
 مصادر البحث الوثائقي: التقليدية والرقمية.
 حمزة مروة                                                                                    

 للعلوم اإلسالميةجامعة األمير عبد القادر 
 مقدمة
لكل نشاط وحبث علمي، وجيد ادلعلومات دورا ىاما جدا يف العصر احلايل فهي دتثل الركيزة األساسية تلعب 

الباحث نفسو أمام زخم وتدفق ىائل للمعلومات خاصة يف البيئة الرقمية مع ما تشهده من تغًنات مستمرة يف 
ادلعلومات اليت حتويها، ويف أشكال الوثائق اليت حتوي ىذه ادلعلومات، ويف طريقة بث ىذه الوثائق و الوصول إليها 

البيئة الرقمية بأنظمتها العادلية ادلختلفة من قواعد بيانات، بنوك معلومات وكل ما حتويو  ، وتتنوع الوثائق اليت حتويها
الشبكة من أنظمة ووثائق، وتقدم ىذه البيئة اجلديدة خدمات متنوعة واليت ختتلف جذريا عن البيئة التقليدية وىي 

تاج الباحث ألن يكون يف استعداد دائم  لتجديد طريقة ومهارات حبثو يف سلتلف الوثائق بيئة ادلكتبات، وىنا حي
 اليت حتويها البيئة الرقمية، وبالتايل الوصول إىل الوثائق ادلطلوبة بأقل جهد ووقت شلكنٌن وبأيسر وأسهل الطرق . 

 وطرقمع ذكر شليزاهتا  والرقميةوتأيت ىذه الورقة البحثية للتناول أىم مصادر البحث الوثائقي التقليدية 
 االستفادة منها يف البحث العلمي.

 ضبط المفاهيم:-1
 كمايلي:رتلة من ادلفاىيم وجب ضبطها  ورقة البحثية حتتوي ىذه ال

 1:مفهوم التوثيق-أ
واستخدامها من خالل  ادلعلومات،اليت تسهل توفًن  وادلتخصصة،ت الفنية اىو رلموع اإلجراءات والعملي

تخزين ىذه ادلعلومات ادلتنوعة. ويتمأو أشكاذلا ادلختلفة ومن مصادرىا  الفكرية،ىذه ادلعلومات نفسها أو أوعيتها 
لالستخدام يف حال فهرستها وتصنيفها وتررتتها لتكون جاىزة  وحتليلها،وتنظيمها  عليها،بشكل يسهل احلفاظ 

اسرتجاعها عند الطلب، وميكن التعامل مع ادلعلومات بالشكل اليدوي أو اآليل. ويعمل التوثيق على احلفظ على 
 واإلفادةمنها.ادلعرفة البشرية 

وكان ىذا ادلفهوم يعين  1870ان أول استعمال لكلمة " التوثيق" كان سنة  2:الوثائقيمفهوم البحث -ب
حيث أصبح التوثيق  1930ق إلصلاز دراسة أو مذكرة " وبقي ىذا ادلفهوم سائدا لغاية سنة " البحث عن الوثائ

 يعين االستغالل ادلنهجي للمعلومات.

                                  
دراسة ميدانية يف ادلؤسسات الرتبوية اجلزائرية والية  البحث الوثائقي التربوي في مجتمع المعلوماتعز الدين بودريان، 1

قسنطينة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم ادلكتبات. قسم علم ادلكتبات، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
 .34، ص 2005-2004جامعة منتوري قسنطينة ،
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رتع،ترتيب، على أنو يتجلى يف " FID"التوثيق من طرف الفيديرالية الدولية للتوثيق  كما مت تعريف  
مهما كان رلاذلا العلمي  فيها،ادلعلومات فهو فن وعلم تنظيم ادلعلومات والتحكم كل أنواع   واستعمالبث  انتقاء،

 التقين.أو 
ادلنهجية ادلعتمدة من طرف الباحث، يف سبيل حل االشكاليات اليت يواجهها والتساؤالت اليت  "وىو أيضا:

 3."يطرحها، متبعا إسرتاتيجية زلكمة، تنتهي إىل الوصول إىل رتلة من ادلعلومات، ومن مث تقييمها واعتمادىا
 4الوثائقي:أهمية البحث -2

التنظيم ادلنهجي للبحث. يف الواقع تسمح ادلصادر الوثائقية يشكل البحث الوثائقي أو فرز الكتابات نواة 
 للباحث بالقيام ببحث حول رلموع ادلعارف اليت هتم مشكلة حبثو.

وأن االطالع على ادلصادر الوثائقية ادلختلفة ضروري جدا لكي يتسىن للباحث أن يفحص يف سلتلف 
فيو. لتربير ضرورة القيام ببحث ما، ينبغي على  الكتابات صيغة السؤال حول موضوع البحث الذي يريد التحقيق

ز فيما لو عالقة وموضوع حبثو. وإال فننو قد يشرع يف حبث صلالباحث أن يكون على اطالع على ما كتب وما أ
سبق اخلوض فيو من قبل باحثٌن آخرين. ترتبط ىذه ادلعارف بادلضمون العام دليدان البحث وموضوعو كما تتعلق 

 تلف البحوث اخلاصة اليت تدور حول مشكل البحث.من جهة أخرى ومخ
ا. كما يسمح االطالع على ادلصادر هإن فرز الكتابات يسمح للباحث بتحديد إشكاليتو أو بنعادة تعريف 

، فنن ىذا وعليودان نفسو. يالوثائقية من جهة أخرى ومعرفة عالقة ىذا البحث ببحوث أخرى سبق إصلازىا يف ادل
 ت من شأنو أن يسمح باختيار أكثر ادلناىج مالئمة حلل مشكلة البحث. االطالع على الكتابا

تسمح عملية مراجعة الكتابات بفحص ادلفاىيم مث التحقق من العالقات اليت نريد إقامتها ومن ذتة نقلها 
حدة إىل حبثنا اخلاص. مع التأكيد على أن مراجعة ادلصادر الوثائقية ىي عبارة عن نشاط دائم احلضور يف كل وا

 من ادلراحل ادلنطقية للمنهجية العلمية.

