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 المرحلة الثالثة: تجميع البيانات أو البحث عن الوثائق

 البيانات أو الوثائق؟ -1

هي األرقام والنسب واإلحصائيات  لبياناتابين المصطلحين؟ نعم. فهل هناك فرق 

والمالحظات وغيرها، التي يمكن بعد إعمال العقل والمنطق والمقارنة والتحليل تؤدي 

. إذا تراكمت هذه المعلومات وقام الباحث )أو اإلنسان عموما( معلوماتإلى الوصول إلى 

كّون المعرفة من معارف علمية )أثبتها المنهج . وتتمعرفةبترتيبها وتصنيفها، ترتقي إلى 

العلمي( ومعارف غير علمية )أفكار مسبقة، إشاعات وغيرهما(، ستحتاج إلى المنهج 

علم العلمي المتّسم بالصرامة والموضوعية لغربلتها حتى تصير معارف علمية أو 

 (. )حكمة

، يتطلب وقتا وجهدا وعليه فإن تطّور البيانات نحو العلم مرورا بالمعلومات والعلم

 كبيرين، أوصال البشرية إلى ماهي عليه من تقدّم علمي واقتصادي واجتماعي.

  

 
 

 

 

 
 رسم بياني لتطور البيانات نحو المعرفة العلمية

 

)المعلومة/ وثيقة( أي ال يمكن الفصل فهي مرتبطة بالمعلومات،  Documentsأما الوثائق 

: المصادر أوالبينهما أبدا، إذ ال وجود لمعلومة بدون وثيقة وال وثيقة بدون معلومة. وهي 

والمراجع '"أي الوثائق عموما" من كتب ورسائل علمية ومقاالت في الدوريات والتقارير 

الوثائق  ثانيا:غيرهما. العلمية وغيرها في فضاءات تقليدية مثل المكتبات ومراكز بحث و

الرقمية )االفتراضية( التي ال تختلف كثيرا عن األولى إال في كونها رقمية موجودة على 

 العلم

 أوالحكمة

 المعرفة

 المعلومات

 البيـــــانات

 

 



الشبكة الدولية للمعلومات؛ ومنها أيضا بنوك العطيات وغيرها، ويتّم الحصول عليها عن 

الجارية  : البياناتثالثاطريق استخدام محركات البحث المختلفة والمواقع االلكترونية. 

 التي يُستخدم في تجميعها أدوات البحث الوصفي مثل المالحظة، المقابلة واالستبيان.

فالمعلومة / الوثيقة إذن، متعددة األشكال: شفوية، سمعية بصرية، كيمائية )صور وأفالم(، 

 الكترونية، افتراضية. 

ميع البيانات أو ال يمكن أن يصل الباحث إلى هذه المرحلة، وهي تجتجميع البيانات:  -2

تعيين الوثائق إال بعد طرح التساؤالت التالية: ما أريد؟ ما هو الهدف المراد الوصول 

 إليه؟ ما هو التساؤل الجوهري الذي أريد اإلجابة عليه؟  

إن محاوالت اإلجابات عن التساؤالت السابقة الذكر، ستمّكن الباحث من وضع تصّور 

األساسية التي سيعالجها في مطالب ومباحث وفصول  مبدئي للبحث، يكون بمثابة النقاط

البحث. واألساس فيها هو االعتماد على مجموعة من الوثائق )المطبوعات( والمعلومات 

)النصوص االفتراضية في الويب(، تكون مختارة بدقة وعناية. ويكون األسلوب األمثل 

 باتباع الخطوات التالية:

جديدة )من الناحية الزمنية( وباألخص في أن يتم اختيار المصادر والمراجع ال -

 الموضوعات التي تطُرق تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وغيرها.

يُستحسن االعتماد على المراجع األجنبية وبالخصوص اإلنجليزية، نظرا لتوفرها على  -

الشبكة الدولية للمعلومات، باإلضافة إلى أن العلم الحديث يُنجز في معظمه باللغة 

ية. أضف إلى ذلك بأن النصوص العربية المتوفرة بالمكتبات أو على الويب، اإلنجليز

والمترجمة من اللغات األجنبية، تكون في اغلبها متجاوزة. أو بمعنى آخر فإن 

للنصوص واألبحاث العلمية، وفي كل ميادين المعرفة، مدة صالحية محدّدة في 

 الزمان، وأن استخدامها ال يُقدّم إضافة تُذكر.

تكون المصادر والمراجع بكل أنواعها دقيقة في مجالها، أي غير عامة وغير أن  -

 تجارية بحثه.

 أن تكون صادرة عن مؤسسة بحثية أو باحث معروف في ميدانه، تدريسا أو بحثا. -

أن تتسم هذه البيانات والمعلومات المستقاة من الوثائق المختارة، موضوعية، محايدة،  -

 مؤسسة على األمانة العلمية.

عدم االقتصار على الكتب، بل الذهاب إلى الدوريات العلمية والموسوعات بأنواعها  -

 المختلفة لتميّزها بالتحديث الدوري للمعلومات.

 طبيعة ونوع هذه الوثائق: -3

 وتأتي بالتدّرج من حيث األهمية أوال، ومن حيث ترتيبها في البيبليوغرافية. 

 الحية، االختصارات ن التراجم وغيرها.القواميس بكل أنواعها: اللغوية، االصط -1

 الموسوعات بكل أنواعها: العامة والمتخصصة -2

 الكتب والمونوغرافيات. -3

 نصوص الملتقيات والمؤتمرات واأليام الدراسية -4



الدوريات )العامة والمتخصصة(، وأهميتها تكمن، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، في 

 بكل جديد في ميدان بحثه.السماح للباحث بأن يكون على اطالع 

 األطروحات، المذكرات الجامعية وغيرهما. -5

مثل الخرائط والصور، المعطيات  Documents spécifiquesالوثائق الخاصة:  -6

 اإلحصائية...

الوثائق الرسمية مثل الجرائد الرسمية للدول. وتشمل كل الوثائق الصادرة عن  -7

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

: يمكن أن تكون هذه الوثائق أو معظمها في شكل رقمي أي افتراضي، يتم مالحظة هامة

. أما Webographieالبحث عنها في بيئتها الرقمية، ويُطلق عليها اسم الويبوغرافية 

 مكانها في بيبليوغرافية البحث، فهو األخير من حيث الترتيب.

   

 

 


