م  2000للنشر والتوزیع ، 
  :مالحظات

یتم الحذف من االقتباس عن طریق وضع ثالث نقاط حذف تكون على مسافات : طریقة الحذف من االقتباس -1
فر للمادة المقتبسة التركیب النحوي السلیم بما یؤدي إلى قراءة االقتباس بوضوح وبدون مشقة متساویة بحیث تو 

. ودونما ننظر إلى الجزء المحذوف ، فضًال عن أن الحذف ینبغي أن ال یغیر من المعنى أو منطق الجملة ذاتها 
ات لمحاولة اختبار فروض أولیة یهدف البحث الوصفي الى جمع بیان «: مثال ذلك ، إذا كان لدینا النص االتي 

  .  »على تساؤالت تتعلق بالحالة الجاریة أو الراهنة ألفراد عینة البحث 
  : نستطیع أن نحذف من االقتباس على النحو اآلتي 

  .  »تتعلق بالحالة الجاریة أو الراهنة الفراد عینة البحث .... یهدف البحث الوصفي الى جمع البیانات  «
  ):االستیفاء(لخطأ في االقتبیاس طریقة تصحیح ا- 2

بعد [    ] یتم تصحیح الخطأ الذي یقع في أي اقتباس من االقتباسات وذلك بوضع الصواب بین قوسین كبیرین أي  
  . الخطأ أو أن یقوم الباحث بإضافة أو توضیح لمصطلح في النص 

  ) :التلخیص ( االقتباس غیر المباشر 
المعنى بكلمات أخرى وهو ما نسمیه أعادة الصیاغة أو أعادة السبك أو تلخیص ویكون عادة بإعادة صیاغة        
والذي ینبغي أن یمثل أفكار المصدر تمثیًال دقیقًا یتم فیه تحاشي التشویه نتیجة استعمال العبارات الخاطئة . الفكرة 

لباحث نفسه بحیث تتماشى في أو التوكید غیر المناسب ، كما أن أعادة الصیاغة ینبغي أن تكون بكاملها بكلمات ا
ذا لم یجد الباحث مناصًا من استعمال  ذلك محاكاته لبناء جمل على غرار بنیة الجمل في المصدر المقتبس منه ، وإ
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بعض هذه الكلمات نفسها تعین علیه وضعها بین عالمات تنصیص ، وبعد أن یفرغ الباحث من أعادة الصیاغة 
فإذا أجرینا . لنص أو الفكرة ویشیر في الهامش إلى المصدر الذي استقاها منه تلك یضع رقمًا علویًا عند  نهایة ا

تغییراً على الفقرة التي أردنا اقتباسها ، علینا أال نحصر تلك الفقرة بین قوسین ، بل نضع فوقها رقمًا صغیرًا في 
ة معینة تطرق إلیها باحث إذ أن التلخیص هو كتابة ملخص  لفكر . نهایة الفكرة ، ثم تكتب المصدر إلى األسفل 

  سابق
ومن هنا فانه یقوم الباحث بتلخیص النص ، أو اختصاره ، فیستفید من فكرة المؤلف ویعید صیاغتها بكلماته وهو ما 

  .یطلق علیه االقتباس غیر المباشر 
تحریف فالباحث  في هذه الحالة یعبر عن أفكار المؤلف األصلي بكلمات وتعبیرات جدیدة ، شریطة عدم     

 . المعنى الذي قصده الباحث األصلي 
  غیر المباشرما یجب مراعاته في االقتباس : تمالحظا

ویتم فیه تأكید كالم كاتب أو مؤلف سابق لناحیة مهمة تم التطرق إلیها آنفًا ، عندها یتم ذكر : طریقة االستشهاد -1
  : اسم الكاتب أو المؤلف ، فمثًال نقول 

ونشیر إلى المصدر في )  1(( ....................... )) ( من أن ))  عبد علي نصیف (( وهذا ما أشرنا إلیه 
  . أسفل الصفحة 

