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 الخامسةالمحاضرة 

 من عملية البحث: تحليل الوثائق أو البيانات المرحلة الرابعة

 

يُطلق على هذه المرحلة في عملية البحث عن المعلومات الكفيلة باإلجابة عن تساؤالت  -1

اإلشكالية بعملية تحليل وتقييم جودة المصادر؛ فاألصل في عملية البحث العلمي هو 

الحصول على معلومات موثوق فيها وفي مصدرها. وباألخص حينما يعتمد الباحث على 

 مواقع الويب.

( يجب أن يبتعد عنها الباحث، Provenance)المصدر معلومة مجهولة : إن كل القاعدة

ومن أمثلة ذلك المعلومات المستقاة من ويكيبيديا أو المدّونات غير المعروف أصحابها 

 في مجال البحث األكاديمي، أو تلك التي تنتمي إلى مراكز ذات طابع إيديولوجي أو ديني.

رقية أو رقمية/ افتراضية، فالمطلوب هو وسواء كانت هذه الوثائق)المصادر( و -2

 La ، ومستوى المالءمةLa qualitéانتقاؤها على مستويْين إثنين هما: مستوى الجودة 

pertinence .رصينة، معروفة في : أوالفيعني أن تكون الوثائق  أما المستوى األول

ميدانها، تصدر عن المؤسسات الوثائقية والبحثية واألكاديمية مثل مراكز األرشيف 

أطروحات وتقارير علمية(. أضف إلى ذلك المقاالت )دراسات وإحصائيات( والجامعات )

 : حداثة هذه الوثائق من الناحية الزمنية، إذ الثانياالعلمية الحديثة ذات المصداقية العلمية. 

يُعقل أن يعتمد الباحث على مصدر قديم يُعالج موضوعا حديثا مثل تكنولوجيا المعلومات 

وهو المالءمة، فالقصد هو مالءمة هذه المصادر بما  للمستوى الثانيواالتصال. بالنسبة 

مالءمة المحتوى بالمطلوب(. وتتم هذه العملية )يُطرح من تساؤالت في إشكالية البحث 

 التالي: عبر اتباع األسلوب

: هل هي أكاديمية؟ بيداغوجية توجيهية )مدرسية(؟ بحث طبيعة الوثيقة )المصدر( -

 تبسيطي؟

 اإلشكالية المطروحة.المقالة العلمية: : صفحة العنوان. عنوان الوثيقة. بالنسبة للكتاب -

 فهرس الموضوعات. -

 المستخلص -

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة)الوثيقة(. -

 الجداول والرسوم البيانية -

 الُكشافات والفهارس. -

 مقدمة البحث وخاتمته. -

هذا بخصوص الوثائق ذات الحامل التقليدي، أما االفتراضية منها فيجب اتباع المعايير 

 التالية:



 ناشر المصدر -المؤلف -

 تاريخ وطبع الوثيقة وصدورها بالويب -

. هل هو URL: Uniforme Ressource Locatorالعنوان: )ميدان المصدر  -

 .هوية المؤسسة ال؟أكاديمي أم 

 تبسيط المعرفة؟ تابع لمؤسسات سياسية؟ إلخ..هدف الموقع: هل هو علمي؟ توجيهي؟  -

 من خالل قياس: يمكن معرفة سمعة أو شعبية الموقع أو مؤشر شعبية الموقع()الّسمعة  -

كلما  .بعدد وجودة الروابط التي يتلقاها الموقع من مواقع خارجية أخرىأي الشهرة 

  ، كان الموقع جيدا.الروابط التي ستحصل عليها من مواقع ذات سمعة جيدةزاد عدد 

 بين نتيجة عن عبارةهو  ،PageRank أيًضا يسمى الذي ،الّسمعة أو الشعبيةمؤشر 

 .الصفحة شهرة لقياس Google أنشأتها 10و 0

محتوى المعلومة: الهيكلية )بنية المعلومة: منطقية، رياضية، ذات إقناع علمي(،  -

  الحجج العلمية، المصادر)هل هي حديثة، رصينة، ذات منشأ أكاديمي؟(.

 

 

  

 


