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   الثانية الـمحاضرة 
 
 

 
 

 

موجود في قلب العمليات الـتي تمكـن الباحث من بناء معارفه، ألن البحث عن الوثائق يعـني  التوثيقيالبحث  

أنه يتجلى في جمع، ترتيب، انتقاء، بث، واستعمال كل أنواع  غير الحصـول علـى املعلومات املوجودة واإلفادة منها. 

 تنظيم املعلومات، والتحكم فيها، مهما كان مجالها العلمي أو التقني .املعلومات. فهو فن وعلم 

املنهجية، كما يتوجب عليه التمحيص في البيانات بكل أشكالها )نصية،  ويتبع في سبيل ذلك جملة من الخطوات

 (....مرئية، مسموعة، سمعية بصرية

 

 

 : التوثيقيمراحل البحث  (1

 تتطلب التمرين للحصول عليها من خالل مراحل محددة .هناك قدرات  التوثيقيلإلملام بالبحث 

  ـ تحدید أھداف البحث:1

في هذه املرحلة تطرح التساؤالت األولية حول موضـوع البحـث، حتى يوضع في إطاره العام، ثم يتم فيما بعد تحديد كل 

استعمال بعض املصادر املرجعية، عناصـر املعرفـة املوجودة لدى املتعلم حول املوضوع في هذه املرحلة، واللجوء إلى 

  .كالقواميس، واملوسوعات، لالستفادة منها خالل هذه الفترة

  ـ معرفة مصادر املعلومات :2

أن يعرف أين يمكنه الحصول على الوثائق املتعلقة بموضوع بحثه ومعلوم أن " نصف املعرفة هو أن  الباحثعلى 

لبحـث علـى درايـة بـأنواع املؤسسـات التوثيقية املوجودة وبمصادر نعرف أين نجد املعرفة .فكلمـا كان املعـني با

املعلومات املتوفرة، كلما استطاع أن يتحرك نحو كـل هذه املراكز، من املكتبات ومراكز املعلومات املتخصصة، مرورا 

ومات، وشبكات بأنظمـة املعلومات، ومصادرها السمعية البصرية واإللكترونية، وصوال إلى قواعـد وبنوك املعل

 .املعلومات، بما فيها االنترنيت

  ـ إیجـاد الوثیقـة أو الوثائق :3

على الباحث أن يحسن ترجمة موضوعه إلى كلمـات مفتاحيـة، وأن يعرف أنظمة الترتيب والتصنيف، وعليه أن 

الوثيقــة، أو الوثائق  يحسـن اسـتعمال وسـائل البحث، كالفهارس، سواء كانت مطبوعة أم آلية، وذلـك للوصـول إلى 

 التي يريدها. 

 البحث التوثيقي تقنيات واسرتاتيجيات
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  ـ اختيار الوثیقـة أو الوثائـق :4

في هذه املرحلة يتعلم املستفيد كيفية اختيار وثيقة من بين الوثائق التي وجدها داخل رصيد املؤسسة الوثائقية التي 

افة إلى حاجـات املوضوع توجه إليها، وغالبا ما يبنى هذا االختيار على أساس الرغبات الشخصية للمستفيد، إضـ

 .وخصوصياته 

إن تعويد املستفيدين على اختيار الوثائق الالزمة لهم عبر البحث عنـها في املؤسسات التوثيقية هو في صلب العملية 

االكاديمية الحديثة ، وذلـك قصد تمكينهم من جمع الحقائق بأنفسهم ، والوصول إليها عبر جهدهم الشخص ي ، كذا 

 عتياد على دراسـة املككالت التي تعتر  سبيلهم ، ورؤية الحلول من زوايا مختلفة .تمكينهم من اال 

  ـ تحلیل الوثیقة وانتقاء املعلومات :5

ببعض املصادر املرجعية، ورقية  الباحثفي هذه املرحلة تستغل الوثيقة من خالل القـراءة التحليليـة حيث يستعين 

جم، األدلة، كتـب الببليوغرافيات ، الككافات، املستخلصات، واملخطوطات ، كانت أو غير ورقية، كاملوسوعات، املعا

كما يمكنه كـذلك الرجوع إلى املصغرات، وإلى األوعية السمعية البصرية، إضافة إلى مصادر إلكترونية أخرى 

جمع املعلومات، كاألقراص املليزرة ومواقع الويب على شبكات االنترنيت . وتتطلب هذه العملية الذهنية قدرة على 

 علـى تنظيمها واستعمالها بذكاء، وتحليليها، واختصارها، إلنجاز عمل شخصـي يستجيب إلى مكروع البحث املطلوب.

