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جامعة محمد خيضر -بسكرة
ِ
العممي باعتباره العتبة األولى التي يقف عندىا الطالب الجامعي
البحث
تكمن أىميةُ
ِّ
ُ
الذي يزاول دراستو فييا ألول مرة .ومن ىنا تبدأ محاوالتُوُ الجادة إلثبات انتمائو الفعمي إلى
و ازرة التعميم العالي والبحث العممي؛ من خالل سعيو الدءوب لمقبض عمى الحقيقة العممية

تعوَد عمى تمقييا جاىزةً في و ازرة التربية والتعميم .وتظل ىذه الثيمة األساسية
بنفسو ،بعد أن َّ
سير معو
التي تقوم عمييا الجامعة الجزائرية كغيرىا من الجامعات مرافقة لمطالب الجامعي ،تَ ُ
اسي ،بل وأكثر من ذلك تفرض نفسيا عميو من خالل دفعو
جنبا إلى جنب طيمة مشواره الدر ّ
اسي ،وتكون
التخرِج ،حينما ُي َمزُم
إلثبات جدارتو بشيادة
ُّ
الطالب بمذكرٍة ُين ِيي بيا مشواره الدر ِّ
ُ
بمثابة المشعل الذي يسممو لمخمف.
ُّ
وتنتش
غرس بذرة االطالع والبحث
ولكن ىذا ال يعني انقطاع المسيرة العممية؛ فكثي ار ما تُ ُ
شتى مجاالت الحياة التي من شأنيا إزالة
في نفس الطالب
ليصبح باحثا شغوفا ،لمخوض في َّ
َ
السعي وراء الحقيقة العممية.
المّبس عن كثير من الحقائق ،التي غيبيا التخاذل والتقاعس عن
ِّ
حظي بيا ىذا الموضوع ،فقد اختمفت اآلراء ووجيات
األىمية التي
ونظ ار لكل ىذا نفيم
َّ
ّ
النظر حول تحديد مفيومو ،فالبعض يرى «:بأن البحث ىو استقصاء منظم ييدف إلى
ّ

اكتساب معارف جديدة وموثقة بعد االختبار العممي ،بينما يرى آخرون بأنو التحري
()1

واالستقصاء المنظم الدقيق اليادف لمكشف عن حقائق األشياء وعالقاتيا ببعضيا البعض».
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وما نالحظو أنو وقع االتفاق ،عمى أن البحث يحمل بين طياتو مفيومي االستقصاء والتحري،
التي تغرس في الطالب روح االطالع واالكتشاف؛ ومن خالل ذلك تحريك العقول الجامدة.

وتختمف تصنيفات البحوث باختالف المواضيع التي تتناوليا ،ولكنيا تتفق جميعا في
العممي التي تبدأ باختيار الموضوع وتنتيي باالستعداد لمناقشتو .وتُعد المادة
مراحل البحث
ِّ
أي ٍ
بحث ،والتي
العممية التي يتكئ عمييا البحث العممي أحد أىم المرتكزات التي يقوم عمييا ُّ
يصطمح عمييا بالمصادر والمراجع «.وتعتبر المعمومات المجمعة ركيزة الباحث األساسية،
كمقومات محورية لمبحث وكمما جمع الباحث أكبر عدد من المعمومات ...كمما أدى ذلك إلى
()2

تمكنو من تغطية بحثو بكل فروعو ونقاطو».

ىين بقوتيا ،وعميو وجب
وتكمن أىمية المصادر والمراجع في كون نجاح البحث العممي ر ٌ
عمى الطالب أن يكون مدركا لممادة العممية التي تتناسب مع موضوعو أوال ،ثم تصنيفيا إلى

مصادر ومراجع وىذا يتعمق بالتيميش واألمانة العممية في توثيق المادة؛ وذلك من خالل
إعطاء الحق ألصحابو .إضافة إلى أن قيمة المادة العممية تتعمق بثالث ركائز أساسية :الكمية
والكيفية والنوعية.