                                  
الحاجة إلى التدريب اإللكتروني على البحث الوثائقي لدى األساتذة والباحثين ان، شعالل سليمة، عز الدين بودري3

. متوفرة 249باجلزائر، دراسة منشورة، ص المنخرطين في النظام الوطنيللتوثيق االلكتروني مع إشارة خاصة إلى جامعة تبسة
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األساتذة، مراجعة وتدقيق فضيل دليو، )قسنطينة، ال رامي، ب، فايل، البحث يف االتصال عناصر منهجية، تررتة رلموعة من 4
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ا هبين والعالقةينبغي أن ميكن البحث الوثائقي الباحث من إجياد النظرية اليت تعطي أفضل تفسًن للظواىر 
يضا الشك وعدم الوضوح ادلتعلقٌن أيزيل ىذا البحث الوثائقي  حبثو. كمامن خالل ما مت عرضو يف إشكالية 

 االشكالية.ادلختلفة ادلقدمة يف  وادلفاىيمبادلعلومات 
تسمح من ىذا ادلنظور نفسو  البحث، كماصالة مشروع أتستخدم عملية مراجعة الكتابات للتأكد من 

 وبالتايلإن مراجعة ىذه الكتابات تسمح للباحث بتوسيع رلال معارفو  السابقة،بربط الدراسة احلالية بالدراسات 
يف  والغوصالوثائقية تسمح للباحث بتشريح ادلشكل  ادلعرفة، فادلصادردلشكلة حبثو يف ميدان  أفضلإجياد موضع 

 األشياء.عمق 
 المصادر الوثائقية: 3

ي حبث كان رلموع ادلؤلفات اليت تستخدم كمراجع من رسائل جامعية، مقاالت يف يضم التوثيق أل
ة. وتتألف أغلب البحوث من رسائل علمية ومقاالت الدوريات، وثائق إعالمية وبعض ادلصادر األخرى ادلتنوع

وميكن تقسيم ىذه ادلصادر وفق رتلة من ادلؤشرات دلا  معٌن،دورية هتدف دلواكبة التغًنات احلاصلة يف رلال حبث 
 يلي:

 إىل عدة أقسام ىي:البحثالوثائقي  تُقسم مصادر
 5تقسيم حسب الـمحتوى أو المضمون: -3-1
ىي الـمصادر اليت تشتمل أساسا الـمعلومات اجلديدة أو التصورات  )الدرجة األولى(:الـمصادر األولية -

أو التفسًنات اجلديدة حلقائق أو أفكار معروفة؛ ىي الـمصادر اليت قام الباحث بتسجيل معلوماتـها مباشرة استنادا 
 غًن معروفة سابقا. ائقوحقذلك بغرض اخلروج بنتائج جديدة  وغًنإىل الـمالحظة أو التجريب أو اإلحصاء 

ىي الـمصادر اليت تعتمد معلوماتـها ومادتـها أساسا على األوعية  الـمصادر الثانوية )الدرجة الثانية(:-
ترتيبها وفقا خلطط نسقية لتحقيق  ويعادوالـمصادر األولية معتمدة يف ذلك على معلومات مت تسجيلها سابقا 

صادر أيسر وأوسع من الـمصادر األولية اليت يتعذر احلصول عليها يف أىداف علمية معينة. الوصول إىل ىذه الـم
 بعض األحيان. 

تستخدم الـمصادر الثانوية كمستودعات للمعلومات اجلاىزة أو احلقائق الـملخصة وىي يف نفس الوقت 
 أدلة ومفاتيح ببليوغرافية للمصادر األولية

كري العالـمي الـمتزايد إىل ظهور ىذا النوع من أدى حجم اإلنتاج الف الـمصادر من الدرجة الثالثة:-
الـمصادر. تـهدف مصادر الـمعلومات من الدرجة الثالثة إىل إعادة ترتيب وتنظيم معلومات الـمصادر األولية 
والثانوية، تـحليلها بالشكل الذي يسهل االستفادة منها وتـختصر الطريق للوصول السريع إىل الـمعلومات اليت 

 . يساعد ىذا النوع من الـمصادر يف الوصول إىل الـمعلومات األولية والثانوية. يـحتاجونـها

                                  
 .139(،2000عبد التواب شرف الدين، دراسات يف الـمعلومات، )القاىرة: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،  5



 6التقسيم حسب الشكل الـمادي:  -3-2
اعتمادا على الـمادة األساسية اليت استخدمت وتستخدم يف الكتابة والطباعة ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع 

 ىي:
اليت كانت تستخدم قديـما يف تسجيل اإلنتاج الفكري لإلنسان كاأللواح الطينية  الـمصادر قبل الورقية: -