  ـ تقدیم البحـث :6

 .املكرف االستاذطريقة تقديم عمله حسب هـدف بحثـه أوال، وذلـك بالتنسيق مع  الباحثيختار 

  ـ التقییـم :7 

بالتنسيق والتعاون مع املكرف، أن يتحقق من  الباحثأي يحـاول Feed back تغذية الراجعة  التقييم هو عملية ال

حسن سير كل املراحل، فهو يقوم بتسجيل النقاط اإليجابية وكذلك النقائص التي طرأت في البحث . و يحاول أن 

ـدى تطابق هذا العمل مع يم مقصد تقييقارن العمل املنجز بالهدف أو األهداف املسطرة في بداية إنجاز العمل، 

 املنهجية املتبعة . 

 :  التوثيقيأھداف البحث  (2

ونتحدث فيما يلي  االستاذ املكرف، وبعضها اآلخر يهم  الباحث ، بعضها يهم  التوثيقيهناك أهداف متعددة للبحث 

 : عن أهم هذه األهداف

 للباحث : بالنسبة 

 .الق في أي مكروع بحث أو عمل يطالب بإنجازهمساعدته على كسب منهجية تساعده علـى االنطـ -

 . مساعدته على معرفة مفاهيم ترتيب الوثائق ، والبحـث عنـها، وكيفية استغال لها -

 . تدريبه على استعمال منهجي للوثائق، مع مراعـاة الحاجيـات الشخصية لكل متعلم ،وخصوصيات موضوع البحث -

 .ثائقتمكينه من مساءلة نفسه، واستجواب الو  -

 . تنمية قدراته التحليلية والنقدية -
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 .تمكينه من الحصول على املعلومات بمفرده -

 تعويده على تحمل املسؤولية في اختيار طريقة شخصـية إلنجـاز عمله . -

حثه على أخذ املبادرات الشخصية، كإعادة صـياغة موضـوع البحث أو كيفية تسيير املعلومات ، أو إعادة تحديد  -

 .لبحثهدف ا

 تدريبه على البحث الوثائقي اآللي، حـتى يـتمكن مـن اسـتعمال الحاسوب إلنجاز بحوثه. -

 لألستاذ :بالنسبة  -

 .الباحثينتحسيسه حتى يعمل على إبراز أهمية البحـث الوثـائقي لـدى  -

ي املستمر، حتى يجعل من دفعه إلى تغيير طريقته التعليمية وإدماج نكاطات جديدة مبنية على مفهوم التعلم الذات -

 .املكتبة والوثائق واملعلومـات أدوات تربوية محورية في عملية التدريس

 

 :  و الوسائل التكنولوجیة الجدیدة التوثيقيالبحث  (3

إن االندماج الكامل للمعلومات في طرق العمل، أصبح ضرورة ماسة في العالم املعاصر. لذا ينبغي التدريب        

ل املعلومـات. الشك أن الوسائل الحديثة للبحث عن املعلومات هي من صـنع اآلخـرين، لكنها ملا على طرق استعما

توضع تحت تصرف اختصاص ي املعلومات ،فإنه يستطيع ،بفضـل تكوينه،أن يسهر على حسن تسييرها لفائـدة 

 . مؤسسـته و مستعمليها

لتقليديــة، والنكرات اإللكترونية، بل إدماج هذين واليوجد فاصل في مجال السياسة الوثائقية، بـين األوعيـة ا

إن الثـورة الرقميـة ال تـؤدي إلى االنفصال النوعين من مصـادر املعلومـات في رصيد املكتبات يزيد في نجاعتها : " 

  . مع املاض ي، بل تعزز املصالح التقليدية، تمددها وتنوعها كثيرا محليا وعن بعد

نفكر من خالل التقنيات املوجودة، و إنمـا نفكر ابتداء من االحتياجات التي لم تتحقق لكن عند إدخالها يجب أال 

أنظمة البحث  بعد مع االحتمال أننـا نجـد مستقبال تكنولوجيا قادرة على تحقيق هذه االحتياجات. لقـد أصـبحت

همية األرصدة املسيرة، غالبا ما عن املعلومات أكثر فأكثر حداثة و تمكن من تحقيق حـتى األبحاث الذكية. وتبعا أل 

يكون ضروريا أن يتدخل التصنيف اإلنساني لتوضيح املواضيع املوجودة في الوثيقة من خـالل لغة مقننة . ويرى 

الكثير من املختصين، أن الوسائل التكنولوجية الجديـدة وعلى رأسها االنترنيت، أصبحت تقدم للمتعلمين خدمة 

وأصبح املستفيد أو املتعلم في أي نظام للمعلومات بمثابة العنصر األساس ي الذي شخصية للبحث عن املعلومات 

توظف من أجله كل الوسائل واإلمكانيـات الـتي يمتلكها النظام لتقديم خدمات في مستوى اهتمامات و حاجيات 

 القراء.
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 :  التوثيقيتقنيات البحث  (4

