
 جدلية ارتباط البحث الوثائقي بالبحوث األخرى.
 د.مريم رحماني                                                                       

 مقدمة:

لقد شكل تصنيف أنواع البحوث انشغاال مركزيا لدى الباحثُت يف الدراسات االجتماعية منذ مطلع القرن 
ضبط  أىم األنواع العلمية يف العلوم  حيث اختلف ىؤالء يف حتديد ادلعايَت اليت ديكن من خالذلا العشرين، 
ويف ىذا السياق، تشَت مراجعة األدبيات أن بعض الباحثُت خيلطون بُت البحث الوثائقي والبحث  االنسانية.

؛ 1مستقل بذاتو عن األنواع األخرى ،  يف حُت يعترب آخرون أن البحث الوثائقي ىو نوع-مها نفس الشيء-التارخيي
البحث الوثائقي ىو ذلك النوع من ":2لكل واحد منهما طبيعتو اخلاصة. وىذا ما يؤكده العساف يف قولو حيث أن

البحوث الذي يهدف إىل اجلمع ادلتأين والدقيق للسجالت والوثائق ادلتوفرة ذات العالقة مبشكلة البحث، ومن مث 
حملتوياهتا هبدف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراىُت تربىن على إحابة أسئلة التحليل الشامل 

البحث، ويطبق ىذا ادلنهج عندما يراد اجابة سؤال عن احلاضر من خالل ادلصادر ادلعاصرة أساسية كانت أن 
البحث يف كليهما، لكن ثانوية، وىناك خلط عند بعضهم بُت البحث الوثائقي وادلنهج التارخيي لتشابو خطوات 

ادلنهج الوثائقي يعتمد على مصادر حديثة وليست تارخيية، وللخروج من ىذا اخللط يسميو بعضهم ادلنهج التحليل 
لتمييزه عن ادلنهج التارخيي، وىذا خطأ جسيم ألن ادلنهج التحليلي ليس منهجا قائما بذاتو/ وامنا ىو خطوة من 

معلومات حتليال كميا أو   حيث يقوم الباحث بتحليل ما حصل عليو منخطوات إعداد أي حبث ويف أي منهج، 
 كيفيا".

 حيث كان ىذا ادلفهوم يعٍت "البحث عن الوثائق 1870سنة   لقد استخدم  مصطلح  "التوثيق" ألول مرة 
 . 4للمعلومات "ادلنهجي االستغالل إىل "  1930ليتطور سنة  3الصلاز دراسة أو مذكرة"

ورمبا تعترب الطريقة اليت تتعلق بتجميع وحتليل البيانات وادلعلومات أقدم شكل من أشكال البحث احلقيقي،  
ولقد استخدمها ادلؤرخون اليونان القدماء، واستخدمها أرسطو يف دراستو عن الدمار والشعر اليوناين، ولقد طرأ على 
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ديث، وبالتايل أصبحت أكثر دقة شلا كانت عليو أيام ىذه الطريقة الوثائقية الكثَت من التنقيح يف العصر احل
يكتسي الصبغة العلمية  -يف العصر احلايل–. على الرغم من أن البحث الوثائقي 5الفالسفة وعلماء التاريخ اليونان

جبمع وحتليل البيانات باالضافة إىل اختبار الفروض حىت يتم اثبات اتفاقو أو عدم اتفاقو مع الدليل ، ليصل إىل 
 .6النتائج

 التاريخيالبحث  لبحث الوثائقي والفرق بين ا -1
أنو اجلمع ادلتأين والدقيق للسجالت والوثائق ادلتوافرة ذات العالقة مبوضوع على البحث الوثائقي نظر إىل ي  

مشكلة البحث، ومن مث التحليل الشامل حملتوياهتا هبدف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراىُت تربىن 
البحث التارخيي ىو مجع األدلة وتقوديها ومن مث دتحيصها وأخَتا تأليفها يف حُت أن   7على إجابة أسئلة البحث.