ال تزال تستخدم من قبل العديد من  وىيالربدي  وأوراقاحليوانات  وجلودوادي الرافدين  يف حضاراتاليت ُوجدت 
 .واآلثاريف مـجاالت التاريخ  والـمهتمٌنالباحثٌن 
على أنواع مـختلفة  وىياليت يكون الورق مادتـها األساسية  ألوعيةوا: ىي الـمصادر الـمصادر الورقية-

اجلامعية  والرسائلاستخدامها يف البحث العلمي إىل الدوريات، الكتب  وكثافةيـمكن حصرىا حسب أىـميتها 
 الـموحدة.  والـمعايًناالخرتاع  وبراءاتالبحوث  وتقاريرالـمؤتـمرات  وبـحوث
ال يدخل الورق يف  واليتمل كل أنواع األوعية من الـمصادر غًن التقليدية تش الـمصادر بعد الورقية:-
 يـمكن حصرىا يف قسمٌن: واليتتكوينها 
 .السمعية البصرية والـمواداألول يضم الـمصغرات  -
 القسم الثاين يضم األوعية الـمحوسبة اإللكرتونية.  -

 :الـمصادر بعد الورقية ىي 
 ( الـمصادر السمعية البصريةAudiovisuel). 
 ( الـمصادر الفيلمية بـما يف ذلك الـمصغراتMicrofilmes)  ضمن ما يعرف بالنشر ادلصغر

و يعين إعادة تسجيل النصوص ادلكتوبة من كتب ودوريات يف شكل مصغر ليشكل جيال جديدا من 
 ادلعلومات. 
  نرتنت.بعد األ ومانرتنت ألالـمعلومات الدولية ا اإللكرتونية شبكةالـمصادر 

 التقسيم حسب جهة اإلصدار:  -3-3
 مصادر الـمعلومات ىي: وإصداراجلهات الـمسؤولة عن نشر 

 .واألحزاباألكاديـمية `النقاباتوالـمعاىد`اجلامعات والدوليةاإلقليمية  احلكومية `الـمنظمات`اجلهات 
 : التقسيم حسب طبيعة النشر -3-4

 غًن منشورة. منشورة أوتنقسم إىل مصادر 
 :تشمل الكتب بأنواعها، الدوريات، البحوث، براءات االخرتاع، الـمعايًن،  الـمصادر الـمنشورة

 .والـمواصفاتوغًنىاالـمقاييس 

                                  
 .145سبق ذكره،  التواب، مرجعشرف الدين عبد 6



 :الـمخصصة  وغًنتشمل مصادر الـمعلومات الـمحدودة الكميات  الـمصادر غير الـمنشورة
 بأنواعها الـمختلفة. والـملفات على نطاق واسع، الـمخططات، الـمراسالت، الـمذكرات والتوزيعللنشر 
 7التقسيم حسب اإلتاحة:  -3-5

 ثالثة أنواع: وىيتقسم مصادر الـمعلومات حسب إتاحتها 
 :وادلؤدتراتاألوراق ادلقدمة إىل الندوات  البحوث،والدوريات تقارير كالكتب   مصادر عامة، 

 االخرتاع.الرسائل اجلامعية وبراءات 
 :موضوعات  وتعاجلالـمستفيدين  ومـحدودةىي مصادر مـحدودة االستخدام  مصادر مـحدودة

 أحيانا من الـمصادر غًن الـمنشورة، وتعدعلمية تفيد مـجموعة متخصصة جدا 
 :تتعلق  أو جارية، تقارير، نشرات أو مذكرات تكون وثائق تاريـخيةيـمكن أن  مصادر سرية

وتكون عرب أجهزة االستطالع الالسلكية أو عرب االستطالع  واالقتصاديةالعسكرية السياسية باجلوانب 
 الفضائي. 

 8الرسمية: وغيرمصادر الـمعلومات الرسمية -3-6
 يعتمد ىذا التقسيم على اجلهات الـمسؤولة عن اإلصدارات، قد تكون:

 :يندرج تـحت ىذا النوع الـمصادر احلكومية، شبو احلكومية، الـمؤسسات  الـمصادر رسمية
 وغًنىا.الصناعية، الـمصارف، الـمحاكم، اذليئات التشريعية 

 :احلكومية، الـمنظمات  اذليئات غًنىي الـمصادر الـمنتجة من قبل  الـمصادر غير الرسمية
النظر  والـمناقشاتووجهاتلـمصادر الشفهية، اآلراء ، اجلمعيات. يدخل تـحت ىذا التقسيم اواإلقليميةالدولية 

 .والـمؤتـمراتوالندواتبٌن الباحثٌن على ىامش الـملتقيات 
 التقليدية: وغيرمصادر الـمعلومات التقليدية  -3-7

 ميكن تقسيم ىذا النوع بأكثر من طريقة نذكر منها ما يلي:
 اجلامعية  والدورياتوالنشراتوالرسائل: ىناك الـمصادر الـمطبوعة كالكتب حسب طريقة إخراجها

 واألسطواناتوالوسائطالفيلمية  والـميكروفيلموالـميكروفيشوالشرائحالـمطبوعة كاألفالم  وغًنىاوالـمصادر غًن
 .وغًنىااحلاسوبية الـممغنطة 

  ىناك الـمصادر التقليدية كالكتب  :والحداثةحسب الجدة
 اوالـمراجعوالدورياتوالنشراتوالكتيباتوغًنى