ل، وغربلة نتائج البحث من الكوائب واألخطاء التي قد عدة تقنيات، تسمح بتخصيص، وعز  التوثيقييتبع البحث 

اإللكتروني الن هذا  التوثيقيتعتر  الباحث، لكن ما يجب اإلشارة إليه هنا هو أن هذه التقنيات نلمسها في البحث 

 :األخير قد يكون بسيطا وقد يصل إلى درجة متقدمة من التعقيد، وعليه يجب إتباع تقنيات معينة نوردها فيما يلي

 
 : البحث املتقدم  -

هي تقنية للبحث بعمق في البيانات الضمنية لقواعد وبنوك املعلومات، حيث يتم تخصيص عناصر معينة لتنقية 

النتائج من التكويش، مثل عنوان املقال وطبيعة ونوع امللفات املراد استرجاعها وتار يخ صدورها...، ويمكن 

تسمح هذه الطريقة بتصفية النتائج من  .تتيحها محركات البحث املختلفةالتخصيص إلى أبعد الحدود املمكنة، التي 

التكويش(، والصمت، وتفنية البحث املتقدم متاحة في العديد من محركات (الكوائب، وتنقيتها من مكاكل الضجيج 

البيبليوغرافيات واملكتبات اإللكترونية ،وحتى  CiteSeer، و Scirus البحث الكهيرة مثل غوغل، وكذا املتخصصة مثل

  . opac وفهارس

 :  booléenne recherche البولياني البحث-

،إلنكاء عالقات  NOT،و OR، و AND هو استراتيجية بحث متقدمة تستخدم املنطق البوليني معامالت منطقية مثل

يكمن في أساس التكنولوجيا املعامالت  بين الكلمات والعبارات موضوع البحث، وتستخدم في الجبر الثنائي، الذي

املنطقية البولينية أيضا اإللكترونية الرقمية لنظم البحث في الكمبيوتر. وباإلضافة إلى ذلك، توفر هذه التقنية أداة 

صعبا عند البحث في كتل ضخمة من  األمر أو محركات البحث، وبدونها يصبح  آالتفي التعامل مع  األهميةفائقة 

كذا في الفهارس املوحدة والبيبليوغرافيات املتاحة على و  Google تلك التي تكملها محركات عمالقة مثلالبيانات، ك

 .الخط

 

 :   Feuilletage البحث بطريقة التصفح    -

 

يمكن أن يتم البحث الوثائقي من خالل تصفح البيانات عموما ومحتويات الويب املختلفة، عن طريق تقليب 

رتيب معين، مثل الترتيب الزمني مثال أو الترتيب الشجري ، ويكون ذلك على شكل قوائم من الصفحات املرتبة وفق ت

األرقام أو الكلمات الدالة، التي هي بحد ذاتها روابط تكعبية تنقل إلى الصفحات املطلوبة بسرعة وسالسة فائقة، 

 .BBF ونلمس هذه الطريقة بكثرة في األدلة والدوريات اإللكترونية مثل

 

 ث التشعبي :  البح -

الكامنة في املصطلحات، قد تجعل من السهل  واالرتباطاتبكثرة التكعب  األنترنيتيتميز البحث الوثائقي ضمن شبكة 

،وعن طريق الولوج إلى الروابط الداخلية في  hypertext الوصول إلى املعلومات املرغوب فيها على شكل نصوص فائقة

ط الخارجية، والصفحات ذات العالقة، ويمكن للمتصفح أن يضع لنفسه الصفحة ذاتها، أو الولوج إلى الرواب

وتسهيل البحث الوثائقي شديد  إلدارةمعينة لتنظيم عمله على الخط، كما توجد برامج مخصصة  استراتيجية

 .التكعب
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 التنقيب في البيانات Mining-Data  : 

ت بينها وتلخيصها إلى معلومات مفيدة وتتم هذه قاالع واستخالصهو عملية تحليل البيانات من منظورات مختلفة، 

املتطورة، التي تمكن من  اآللية واألنظمةالعملية عادة بككل آلي، باستخدام أدوات معينة كالبرمجيات املتخصصة 

والتقارير والبيانات املختلفة بعمق،  ، book the inside Search البحث في صفحات الويب، وداخل والنصوص الكاملة

 .من البيانات املتراكمة انطالقااستخراج معرفة جديدة بغر  

  :   البحث داخل النص الكامل -

يكتفي الباحث أحيانا بالنتائج التي يتحصل عليها، خاصة عندما يكون هدفه الحصول على املعلومات ال 

الكغل الكاغل البيبليوغرافية والنصية، فعلى الرغم من وجود مكتبات ومراكز معلومات متخصصة وعاملية، يبقى 

للباحث عن املعلومات هو التدقيق في النتائج والتحقق من فعالية الوثائق املسترجعة، وال يتحقق ذلك إال عندما 