ليتم عرض احلقائق أوال عرضا صحيحا يف مدلوالهتا ويف تأليفها حيت يتم التوصل إىل استنتاج رلموعة من النتائج 
على عملية اسًتداد ماكان يف ادلاضي  قوملتارخيي الذي يويعتمد على ادلنهج ا .8ذات الرباىُت العلمية الواضحة

 .9للتحقق من رلرى األحداث، ولتحليل القوى وادلشكالت اليت صاغت معطيات احلاضر
يعد ادلنهج التارخيي واحدا من أىم ادلناىج النقدية األكثر استعماال يف  البحوث والدارسات اإلنسانية 

واالجتاىات ادلستقبلية يف ىنة الرداث األحادرس نو يادلنهج التارخيي يف أ خدامستمهية اأتكمن . و 10اإلجتماعية
الفهم من حتقيق ادلزيد  أو التقدميَت أو لتغا تقومي ديناميكية ديكن بذلك حتى ،ادلاضيما حدث يف ء ضو

حث حيقق الب بذلك، و مستقبال قد تظهر لتي  ا باإلشكالياتلتنبؤ ا وإمكانيةادلعاصرة إلعالمية  ا للمشكالت
 .11سَت ادلاضيلتفادلاضي للتنبؤ بادلستقبل، واالستفادة من احلاضر من دة الستفاة مزدوجة من حيث اميزالتارخيي 
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الزمن ادلاضي بالنسبة للبحث العلمي  جيب أن يبعد عن الباحث مبا ال ويف ىذا السياق، يؤكد الباحثون أن  
 ذ.12يقل عن نصف قرن حىت يدخل رلال البحث التارخيي

أن البحث الوثائقي يتعلق أكثر باحملتوى  والتعمق فيو، حيث أن   Rivier رىيمن جهة أخرى، 
اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة من طرف الباحث تتطلب قراءة الوثيقة نفسها، وال يتوقف عند معرفة التسجيل 

ى فالبحث  الوثائقي يكون بشكل ، وبعبارة أخر وصف بأهنا رلرد حبث عن البياناتالبيبليوغرايف، وإال فالعملية ت
نها بشكل نص أو رلموعة من مشويل أكثر، ويتضمن مجلة من البيانات اليت تشكل رلموع ادلعلومات ادلنظمة فيما بي

 .13، اليت جتيب عن التساؤل الذي يراود الباحثالنصوص
أنواع  ىو نوٌع من،  Research documentary البحث الوثائقيوعلى أية حال ديكن القول بأن 

البحوث الذي يعتمد على مجع، ودراسة الوثائق ادلرتبطة مبحتوى البحث، كما يعتربه آخرون حبثا دقيقا يعتمد على 
مراجع موثوقة تساىم يف فهم قضّية، أو ظاىرة معّينة باالعتماد على ادلعلومات ادلسّجلة حوذلا، واليت تساعد على 

 .14وع البحث الوثائقيالوصول إىل النتائج ادلناسبة ادلرتبطة مبوض
عملية إجياد الوثائق اليت ذلا عالقة وطيدة  ، حيت اعتربوه " ارتبط لدى بعض الباحثُت  بالوثائقكما 

"اذلدف األساسي للتوثيق ألن  15."أدوات البحث ادلتوفرة ومن مث تقييمها وحتليلها باجملال وادلوضوع ادلقصود، ضمن
 –وال ديكن االعتماد عليها، وتقدم ىذه ادلعلومة من خالل أوعية متنوعة يتجلى يف بث معلومة ذات صلاعة، كاملة 

 16بصرية"-مطبوعة، رقمية أو مسعية 
فعلى حد  17.ىو فن وعلم تنظيم ادلعلومات والتحكم فيها، مهما كان رلاذلا العلمي أو التقٍت التوثيقف

 .18" من المصلحة الوثائقية الحاجات الوثائقية تشبو الطعام الذي ينتظره المستفيد" MALLENتعبَت 
ديكن أن يستخدم يف مجيع اجملاالت األكادديية، إال  -الوثائقية-على الرغم من أن ىذا النوع من البحوث 

العموم، ويستخدم علماء التاريخ  وعلى وج واإلنسانياتأنو ذو أمهية خاصة يف دراسة التاريخ واآلداب واللغات 
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وديكن توضيح اخلطوات  .19كثَت من األحيان بالطريقة التارخيية  تسميتها يفىذه الطريقة بشكل ثابت، شلا أدى إىل
 وادلراحل اليت دير هبا البحث الوثائقي يف الشكل اآليت:

 
 20(: خطوات البحث الوثائقي01الشكل)

 
 إن صلاح البحث الوثائقي وفعاليتو تتوقف على مهارة الباحث بل ىو يف حد ذاتو مهارة البد من اكتساهبا، 