 الـممغنطة على اختالفها. والبصريةواألقراصغًن التقليدية كالـمواد السمعية  والـمصادر
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 9الوثائقية: وغيرمصادر الوثائقية ال -3-8
 تنقسم إىل قسمٌن، ىـما:

 .من الدرجة الثالثة والـمصادرتضم الـمصادر األولية، الـمصادر الثانوية  الـمصادر الوثائقية:
 الشخصية. والـمصادرتضم نوعٌن ىـما الـمصادر الرمسية  الوثائقية:الـمصادر غير 

 التقليدية:المصادر الوثائقية  -4
 10المؤلفات التي تستخدم كمراجع:- أ

قد تكون ادلؤلفات اليت تستخدم كمراجع ىي األدوات األكثر ضرورة للبحث، ينبغي االطالع عليها فور 
وادلفاىيم األساسية. تضم ادلراجع ادلوسوعات ادلعاجم ادلتخصصة، الشروع يف أي حبث لتوضيح بعض األفكار 

 الدليل البيبليوغرايف، الفهارس واجلداول واحلوليات.
 :الموسوعات 

وعلى العموم حتاول ادلوسوعات حتديد ما توصلت إليو ادلعرف بدقة حول مشكلة زلددة أو يف ميدان 
للمدارس الفكرية والنظريات الكربى، وتسمح بالتعود على بعينو. كما تقدم أيضا صورة للنماذج األساسية، 

ادلوضوع، وذلا أيضا ميزة تقدمي ادلراجع األساسية حول ادلؤلفات الكربى يف رلال من رلاالت الدراسة أو ميدان من 
 .ميادين البحث. على سبيل ادلثال: ادلوسوعة العادلية

مات أو ادلفاىيم. مثال يف حالة حبث يضم أفكارا ادلتخصص فيقدم تعريفا واضحا ودقيقا للكل المعجم أما
 متعلقة باستعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم أو االتصال عن بعد يكون استعمال ادلعجم ادلتخصص ضروريا. 

 :11الفهارس 
وىي مؤلفات تضع فهارس واسعة مصنفة  الدالئل الفهرسية"توجد كذلك الدالئل الوثائقية اليت تسمى "

حسب ادلواضيع، وتكون على العموم مقسمة إىل مواضيع فرعية دتتلك نظاما لإلحالة. وىي تقدم لنا يف بعض 
 األحيان ملخصات حتليلية أو تعليقات لبعض الكتب ادلفهرسة. 

حسب ادلواضيع ومرفقة عبارة عن مراجع دلقاالت منشورة يف دوريات سلتلفة مصنفة  الفهارس العامةإن 
 مثال وملخصات قصًنة. تكون الفهارس مفيدة كثًنا للحصول على البحوث اجلديدة حول موضوع ما. يف علوم

جديد يف عدد كبًن من الدوريات يف  ما ىواالتصال )كندا( ىناك منشور يسمى ملخصات االتصال يصف 
موضوعات البحث وادلؤلفٌن يف كل شكل فهارس. وبالتايل فنن ملخصات االتصال ىذه تسمح بتحديد 
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ارس متخصصة تسمح بتكوين هالدوريات بالنسبة للدراسات اخلاصة باالتصال. جتدر االشارة ىنا إىل وجود ف
 فكرة جيدة عن أحدث مسارات البحث حول أية قضية.

أدوات تعد الفهارس مؤلفات مرجعية عامة حتتوي على قوائم اجلمعيات ذات الطابع ادلهين، الباحثٌن،   
ىذه  .. تسمح... ادلهين،الباحثٌن، أدواتالعمل، إحصائياتحتتوي على قوائم اجلمعيات ذات الطابع  العمل، عامة

 وادلخابراذلامة.الفهارس باحلصول على عناوين سلتلف الباحثٌن 
يكون الدخول على احلوليات أكثر سهولة منو بالنسبة للفهارس، ألهنا تتوجو عموما إىل اجلمهور   

 .وبيبليوغرافياتتواريخ  مراجع،سلتصرات،على  وحتتويدراسات لتحديد القضايا ادلختلفة  واسع،وتقدمال
  والدوريات:المونوغرافيات 

ادلونوغرافيات ىي دراسات خاصة حول مواضيع  ".ترجع ادلونوغرافيات ببساطة إىل ما نسميو "بالكتب
الكتب  للمونوغرافيات:الدالئل،ىناك مناذج سلتلفة  ادلتاحة.إهنا دتثل ادلصدر األىم للمعلومات  سلتلفة.

 والكتبأشار " ترامبالي " إىل أن الدالئل  ادلتخصصة.ولقدادلؤلفات األدبية والدراسات  ادلوجزة،ادلصنفات،السًن،
 قاشاتوالنادلوجزة ىي القراءات األولية اليت جيب القيام هبا ألهنا ىي بوابات الدخول إىل االشكالية وإىل النظريات 

 معٌن.تكون ادلصنفات مفيدة كثًنا ألهنا جتمع عددا من ادلؤلفٌن يف ميدان  العلوم.األساسية حول أي علم من 
 وساطة.تتمثل مزايا ادلصنفات يف كوهنا حتيل القارئ على ادلؤلفٌن أنفسهم مباشرة ودون أي 