 الكمية :وتختمف كمية المادة العممية حسب حاجة الموضوع لذلك ،يستطيع الطالب التحكمفييا من خالل وضع خطة أولية مع أستاذه المشرف تعينو عمى تحديد المادة العممية التي

يحتاجيا فقط.
ويراعى فييا أسبقية وأقدمية الكتاب.
 النوعية :وتحدد ّنوعيةُ المادة العممية حسب الموضوعُ ،
الكيفية :وتتمثل في المنيجية المنظمة في االستفادة من المصادر والمراجع والتي سنتطرق
ّ

إلييا الحقا ،وعمى الباحث أن يكون مدركا لكل ىذا.
أوال -الفرق بين المصادر والمراجع:

ينبغي عمى الباحث أن يكون مدركا لنوعية المادة العممية التي يقوم بجمعيا ،فعدا عن

كونيا ذات صمة بموضوع البحث فعميو معرفة فيما إذا كانت مصادر أو مراجع ،والفرق بينيما
ىي
ىي أقدم ما تحوي مادةً عن موضوع ما ،أو بعبارة أخرى ّ
يتمثل أساسا في «:أن المصادر ّ
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الوثائق والدراسات األولى المنقولة بالرواية ،أما المراجع فيي التي تعتمد في مادتيا العممية
()3

أساسا عمى المصادر األصمية األولى فتتعرض ليا بالتحميل أو النقد أو التمخيص».
ثانيا -طرق االستفادة من المصادر والمراجع:

أو ما يعرف بالمادة العممية« وتتم عبر مرحمتين أساسيتين :مرحمة القراءة ،ومرحمة تدوين
()4

المعمومات ،وكمييما تحتاجان إلى المنيجية السميمة».

فعمى الطالب أن يختار ما يق أر ويختار مما ق أر ما ىو جدير لمتدوين .ونحن ىنا نتحدث
عن الفترة التي تأتي بعد جمع المادة العممية ،التي ليا عالقة بموضوع البحث ،لتأتي فيما بعد

مرحمة فرزىا وتوظيفيا بشكل يخدم البحث.
 -مرحمة القراءة:

حتى يتسنى لمباحث جمع المادة العممية عميو أوال أن تكون لديو ميارة القراءة ونقصد بيا:

« أن يتعمم الباحث كيف يقرأ ..وأن يطمع عمى مجموعة كبيرة من الكتب ،وأن ال يفوتو مرجع
()5

ذو أىمية في موضوعو».

والقراءة المنيجية تمر بثالث مراحل:
وىي القراءة الخاطفة التي تشتمل عمى االطالع عمى فيارس
 -1القراءة االستكشافية«:
ّ
()6
وعناوين المراجع والمصادر ،ثم تقييميا من حيث درجات ارتباطيا بالموضوع».
 -2القراءة العادية «:وىي القراءة المبنية عمى أساس سميم وصحيح ،حيث يقوم الطالب

بتحديد قائمة الكتب التي سيعتمد عمييا في قراءتو ىذه».

()7

 -3القراءة العميقة والمركزة «:ترتكز عمى التحميل والتعميل والتدقيق وابداء الرأي إن اقتضت
الضرورة بذلك ،ويدون الطالب بعد ذلك كل المالحظات التي استخرجيا عن طريق ىذه
()8

القراءة».

لتأتي بعد ذلك مرحمة أخرى تعرف بمرحمة التدوين.

 -مرحمة التدوين:

وتعد ىذه المرحمة أىم مراحل البحث العممي ،وترتبط ارتباطا وثيقا بمرحمة القراءة ،وقد أدرج
الباحثون طرقا كثيرة ومتنوعة في كيفية تدوين المادة العممية التي تم اختيارىا لمتدوين بعد
القراءة النيائية ،ويفضل في ذلك« إعطاء األولوية لممصادر األصمية المباشرة ،وتقديميا عمى
()9

غيرىا من المراجع الثانوية وغير المباشرة والتي تعتمد عمى المصادر».

وىناك طريقتين لتدوين المادة العممية :الطريقة التقميدية والطريقة الحديثة.
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 -1الطريقة التقميدية :وتتكون من أسموبين:

()10

أ -طريقة البطاقات «:وىي بوضع بطاقة لمكتاب أو المرجع الذي وجدت بو المعمومات».