إجراء منظم، قائم على التحقق والتعرف وادلطابقة  ألنو .21العمل ادلضٍت وىو يوفر على الباحثُت ساعات من
وادلقارنة وكذا يسمح باسًتجاع ومعاينة ومعاجلة البيانات والعناصر ادلتعلقة مبجال البحث ادلطلوب )أرقام، نصوص، 
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 .95، ص2017(-2016، والتوثيق، قسم ادلكتبات ومراكز ادلعلومات،
 



بادلوضوع وال خترج عنو،  كما يستوجب أن تكون الدراسة بيبليوغرافيات...(   وىذه العملية جيب أن تكون متعلقة 
 .22وافية وشاملة قدر االمكان

ديكن ورقية( واحلديثة )االلكًتونية( و ادلصادر التقليدية)ال بُتوديكن تصنيف مصادر البحث الوثائقي  
ت، ادلخططات حصرىا فيما يلي: الفهارس، القواميس وادلعاجم، الصور والفيديوىات، اخلرائط، الكتب واجملال

واألطالس، النشريات والدوريات، ادلؤدترات وادللتقيات، الوثائق الرمسية والنصوص التشريعية والقوانُت، ادلطويات، 
الوثائق اإلعالمية، البحوث االكادديية والتقارير االدراية، شهود عيان، مصادر شخصية)مفكرات، رسائل(، 

ا فيها من زلركات البحث ادلتنوعة، ادلنصات االلكًتونية وادلدونات، االحصائيات، التقاريرواحملاضر، االنًتنت مب
  االرشيف، ادلواقع العلمية، بنوك ادلعلومات...

 :البحوث األخرىأنواع البحث الوثائقي و  -2
ببعضها البعض أحد أىم االنشغاالت العلمية اليت انصب اىتمام الباحثُت ضلوىا يف  العلومتشكل عالقة 

البحث على يسلط الضوء ، من ىذا ادلنطلق تربز أمهية ىذا البحث كونو "التجاسر ادلعريف"ما يسمى يـ لتحقيقزلاولة 
، وديكن توضيح ىذا من خالل النقاط أوجو التداخل واالختالف بينهم لفهميف عالقتو بالبحوث األخرى  الوثائقي 

 التالية:
فيو التحكم يف متغَتاتو بشكل مضبوط ألنو  وال يستطيع الباحث واسع ومًتامي اجلوانب،البحث الوثائقي  -

ال يستطيع التحكم يف ظروف ادلالحظة والتحليل واالستنتاج... لكن ىذا ال يقتصر على البحث الوثائقي فقط بل 
 .يتعدى إىل البحوث السلوكية كلها )السياسة، اإلقتصاد،علم اإلجتماع(

ادلوثق، ألنو الديكن أن تصل إىل فهم األحداث على ضوء ادلاضي البحث الوثائقي إىل فهم احلاضر  يهدف -
 . ؛ وىذا ما دييزه عن البحوث األخرىأصوذلاالقضايا دون التعرف على ماضيها و و 

 على بعض الوثائق نظرا ألمهيتها وندرهتا حيثبعكس البحوث األخرى، يصعب على الباحث احلصول   -
 ،ت الوصول إليها )الصعوبات اإلدارية: تصاريحعلى إحاطتها بالسرية وتعقيد اجراءاتعمل الدول والسياسات 

، وىذا ينعكس بالسلب على البحث الوثائقي خاصة وأن حتقيق أىدافو يرتبط ارتباطا وثيقا بكمية ...(،أذونات
 .ونوعية الوثائق ادلتاحة
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ببحثو يف دراستو وحتليلو للوثائق جيتهد الباحث يف التدقيق والتحليل النقدي يف ادلصادر واألدلة  ليصل  -
إىل أقصى درجة من األصالة والصدق؛ عكس البحوث األخرى اليت تتميز مبصداقية طرقها و رصانة أدواهتا 

ال توجد إمكانية للتفاعل بُت  العلمية وبالتايل توفر نوعا ما اجلهد والوقت.ويف ادلقابل يؤكد بعض الباحثُت أن
  .تمالية تأثرىا بالباحثالباحث وادلوضوع، ما جيعل النتائج أكثر حيادية ويقلل اح

ستخدم البحث الوثائقي يف الدراسات االنسانية كما يف الدراسات واألحباث التجريبية عكس البحوث ي   -
 األخرى اليت تصلح يف نوع واحد فقط من البحوث.