 ادلتخصصة.بعد ادلونوغرافيات مباشرة  األمهية،تعد الدوريات ىي ادلصدر الثاين للمعلومات من حيث    
على درجة كبًنة من الرتكيز وتتميز بطابعها العايل التخصص  ولكنتكون ادلقاالت ادلعروضة يف الغالب موجزة 

وبالتايل فهي تعلمنا عن أحدث  البحوث،ومن أىم مزاياىا أهنا تقدم آخر  زلتوياهتا.كثًنا ما يظهر يف   والذي
ون ىذا ادلصدر الوثائقي ضروريا جدا دلساعدة الباحث على اإلدلام ومشكلة ويك البحث.االجتاىات يف ميدان 

 نجد:مثال كحقل حبثي ومن أمثلة الدوريات ادلتخصصة يف علوم االتصال اجلوانب.معينة من كافة 
• Communication et information 
• Communication Research 

  شلا تقدم حول سلتلف مصادر البحث الوثائقي التقليدية وتقسيماهتا ادلتنوعة يسعى الباحث دوما
ا والتدريب هعالتأقلممفهو حيرص على  مصادرىا، لذادلواكبة التغًنات احلاصلة يف رلال رتع ادلعلومات من 

 مع وسائطها ادلختلفة على التعامل 
 12المصادر الوثائقية الرقمية:-5
متعارف عليو من مصادر الـمعلومات التقليدية )الورقية و غًن الورقية( مـخزنة إلكرتونيا على  كل ما ىو”

( أو ليزرية بأنواعها أو تلك الـمصادر الالورقية و الـمخزنة أيضا magnetic  tape/diskوسائط سواء مـمغنطة )

                                  
 .51(، .2009، 1دار اليازوري العلمية، طقنديلجي وآخرون، مصادر دلعلومات التقليدية وااللكرتونية، األردن: عامر .12



ملفات  قواعد بيانات و بنوك معلومات  إلكرتونيا حال إنتاجها من قبل مصدريها أو ناشريها )مؤلفٌن ناشرين( يف
أو داخليا يف الـمكتبة أو مركز الـمعلومات عن طريق ( on lineمتاحة للمستفيدين عن طريق االتصال ادلباشر )

 ( و أقراصmultimédia( و الـمتطورة األخرى مثل األقراص الـمتعددة  )cd-romمنظومة األقراص الـمكتنزة )
(DVD). 

من دونـها لن  واليتو يـجب توفر األجهزة الـمناسبة الستخدام أو قراءة الـمصادر الالورقية اجلدير بالذكر أن
يكون ىناك أي استغالل لـما تـحتويو ىذه الـمصادر من معلومات قد تكون ضرورية للباحث أو الـمسؤولٌن فيما 

 سن وجو.األىداف اليت يسعون إليها لتأدية مهامهم على أح ولتحقيقيتخذونو من قرارات 
 13:رقميةال وثائقيةمصادر الـالأنواع  1-5

من مصادر الـمعلومات اإللكرتونية اليت يـمكن احلصول من خالذلا على معلومات  ومتنوعةىناك أنواع كثًنة 
عام يـمكن تقسيمها إىل  والثقافيوبشكلالـمستوى العلمي  وحسبمتعددة يف مـجال تـخصص الـمستفيد منها 

 عدة أنواع، ىي:
 الـموضوعية: والـمعالجةتقسيم حسب التغطية -أ

 تقسم ىذه الـمصادر إىل ثالثة أنواع ىي:
ىي اليت تتناول موضوعات مـحددة أو  :والدقيقةالـموضوعات ذات التخصصات الـمحددة * 

 وتفيد ادلتخصصٌنموضوعات ذات عالقة مرتابطة مع بعضها البعض. غالبا ما تكون الـمعالـجة موضوعية عميقة 
 ,Agricolaأمثلة ىذا النوع نذكر: ) ومنقاعدة  52عدد قواعد البيانات فيها أكثر من  ويبلغأكثر من غًنىم 

Ntis, Medline )وغًنىا. 
الـموضوعي لقواعد البيانات اليت  والتنوع: تـمتاز بالشمولية الـموضوعات ذات التخصصات الشاملة* 

أشهر  ومنالسواء  وتفيدادلختصٌن علىيت تزيد دائما عن الـخمسٌن القواعد ال كثرة ىذهتـحتوي عليها. إضافة إىل  
 (.Dialogبنوك الـمعلومات نذكر )

بغض النظر عن اختصاصاتـهم  عامة الناسيستفيد منها  وسياسيةذات توجهات إعالمية  وىيالعامة:* 
 . والثقافيةالعلمية  ومستوياتـهم

 :يـمكن تقسيم ىذا النوع إىل قسمٌن أساسيٌن، ىـما

                                  
: دراسة ميدانية استخدام أدوات البحث ومناذجو يف الويب البحث الوثائقي ولغات التوثيق في البيئة الرقميةخًنة رواحبي،  13

م الوثائقية، من لدن أساتذة جامعة تيارت، مقاربة وصفية حتليلية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص علم ادلكتبات والعلو 
 .55. ص 2019-2018، -1-قسم علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة وىران 



 :)موضوعات كثًنة  وتعطيالـمحلية  واألخبارتتناول موضوعات الساعة  اإلخبارية )اإلعالمية
أشهرىا  ومنالعامة  والـمجالتىذه القواعد معلوماتـها من الصحف  وتستقيمفهوم لكل الناس  وبأسلوب