نما : طریقة التقویم  -2 ویكون بتشجیع الباحث في إعطاء رأیه في موضوع معین ، مع عدم تسفیه آراء اآلخرین ، وإ
(( الباحث مع رأي أو یتفق مع ما توصل إلیه ذكر شيء جدید وجد في البحث الذي كتب فیه ، فمثًال نقول ویتفق 

(( وال یتفق الباحث مع ما توصلت إلیه دراسة : ، أو أن نقول ................. من أن )) محمد حسن عالوي 
  ..............  فیما ذهب إلیه أو فیما توصل إلیه )) محمد الیاسري 

شخصیة مع خبیر أو عالم في مجال اختصاصه ، أو عند وتكون عندما یقوم الباحث بمقابلة : طریقة اإلشارة  -3
فوق نهایة الكالم الذي أدلى به الشخص أو الخبیر ( * ) كتابة فقرة مصدرها شخص من األشخاص ، فأننا نضع 

  : بعد حصر الكالم بین قوسین صغیرین ثم نكتب في أسفل الصفحة مصدر اإلشارة وعلى الشكل اآلتي 
/ في معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة (                 ) باحث مع مقابلة شخصیة أجراها ال* 

  .  2018/  01/  07جامعة البویرة صباح یوم االثنین 
 :شروط االقتباس 

  التوازن         . 
  بروز شخصیة الباحث فیما ینقل. 
  أن یكون للمصدر المقتبس منه عالقة بموضوع البحث. 
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  كتابة المراجع االلتزام بقواعد. 
 االلتزام بمبدأ الحیاد  المحافظة على أفكار المؤلف األصلي بدون تحریف أو تشویه. 
 ووضع نقاط أفقیة  ) (   إضافة فقرات من قبل الباحث داخل النص المقتبس توضع بین أقواس كبیرة

 .محل الجمل المحذوفة (.....) 
 یراد المع   .لومات  الببلیوجرافیة حتى یمكن الوصول إلیها أن یتم نسبة المادة المقتبسة لصاحبها وإ

وهنا یجب أن نؤكد على حقیقة واحدة وهي مهما كانت طرائق االقتباس المتبعة في متن البحث ، یجب على 
الباحث الذي یقتبس أن ال یسهب فیه إذ البد أن یكون مختصرًا بقدر اإلمكان نظرًا  الن االقتباسات الطویلة قد 

إلى حد یسلم فیه للغیر ) الباحث ( القارئ فضًال إلى أن إیراد اقتباس طویل قد یغري المقتبس تؤدي إلى تشتت 
جزءًا من عمله غافًال بذلك مسؤولیته ، بل یجب أن یتركز االقتباس على األجزاء الضروریة فقط ، الن 

تمامه ، والباحث في االقتباسات الطویلة قد تحتوي على مادة ربما كانت غیر ما هو مركز علیه أو ضمن اه
تقدیمه لالقتباس یتحتم علیه أن یقدم العالقة التي تربط بین أفكاره هو كباحث وبین االقتباس ، فضًال عن سیاق 

عالوةً على ذلك فال بد أن یفهم الباحث أن نقل أحد النصوص أو . االقتباس نفسه في أطار مصدره األصلي 
أو خالفه دون تعقیب علیه ، كأن یتطرق إلى رأي معین أو إلى اقتباسها من مرجع معین مثل تعریف شيء ما 

تأیید فكرة معینة لباحث سابق وبدون أن یعقب علیه من جانبه ، فأن ذلك ال یعفیه من مسؤولیة الدفاع عن هذا 
النص عند سؤاله أو مناقشته بواسطة لجنة المناقشة ، الن عدم التعقیب على النص المقتبس سواء بالرفض أو 

بول سوف یفسر على أنه قبول بدلیل عدم اعتراض الباحث علیه ومناقشته له واكتفاءه بمجرد اإلشارة إلیه في الق
البحث بمعنى أن الباحث سوف یصبح مسؤوًال عن النص المنقول كأنه هو شخصیًا صاحب هذا النص وسیكون 

 .      مطلوبًا منه الدفاع عنه باعتباره موافقًا علیه 