قلة االنفاق على اصلاز  البحوث الوثائقية كغَتىا من البحوث األخرى خاصة يف الدول النامية )الصعوبات  -
ادلادية وادلالية اليت تعًتض اصلاز البحوث(، ويف ىذا الصدد تؤكد  االحصائيات أن نسبة االنفاق على األحباث 

ففي الوقت الذي ال ديثل فيو البحث العلمي  ؛23العلمية تتضاعف باستمرار كل ثالث سنوات إال يف الدول العربية
% من 33يف  اجلامعات العربية ، يصل إىل حوايل  % من األعباء الوظيفية لدى أعضاء ىيئة التدريس5أكثر من 

 .24أعباء نظائرىم يف الدول ادلتقدمة
نقدية داخليا )ادلعٌت( وخارجيا)الشكل وادلظهر( ألن معظمها غَت دراسة مصادره البحث الوثائقي يدرس  -

 مباشرة على عكس البحوث األخرى اليت تكون غالبية مصادرىا مباشرة.
أمهية عن األنواع األخرى خاصة إذا اعتمد على ادلصادر األولية)األصلية مصدر ال يقل البحث الوثائقي  -

 .ادلعلومة واليت مل تتعرض إىل حتريف أو تغيَت(
يعتمد يف مصادره على األحداث ادلاضية  نال ديكن تعميم نتائج البحث الوثائقي دائما خاصة إذا كا -

على التحكم فيها)ال ديكن أن تتكرر األحداث بنفس الطريقة(ديكن  حيث تتدخل فيها رلموعة من العوامل اليت ال
 .(..االتساق الداخلي،عكس البحوث األخرى )صدق وثبات األدوات

إىل  باإلضافةصعوبة الوصول إىل ادلصادر األولية )ونعٍت ىنا الوثائق(  من يعاين الباحث يف البحث الوثائقي -
 ندرهتا يف كثَت من األحيان.

البحث الوثائقي)تصرحيات األشخاص قد تكون متحيزة(، كما  قد تغلب ذاتية  التشكيك يف موضوعية -
 مخاصة وأن من يكتب التاريخ ىيصعب دتييز التحيزات يف ادلوارد الوثائقي  -الباحث يف  التوقع والتنبؤ واالستنتاج

 .-ياءادلنتصرون واألقو 
وحتديد خلفية متكاملة عنها ما يساعد البحث الوثائقي على االدلام بكل جوانب موضوع  الدراسة   -

 ليل والتفسَت والتنبؤ واالستشراف، عكس البحوث األخرى إذا  عزلناىا عن جانبها النظري.يساعد على التح
 احلحج األكاددية و تدعيم اآلراء ووجهات النظر. نعتمد على البحث الوثائقي لربىنة -
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األنواع البحثية األخرى، إال  عن ومناىجوذلذا ديكن القول أن البحث الوثائقي رغم أنو نوع مستقل بذاتو  
 اليتاستخدام األساليب التوثيقية العادلية،  أنو يعترب أيضا جزءا ال يتجزء يف معظم األحباث األخرى خاصة يف ظل

)اإلطار النظري، حتليل احملتوى، الدراسات ادروادلص لباحث عملية االستشهاد من سلتلف ادلراجعتسهل على ا
 .البحوث األخرى، مجع ادلادة العلمية، التهميش،...( نتائجالسابقة، مناقشة النتائج مبقارنتها مع 

 خاتمة:
انطالقا شلا سبق، يف زلاولة منا لدراسة جدلية ارتباط البحث الوثائقي بالبحوث األخرى ديكن اعتبار البحث 

 الوثائقي:
توصل إىل استخدام الوثائق كمصادر يف  أمهيتولو ، و مستقل بذاتو ومناىجو عن األنواع البحثية األخرىنوع  -

 نتائج ىامة من الناحيتُت العلمية والعملية.
، يعترب مصدر قوة للباحث ألنو يطلع على اصلازات سنوات من جزء ال يتجزأ من األنواع البحثية األخرى -

 اختصار الوقت واجلهد.البحث والتدقيق ما يساعد على 
  .دراسة سلتلف الظواىر واإلشكالياتيف منهج يتعمد عليو  -
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