 (،banque d’informationبنك معلومات النيويورك تايـمز الـمعروف باسم )
  ىي من األنواع الـحديثة لـمصادر الـمعلومات حيث تليب  الـمعلومات التلفزيونية:مصادر

وليدة الـمجتمع الـمعلومايت  وىياليومية  والـمتطلباتاحتياجات الناس االعتياديٌن إذ ختص الـحياة العامة 
 Ceeبنظام ) أشهر ىذه الـمعلومات ما يعرف ومنتسد ثغرات خدمات الـمعلومات للباحثٌن  واليتالـجديد 

Fax, Prestel( ،يف بريطانيا )Télétel( يف فرنسا و )Télétexte )يف اليابان. 
 14تقسيم حسب الـجهات الـمسؤولة عنها: -2-5

 تقسم ىذه الـمصادر كما يلي:
  مع  وتتعاملمصادر معلومات إلكرتونية تابعة لـمؤسسات تـجارية ىدفها الربح الـمادي

 ووسيطةالـمعلومات كسلعة تـجارية. يـمكن أن تكون ىذه الـمؤسسات منتجة أو بائعة أو موزعة 
(Broker .للمعلومات ) 

 15بنوك المعلومات:
ادلئات من البنوك، ولكل منها شليزهتا  وىناكتوجد بنوك "ادلعطيات " أو ادلعلومات منذ سنوات عديدة.   

إليها بواسطة نظام مفاتيح الكلمات أو بأمساء خاصة. لكي نستطيع اخلاصة. وعلى العموم، ميكن الوصول 
أىم وكمثال عن  جامعية.البد من امتالك حاسوب شخصي أو اللجوء إىل مكتبة  البنوك،الدخول إىل ىذه 

تسًن الكثًن من بنوك ادلعلومات وما فيها  ( واليتIST Informatéqueالكيبيكية )صلد الشركة  بنوكادلعلومات العادلية
 واألمريكية.الفرنسية 

  مصادر معلومات إلكرتونية تابعة لـمؤسسات غًن تـجارية ال تـهدف ىذه الـمؤسسات للربح
 . والثقافيةوخدمة الباحثٌندعم األىداف العلمية  للخدمات الـمعلوماتيةوإنـماالـمادي كأساس يف تقديـمها 

كالـجامعات، الـمعاىد، الـمراكز العلمية،   وثقافيةيـمكن أن تـمتلك ىذه الـمصادر مؤسسات علمية 
تـموذلا الـحكومات أو اذليئات الـمشرتكة يف الـمشروع.من أشهرىا  أو مشاريعمنظمات دولية، ىيئات حكومية 

 (.Marc) ( وماركAgrisنظام )
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 16تقسيم حسب نوع الـمعلومات: 3-5
 الـمصادر كما يلي:تقسم ىذه 

 Bases deالبيبليوغرافية ) بقواعد البياناتأو ما يسمى  مصادر معلومات إلكترونية بيبليوغرافية:
données bibliographiques من بٌن مصادر الـمعلومات اإللكرتونية  واستخداما( ىي األكثر شيوعا

النصوص الكاملة  وكذلكحتاجها الباحث اليت يـ والـموضوعيةحيث تقدم البيانات البيبليوغرافية الوصفية 
 .ومستخلصاتـها

 وخدمة( Eric) وإريك( Index Chemicusنـجد من بٌن تلك الـمصادر الكشاف الكيماوي )
 (.LC Marcمارك التابعة لـمكتبة الكونـجرس )

 Bases de) غًن البيبليوغرافيةقاعدة البيانات  تسمى 17بيبليوغرافية:مصادر معلومات إلكترونية غير 
données non bibliographiquesإىل: ( وتنقسم بدورىا 

 النص الكاملذات  الـمصادر اإللكرتونية (Full Text،) 
 مصادر الـمعلومات ( الرقمية أوBases de données numériques) 
 ( مصادر الـمعلومات النصية الرقمية أوBases de données numériques textuelles) 
  مصادر معلومات( إلكترونية باالتصال الـمباشرOn Line :) 

العلمية  والـجهاتالـمعلومات  ومراكزاليت تتيح للمكتبات  والعالـميةىي قواعد البيانات الـمحلية، اإلقليمية 
فرصة احلصول على مصادر الـمعلومات إلكرتونيا عن طريق شبكات االتصال.توفر  والثقافيةوالتجاريةواإلعالمية

يف أكثر  وموزعةلمستفيدين إمكانية احلصول على مصادر الـمعلومات الـموجودة يف أماكن بعيدة ىذه الـمصادر ل
 من موقع.

 ( مصادر الـمعلومات اإللكترونية على األقراصCD-Rom:) 
من الـجهات نـحو استخدام ىذه  اتـجهت العديدَيُسُد ىذا النوع من الـمصادر ثغرات النوع السابق حيث 

( بعد أن توفرت أغلب On-Lineخدمة البحث اآليل الـمباشر أو االتصال الـمباشر ) القواعد كبديل عن
( إضافة إىل الـمطبوعات أو الـمصادر الـمرجعية Ericو ) (Dialog)، (Medline)الـمصادر بالشكلٌن مثل 