ب -أسموب الممفات «:ممف البحث ىو عبارة عن غالف سميك من الورق المقوى،
أو البالستيك .وميزة ىذا األسموب أنو يمكن الباحث عند التحرير من الرجوع السريع إلى
االستشيادات والمالحظات ،أو حتى إجراء التعديالت».

()11

 -2الطريقة الحديثة:

أ-النسخ أو التصوير «:وىي أخذ المرجع أيا كان نوعو وعمل تصوير بآلة الطباعة لمصفحات
()12

التي يحتاجيا الباحث من المرجع».

مع تصوير الصفحة األولى وذلك لمعودة إلييا أثناء

تيميش المعمومة وىذا من باب الحفاظ عمى األمانة العممية.
ويتميز ىذا النوع من التدوين حسب اسمو بالمجوء إلى الحاسوب الذي
ب -نظام المعموماتية:
ّ
يتم تدوين المعمومات فيو «:وميزة ىذا األسموب العممي أنو ييتم بحفظ المعمومة بعد تخزينيا
()13

دون أن تتأثر بالعوامل الطبيعية».

لكنو في نفس الوقت ميدد أحيانا بخطر الفيروسات

التي تقتحم الحاسوب.
ثالثا :الصياغة والتدوين:

فبعد أن يقوم الباحث بجمع مادة بحثو وفق الخطة المؤقتة التي أعدىا ،وبعد أن أنيى

قراءتو لممراجع المحددة أو أغمبيا ،وسجل ما ييمو من المعمومات المتعمقة ببحثو ،وقام بعممية
الفرز والتصنيف بحسب اآلراء والموضوعات ،يباشر الباحث عممو الجديد بمرحمة جديدة ،وىي

مرحمة الصياغة والتدوين التي يبرز فييا شخصيتو وذاتو ،وفييا يقوم باختيار المعمومات من
المادة المجموعة وترتيب ما اختار ثم صياغتو ،وليس بالضرورة إدخال ما تم جمعو ،بل عميو
طرح ما ال عالقة لو ببحثو .حتى يعطي لممادة المنتقاة قيمة ،ويعرضيا عرضا جديدا.

ولكي يِؤثر الباحث في القارئ ببحثو العممي ،يجب أن يكون أسموبو واضحا ،يعالج

القضايا ببساطة وينقميا بمغة سميمة وعبارة متينة ،وليتحقق ذلك عمى الطالب أن يكون دقيقا
في اختيار مفرداتو بعيدا عن أسموب التيكم والسخرية ،كما يجب أن يتحاشى المبالغات
()14

والتضخيم.

وبالنسبة لقائمة ثبت المصادر والمراجع نراعي فييا الترتيب األلف بائي

والطالب مطالب بإسقاط( أل) التعريف؛ ويسجل اسم المؤلف ،ثم عنوان الكتاب ،اسم المحقق،
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ثم رقم الطبعة ،ثم بيانات النشر ،ثم أجزاء الكتاب ،بعدىا الصفحات المستخدمة من
()15

الكتاب...الخ من المعمومات الضرورية .وليا طرائق متنوعة لترتيبيا ونختار األنسب منيا.

واذا تنوعت المصادر والمراجع وتعددت أصنافيا ُيستحسن أن يرتبيا بحسب أىمية كل صنف،
كأن يبدأ بالمصادر المخطوطة ،ويتموىا بالمصادر المطبوعة ،والمراجع العربية ،والمراجع
األجنبية ،والرسائل الجامعية والدوريات والمجالت ،ثم المواقع االلكترونية.

وخالصة القول :عمى الباحث االستفادة من المصادر والمراجع عمى مختمف مستوياتيا،

وعمى العموم فالتزود بالمادة العممية األصمية والثانوية يعتبر أم ار أساسيا ينبغي أن يوليو
الباحث بالغ اىتمامو ،ويبقى عميو بعد أن ينتيي من كتابة بحثو ،أن يحرص عمى إخراجو في
حمّتو الكاممة ليصبح جاى از لممناقشة.
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