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 :تمهيد -

بعد الفراغ من جمع الوثائق ونقدها، يشرع الباحث في قراءتها واستخراج 

وهنا على الباحث الحذر من استعمال كراس أو .  املعلومات الخاصة ببحثه وتدوينها

ألنه في هذه املرحلة ال يتوفر على ترتيب نهائي لبحثه،  دفتر أو سجل أو ما شابه،

وعليه، . وبالتالي ال يستطيع تدوين ما ينقله من بيانات ضمن نموذج معد مسبق

ستكون النتيجة هي حشر في كل صفحة العديد من الاقتباسات واملعلومات 

ر وعندما يحين موعد نقلها من الدفتر الى املسودة، يجد نفسه مضط. وألافكار

لتقليب صفحات دفتره لعدة مرات، ما سيكلفه الكثير من الوقت والجهد، ويسبب 

 .له الارتباك وإلارهاق، كما قد يفض ي الى ضياع مواد هامة

 :التاليتين نيطريقتولتالفي ذلك، ُينصح بتدوين املعلومات وفق إحدى ال

 

 : (امللفات)طريقة الدوسيه  -1

 31×22كون في الغالب بحجم الدوسيه عبارة عن غالف من الكرتون ي

سم، وله كعب يتفاوت عرضه بتفاوت حجم الدوسيه، وللكعب حلقتان يمكن 

ويستحسن أن يكون كعب الدوسيه . تضع فيهما أوراق مخرومةو ، فتحهما أو غلقهما

ليتسع ألكبر عدد  Dمنه الى  Oسم، وله حلقتان شكلهما أقرب الى حرف  4بحجم 

وكذا ليسهل تحريك ألاوراق دون أن تتعرض خرومها  ممكن من ألاوراق املخرومة،

في أي وقت وق اور نضيف إليه ما يلزم من ألا  أن ويتميز الدوسيه بأنه يمكن. للتلف

 .مكان منه على خالف الكراريس والدفاتر والسجالتأي وفي 

طبعا )وبمجرد أن يضع الباحث خطة بحثه، يتوجب عليه إحضار دوسيه 

: ، فيقوم بتقسيمه الى أقسام(ريقة لتدوين املعلوماتفي حالة اختيار هذه الط
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يخصص القسم ألاول للمقدمة، والقسم ألاخير للببليوغرافيا، وفيما بين هذين 

القسمين، يجعل عددا من ألاقسام مساويا لعدد أبواب أو فصول بحثه، ومن 

ويفصل كل . محتملاملستحسن أن يخصص قسما احتياطيا لباب أو قسم جديد 

لسان بارز يسجل على وجهه املقابل  اسواه بورقة من نوع سميك لهقسم عن 

للكتابة عنوان الباب أو الفصل املعني، ويكتب على ظهر اللسان عنوان الباب آلاخر، 

. وهذا حتى يصير من السهل فتح الدوسيه في أي وقت عند الباب أو الفصل املطلوب

كتب في القسم الخاص بها 
ُ
من الدوسيه، وُيستخدم وجه وعند تدوين املعلومات، ت

واحد من الورقة، وال تكتب في الصفحة الواحدة الا املعلومات املتصلة ببعضها 

 . تمام الاتصال

 

 : طريقة البطاقات -2

تستعمل البطاقات في جمع املعلومات، ويمكن للباحث أن يشتري هذه 

سم  11×14تكون في الغالب مصنوعة من الورق املقوى وبحجم و البطاقات جاهزه، 

تقريبا، كما يمكنه أن يصنعها بنفسه من الورق العادي على أن تكون متساوية 

 :ويراعى في استخدامها القواعد التالية. الحجم

 الكتابة على وجه واحد، -

 كتابة معلومة واحدة في كل بطاقة، -

 ،تكون الكتابة بالحبر وبخط واضح -

 وضع عنوان لكل اقتباس يعبر عن مضمونه، -

الرمز  ويكون ذلك باستعمالأسفل املعلومة املصدر الذي استقاها منه،  كتابة -

 في البطاقة البيبليوغرافية مع رقم الصفحة التي أخذ منها،ذا املصدر الذي أعطاه له
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ن السهل بمشكلة بحثه من قريب أو بعيد، ألنه م له صلةيكتب من املعلومات كل  -

عديم الفائدة، لكن من الصعب العثور على ما  منهافي املستقبل اسقاط ما ظهر 

 ترك من املعلومات إذا تبين له الحقا لزومها

يمكن نقل املعلومة حرفيا مع وضعها بين أقواس إلاقتباس، كما يمكن اختصار  -

 .املعلومة وكتابتها بأسلوب الباحث شريطة أن ال يخل باملعنى

 

 :املفاضلة بين الطريقتين -3

 اي الطريقتين أفضل؟: بعد هذا العرض، لنا أن نتساءل 

 : لالعتبارات التالية( الدوسيه)بعض الباحثون يفضلون الطريقة ألاولى 

سهولة السيطرة على املوضوع وهو في شكل دوسيه أكثر مما هو في بطاقات  -

 .وأظرف

 .بينما البطاقات قد تتعرض للضياع كون الدوسيه يحفظ ما به من أوراق، -

كون الدوسيه يسمح بتوزيع املادة فور جمعها عكس البطاقات التي ال يمكن  -

 .توزيعها إال بعد الفراغ من جمعها

سرعة الوصول الى املعلومة ومراجعتها أو التعليق عليها في الدوسيه، بينما يتطلب  -

 .ذلك وقت كبير  في البطاقات

املزايا، يفضل أغلب الباحثون طريقة البطاقات،  على الرغم من هذه

 :وذلك ألاسباب آلاتية

 .سهولة ترتيب البطاقات وإعادة ترتيبها تبعا لتطور الخطة -
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 .سهولة استخدام البطاقات أثناء التحرير -

 .كونها أكثر دقة وضبطا من سواها -

لبحث جديدة في كل مجموعة، مع توالي ا( معلومات)سهولة إضافة بطاقات  -

 .والتنقيب

 .إمكانية الاستفادة منها في مجال آخر عند اللزوم -

 

 :مراجع مقترحة للمطالعة -

، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، تدريبات عمليةأنجرس موريس،  -

 .2114الجزائر، دار القصبة،  تر بوزيد صحراوي وآخرون،

الكويت، وكالة املطبوعات، ، 8، ط أصول البحث العلمي ومناهجهبدر أحمد،  -

1881. 

، املكتب املصري (مصر)القاهرة  منهج البحث التاريخي،الحويري محمود محمد،  -

 .2111لتوزيع املطبوعات، 

، مكتبة النهضة (مصر)، القاهرة 1، ط كيف تكتب بحثا أو رسالة، أحمدشلبي  -

 .1811املصرية، 

 .، دار املعارف(مصر)القاهرة  ،8، ط منهج البحث التاريخي ،حسن  عثمان -

 .2114، الجزائر، دار هومه، 2، ط منهجية البحث التاريخي، محمد  بن عميرة -

، دار املدار (لبنان)، بيروت 1، ط أصول البحث التاريخي، عبد الواحد ذنون طه -

 .2114الاسالمي، 
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دار الفكر اللبناني،  ،(لبنان)، بيروت 1، ط التاريخ واملنهج التاريخييزبك قاسم،  -

1881. 

- Beaud Michel, L’art de la thèse, Alger,Editions CASBAH, 2005. 

 

 

 

 

 