 .واألدلةوالـمعارت( كالـموسوعات Full Textبنصوصها الكاملة )
 18الوثائقية الرقمية:منافذ الحصول على المصادر  -6
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اإلفادة منها. ىذه  وكيفيةتـختلف منافذ احلصول على الـمصادر اإللكرتونية حسب حاجة الـمستعمل 
 الـمنافذ ىي:
 ( االتصال بقواعد البيانات عن طريق االتصال الـمباشر`On Lineويُعرف )  أيضا باالشرتاك
 الـمباشر،
  أحد مراكز اخلدمة على اخلط،`شراء حق اإلفادة من اخلط الـمباشر من خالل 
  واإلقليميةوالدولية`االشرتاك من خالل الشبكات الـمحلية، 
 ( االشرتاك من خالل وسطاء الـمعلومات أو تـجار الـمعلومات`Information 

brokers) 
  بـ ) الـمصادر الـمعروفة`االشرتاك من خالل شبكات تعاونية خاصة لتقاسمResource 

Sharing Net Work األقراص الليزرية الـمكتنزة )شراء /  االنرتنت، `اقتناء(،`من خالل شبكة
 اشرتاك(
  الـمعلومات بصفة  واسرتجاععالية من خالل نقل  وفوائديُعترب منفذ شبكة االنرتنت ذو فعالية
من خالل مردودىا اجليد يف تقدمي مصادر الـمعلومات الـمختلفة على شكل  وكذلككبًنة   وبسهولةسريعة 

 لكرتوين.إ
 وفيما يلييف ذلكدورا رئيسيا  وتؤديتعترب شبكات الـمعلومات مظهرا أساسيا من مظاىر ثورة الـمعلومات 

 19:من خال مناذج عن توظيفها يف ادلكتبات اجلامعية تقسيم آخر للمصادر الرقمية عرب شبكة األنرتنت
  :خدمة تتيحها ادلكتبة اجلامعية على  وىيخدمة البحث يف الفهارس ادلتاحة على اخلط ادلباشر

موقعها اإللكرتوين من خالل ختصيص روابط حتيل ادلتصفح الولوج إىل الفهارس ادلتعددة للمكتبة اجلامعية من 
فيها عن األوعية الفكرية اليت حيتاجها  والبحث -اراهنليال أو  –أي مكان متصل بشبكة اإلنرتنت ويف أيوقت 

 ىذه األوعية. واستعارة التوجو فعليا مقر ادلكتبة م ى أمكنو ذلك مث ومنأرقام تصنيفها  وأخذ
  وليسجيد  وبشكلحيث أن ادلكتبة اجلامعية تستطيع تقدمي ىذه اخلدمة  المرجعية:الخدمة 

بل تستطيع ختصيص الربيد اإللكرتوين  وبينادلكتيب،بالضرورة عن طريق االتصال الشفوي ادلباشر بٌن ادلستفيد 
لإلجابة عن ىذه االستفسارات دون احلاجة إىل اضطرار ادلستفيد إىل احلضور الفعلي إىل مقر لذات ادلكتيب 

 وقتو. وضيقادلكتبة يف خضم انشغاالتو 
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  من خالل وضع إمكانية تصفح  وىذاالمباشر:خدمة الرسائل الجامعية المتاحة على الخط
مث تقرير أيا منها ختدمو يف  ومنا هتمستخلصا الرسائل اجلامعية ادلوجودة يف ادلكتبة إما تصفحا كليا أو تصفح

حبثو، وقد توسع ادلكتبة اجلامعية ىذه اخلدمة إىل إتاحة حتميل ىذه الرسائل وما يتوافق مع زتاية حقوق ادللكية 
 ا.هبالفكرية ألصحا

  عن طريق إعالم ادلستفيدين بعناوين األوعية الفكرية اليت اقتنتها  :وىذاالجاريةخدمة اإلحاطة
 ادلكتبة اجلامعية مؤخرا وحتديد اآلجال اليت تكون فيها ىذه األوعية جاىزة لالستعارة.

 :تستطيع ادلكتبة اجلامعية شلارسة ىذه اخلدمة من خالل  خدمة البث االنتقائي للمعلومات
عناوين مواضيع حبوثهم مصحوبة بعناوين بريدىم  والطلبةألساتذةفيها اختصيص بريد إلكرتوين يرسل 

 وكلما توفرت عناوين ختدم رلال حبثهم أعلمتهمادلكتبة بذلك عن طريق الرتاسل اإللكرتوين. اإللكرتوين،
  أصبح اشرتاك ادلكتبات اجلامعية يف  :والدورياتاإللكترونيةخدمة البحث في قواعد المعلومات

لذا أخذت ادلكتبات اجلامعية على عاتقها  مألوفا،الدوريات اإللكرتونية أمرا  وكذاقواعد ادلعلوماتاإللكرتونية 
بعد حصوذلم على   اإللكرتوين،الدوريات دلستفيديها ادلتعددين من خالل موقعها د مهمة إتاحة ىذه القواع

اإللكرتونية  والدورياتحد منهم، وبذلكيمكن للمستفيد الولوج إىل ىذه القواعد كلمة السر اخلاصة بكل وا
 شاء. ووقتماأينما كان

 نماذج عن أنظمة التوثيق الرقمية في الجزائر: 7
توجد العديد من ادلنصات الرقمية وأنظمة التوثيق احمللية اليت تساعد على تنظيم عملية البحث العلمي على 

 ونذكر منها: اخلط وتسهلها للباحث
 20الفهرس المشترك الجزائري-أ 

ىو فهرس وطين يضّم رلموعة من األرصدة الوثائقية للمكتبات اجلزائرية، حبيث يعمل على تشجيع العمل 
 تقاسم األرصدة الوثائقية اليت حتتويها. وكذااجلماعي بٌن ادلكتبات 

والوصول إىل عدد أكرب من ادلصادر اذلدف األساسي للفهرس ىو مساعدة ادلكتبات على تطوير خدماهتا، 
 من خالل الفهرسة ادلشرتكة. وىذاخفض التكاليف  وكذلكالوثائقية 

 األهداف:
  ُيستخدم الفهرس اجلزائري ادلوحد كنقطة إتاحة وحيدة للولوج إىل سلتلف ادلصادر الوثائقية

 فيو.للمكتبات ادلشاركة 
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  باستعمال نفس  ومقّننةوذلكحتديد الوثائق، شلّا يسمح بننشاء قاعدة ببليوغرافية وطنية موّحدة
 ادلواصفات الوثائقية.

