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 إعداد األستاذ محمد صاحبي

 السادسةالمحاضرة 

 مرحلة توثيق وتحرير البحث

 

بعد المراحل المذكورة في المحاضرات السابقة، تأتي مرحلتَْي التوثيق والتحرير. وأهم 

عنصر في مرحلة التوثيق هي ان يتم تسجيل كل ما يتعلّق بالمصدر أو المرجع في أول 

 -بلد النشر -الطبعة -العنوان الفرعي -عنوان المؤلَّف -اطالع: المؤلف )أو المؤلفون( 

 فحة االقتباس. ص -السنة -دار النشر

ضياع أي وصف بيبليوغرافي كاملن حتى يسهل الرجوع إليه في وقت الحاجة أو في حالة 

 أو عدم إمكانية الرجوع إلى المصدر ألّيِّ سبب.

وتتم هذه الخطوة من مرحلة التوثيق، بعد القراءة األولية ووضع خطة البحث، وهي بمثابة 

  جمعثه من بيانات ومعلومات عن الموضوع.التصّور المبدئي للموضوع، انطالقا مّما تمّ 

 690-02-2010: أيزو( بشكل دقيق، أي حسب معيار )الهوامشضبط االحاالت  -1

ISO: 

ترتيب مواد البحث ترتيبا منطقيا حسب الموضوعات، مع كتابة راس  -2

 (.الموضوعات في الركن األيمن من البطاقة )أو الورقة

بعد وضع خطة بحث  ويأتي ذلك تنظيم المعلومات )مواد البحث المقتبسة(: -3

 البحث األساسية باتباع إحدى الُطرق التالية: )عناصر

 Classeurالملّف المقّسم  -

  Fiches cartonnéesالبطاقات المقّواة  -

ل  -  Registreالدفتر أو السّجِّ

 باتباع نظام الملفّات  Wordاتباع تطبيق وورد    -

 أو المالحظات، التعقيبات...( حسب مباحث وفصول البحث. )المقتبسةتُقّسم المواد  -5

: وهي آخر مرحلة من مراحل البحث العلمي، حيث يكون فيها الطالب التحريرمرحلة  -*

متشربا لكل حيثيات بحثه و ملّما بكل اإلجابات التي تمكّن من جمعها حول التساؤالت 

 المطروحة.

 وتتم هذه المرحلة باتباع النصائح التالية:

 أال يُدّون كلمة أو جملة ال يعرف معناها أو يُحس بأنها ذات دالالت متباينة. -

ناً وأن يستثمر ثقافته العلمية في تحرير مواد بحثه. -  أن يكون الباحث فَطِّ



 االعتماد على اللغة العلمية، أي االبتعاد عن اللغة اإلنشائية. -

إعادة كتابة ة، ال األسلوب الُمتبع في الكتاب والحوار هيأن تكون المناقشة  -

 االقتباسات دون رابط منطقي أو علمي.

 الكتابة بلغة بسيطة بعيدة عن التعقيد، تُحترم فيها قواعد اللغة. -

تدوين المصطلحات باللغتين )العربية واألجنبية مع اختيار لغة أجنبية واحدة  -

 طوال البحث(.

بها في إخراج البحث في شكل أكاديمي يحترم األعراف العلمية المعمول  -

البحوث العلمية، مثل االعتماد على الفصل بين أجزاء البحث األساسية مثل 

مقدمة البحث والموضوع ثم خاتمة البحث، وأجزاء البحث التكميلية مثل 

 الفهارس والكشافات والجداول وما إلى ذلك.

 حسب الشكل التالي: ترتيب هذه األخيرة ترتيبا أكاديميا -

قائمة  -قائمة المحتويات-الشكر  -صفحة العنوان -صفحة الغالف

 -البيبليوغرافية -خاتمة البحث -فصول البحث -مقدمة البحث -االختصارات

وفي األخير المالحق. مع إنجاز مستخلصين أحدهما باللغة  -الجداول -الكشافات

العربية وآخر باللغة الجنبية مع تدعيمهما بالكلمات المفتاحية، يكون مكانهما 

 يرة من البحث)ظهر المذكرة(.في الصفحة األخ

 

 بالتوفيق

 