يقوم بالبحث عن كلمات مفتاحية معينة داخل النص، حيث توجد بعض املواقع ومحركات البحث التي تسمح 

قليدي في قوائم املؤلفين والعناوين، وصوال إلى البحث الدقيق بذلك، والتي تبدأ بالبحث البيبليوغرافي البسيط والت

 . invisible Web في النصوص الرقمية الطويلة واملعقدة، ضمن ما يعرف بالويب الخفي

 

 : استراتيجيات البحث الوثائقي (5
 

 A Shot in the darkم ال استراتيجية الطلقة في الظ -أ

، شريطة اإلمكانالوجه الواحد أي استخدام كلمة و احدة قدر  ذي الوثائقيعلى البحث  االستراتيجيةتصلح هذه 

، وقد واملفيدةأقل عدد ممكن من النتائج الصحيحة  عرجاالستوفريدة، وذلك  محددة املفتاحأن تكون الكلمة 

كلمة واحدة فقط ويتأمل أن تكون هي  بإدخال يجازفالباحث  الن االستراتيجيةأطلقت هذه التسمية على هذه 

 الظالم. فيرصاصة الصحيح، أي كأنه يطلق  الهدف إلصابة األنسبو  األصح

   Bingo البنجو  استراتيجية -ب

يتم  التي األرقام مجموعةفقط عندما تكون  الالعبلعبة البنغو، حيث يفوز  الىنسبة  االسمطلق عليها هذا ي

وجها واحدا من  االستراتيجيةبه، وتصف هذه  الخاصةبطاقات اللعب  في األرقاماختيارها عكوائيا، متطابقة مع 

 املنظمات، كأن يتم البحث عن (لةجمعبارة أو )سلسلة من الكلمات  باستخدام، لكن املوضوعية األوجه

  .استخدام العبارات أو سلسلة الكلمات الصحيحة يجيدهو الذي  املتمرس، والباحث األشخاصأو  واملعاهد

 :   Big tite الكبيرةالقضمة  استراتيجية -ت

الوجه  باختبار ث حول موضوع يتضمن عدة أوجه، عندها يقوم الباحث بح إلجراء االستراتيجيةم هذه تستخد

 لالستدالل النتائج فييقوم بتفعيل تقنية البحث  ثمالسابقة، ومن  االستراتيجياتعن طريق إحدى  (العام) األول 

 نجد اتيجيةاالستر تسمح بتطبيق هذه  التي حركاتامل. ومن أمثلة ربأكبدقة  املطلوبلتحديد  الثانيعن الوجه 

Google النتائج ليأخذ  فييبحث  ثم، ومن الكبيرة األولىالقضمة  بمثابةللبحث  األولى ، حيث تكون النتيجة

  ..وهكذا القضمة الثانية 
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 :  Pearl Citation   زراعة اللؤلؤ استراتيجية -ث

البحث مثل  محركات فيتطبيقها  ويمكنقعة البحث، ر  في  طبق هذه الطريقة عندما يريد الباحث أن يتوسع أكثر ت

 Pages similar صفحات مماثلة إلىالولوج  إمكانية  املتصفحينمتناول  فيو غوغل كذلك، حيث تضع  Excite اكسايت

Find أو الصفحات ذات الصلة ، pages Related  الصفحة  جيادإبرك البحث مح، ليقوم املخبأة، أو الصفحات

منها بداية  يجعلكن للباحث أن يكتكف مصطلحات جديدة يم، وهنا املماثلةصفحات ذات الصلة أو مع ال املرغوبة

 .جديدة مناسبة أكثر لبحثه
 : األصدقاءمساعدة من  استراتيجية -ج

، ووصفت هذه املعلومات، طريقة فعالة للحصول على  األصدقاءعلى مساعدة من  الحصول  استراتيجية تعتبر

 االنطالقكن الرجوع إليه ، خاصة عند يمالذي  بالصديق والبوابات حركاتوامل األدلةية بتكبيه البدا في االستراتيجية

عصر الكبكات  فيكن أن تساعده، لكن يم تيال املترادفات جملمفكرة عن  أدنىيكون لديه  ال وعندما  بحثه في

 املدوناتو كذلك  واتس آب ىحتفايسبوك أو  linkedin- على باألصدقاء االستعانةكن بسهولة يم االجتماعية

 املتمرسين الخبراءالواحدة، أو  واالختصاصات االهتماماتتضم ذوى  التيالنقاش، خاصة تلك  ومجموعات

 .واملحنكين

 : إفعل ما بوسعك استراتيجية -ح

 تقديم، مع اعتبار وجهين خذ أكثر من يأالذي  االستفسار عن  للتعبير  املمكنةالعبارات  جميعيستخدم الباحث هنا 

  .االستراتيجيةأثناء صياغة  األهميةذات  املصطلحات
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