  ادلشاركة.حتديد مكان تواجد الوثائق يف ادلكتبات 
  ادلكتبات.تقاسم ادلصادر الوثائقية عن طريق خدمة اإلعارة ما بٌن 
  زلّلية.تسمح بدورىا بننشاء لغة وثائقية  واّليتإنشاء ملفات إسناد وطنية 

 SNDL:21النظام الوطني للتوثيق عل األنترنيت-ب
نظام يسمح بتصّفح الوثائق اإللكرتونية الوطنية والدولية الغنية وادلتنوعة، واليت تشمل رتيع ميادين ىو 

 التعليم والبحث العلمي.
ميكن الوصول إليها بصفة مباشرة بالنسبة للطلبة، األساتذة  الفئة األولىتصّنف ىذه الوثائق إىل فئتٌن، 

، فتخص جانب البحث وىي موجهة إىل الفئة الثانيةالباحثٌن والباحثٌن الدائمٌن باجلامعات ومراكز البحث. أما 
هندسٌن يف األساتذة الباحثٌن، الباحثٌن الدائمٌن، إىل طلبة ما بعد التدرج )طلبة الدكتوراه وادلاجستًن(، الطلبة ادل

. تصّفح ىذا النوع من الوثائق يكون بصفة مباشرة أيضا لكن باحلصول على حساب 2هناية التخرج ماسرت 
 شخصي.

 خالصة عامة
ميثل البحث الوثائقي سلتلف اخلطوات ادلنهجية اليت يتبعها الباحث للحصول على ادلعلومات اليت ختدم 

البحوث والدراسات  الدوريات،عة من مكتبات برصيدىا ادلعريف إىل وحيتاج فيها جلملة من ادلصادر ادلتنو  دراستو،
لكن ونظرا للتطور اذلائل يف خدمات شبكة األنرتنت أصبحت ضرورة توفًن مصادر وثائقية رقمية دائمة  العلمية،

لكن تبقى العالقة قائمة بٌن ادلصادر التقليدية  حبوثو،على اخلط تفيد الباحث وتيسر عليو عملية التقدم يف اصلاز 
 منها.حسب خصوصية ادلعلومة ودرجة تعقدىا وإتاحة االستفادة  والرقمية

 قائمة المراجع
 الكتب:-1
 (2000القاىرة: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ،)دراسات في الـمعلوماتشرف الدين، عبد التواب 
  ،1طدار ادلعتز للنشر، األردن:-عمان )، المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتإدارة عبد اهلل حسن مسلم ،

2015.) 
 1طدار اليازوري العلمية، :األردن،مصادر لمعلومات التقليدية وااللكترونيةعامر وآخرون، قنديلجي ،

2009.) 
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  ،وتدقيق ، تررتة رلموعة من األساتذة، مراجعة البحث في االتصال عناصر منهجيةال رامي، ب، فايل
 .(2009والرترتة،ديوان ادلطبوعات اجلامعية سلرب علم اجتماع االتصال للبحث :قسنطينة، اجلزائرفضيل دليو، )

 الرسائل الجامعية:-2
 البحث الوثائقي التربوي في مجتمع المعلومات دراسة ميدانية في المؤسساتالتربوية عز الدين،بودريان

لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم ادلكتبات. قسم علم ادلكتبات، كلية  ، أطروحة مقدمةالجزائرية والية قسنطينة
 .2005-2004العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة ،

 ميدانية استخدام أدوات  : دراسةالوثائقي ولغات التوثيق في البيئة الرقمية البحث خًنة، رواحبي
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه البحثونماذجه في الويب من لدن أساتذة جامعة تيارت، مقاربة وصفية تحليلية

علوم ختصص علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية، قسم علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 
 .2019-2018، -1-اإلسالمية، جامعة وىران 

 3- االلكترونية:المواقع 
  ،الحاجة إلى التدريب اإللكتروني على البحث الوثائقي لدى األساتذة عز الدين ،بودريانشعالل سليمة

باجلزائر، دراسة  والباحثين المنخرطين في النظام الوطنيللتوثيق االلكتروني مع إشارة خاصة إلى جامعة تبسة
 .16:30، على الساعة 27/10/2019منشورة. متوفرة على الرابط: مت التحميل يوم 

 مصادر المعلومات ودورها في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات  زينب بن الطيب، رلموعات
أكتوبر  31حميل . تاريخ الت1جامعة باتنة -: ادلكتبة ادلركزية جلامعة أم البواقي منوذجاالجامعية الجزائرية

  -http://www.univ-constantine2.dz/instbiblio/wp، متوفر على الرابط 17:40، 2019
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