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 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 د سعد سلمان عبد هللا اعداد : أ.

 توثيق النصوص االلكترونية( : 25المحاضرة )

تحتاج البحوث اإلعالمية إلى توثيق بعض  الصوضوا اإللرتنيةيضة الوصةضولى عوضى موا ض    

الةبرات الوحوية يالعالويضة  لضكلأ بحضبن مضض اليضنيلت ادعتوضام عوضى منارض  معيالقضة لتوثيضق 

 هضضضضكم الووضضضضامل اضضضضو لضضضضياق الضضضضصي يعوضضضضى  ضضضضر   ضضضضوا   ببويو ناايضضضضة اضضضضو ة اقضضضضة البحضضضض   

توثيق هكم الووامل اضالبع  مص ضا متصوضي بضالعوون اإلةةضاةية  يلقد تعدمت الوعاقين الوتبعة او

ي الضضبع  ار ضضن بضضالعوون ال بيعيضضة يالت بيقيضضة  يقوثضضق البضضالكور الصوضضوا ادلرتنيةيضضة التضضو تضض  

 ادعتوام عوي ا او كتابة بحوث   لأللباب ارتية:

 تحدقد الوورية الفرنقة ي إع اء الوؤلف لقه  -1

   لووامى التو ت  ادعتوام عوي ا إل ام القالئ إلى الصي الرام -2

 تأكيد م ة ي ححة الوعوومات  -3

األككضن  ضوولية  يتعتوضد مضض  بض  معظض   ISO يتعد معاقين الوصظوة الديلية لووقاقيس ادقضوي

 العصاحن ارتية لوتوثيق اإللرتنيةو: (ISO 690-2) معاقين التوثيق الديلية لي  تقتنح ادقوي

 الوةؤيلية الفرنقة الن يةية  -1

 العصوار  -2

 ةوع الوودل )اتوال مبا ن   نا مدمج      الخ(  -3

 الوةؤيلية الفرنقة الوةالكة  -4

 ال بعة  -5

 الوجود )بالصةبة لوةالل (  -6

 مرار الصةن  -7

 تالقخ الصةن  -8

 تالقخ التوثيق  -9

 الةوةوة  -10

 ماللظات )الوحف الوامت  مت وبات الصظان  التواتن  الوغة     إلخ(  -11

  (URL) التواان ي الد ول إلى الوو   مكال  -12

 معوومات إضااية عض التواان  -13

 بالصةبة لوديلقات(   ISSN بالصةبة لورتب( ي)لممد ISBN الن   الوعيالت الديلو )لممأ -14

يم  هضكم األهويضة ر ضنت مةضرالت عدقضدى منتب ضة ب بيعضة الصةضن عوضى موا ض  ادةتنةض   

 ى يتتوك  او ارتو: يموامل الوعوومات اإللرتنيةية األ ن



بر الصةن عوى الووا   ادلرتنيةية ليس م وقاً مض الصاليضة الومصيضة  بحيض  قورضض ألت اضنم بر  -1

قضضد   عوضضى الوو ضض  الوحضضدم يقجضضد ةفضضس الوعوومضضات ررضضال توقوضضةا در هضضكا قضضنتب  بركااضضة 

 التصدان هكم الووا    اوا د قةتصدن مص ا قت  لكاه مض راةب الةبرة 

ت الووضوع يالتقنالم عوى الوو   لفتنى توقوة اإر كاتب الووضضوع بي ةا ضنم لتى م  ثبا -2

عوى الةبرة  د ققون بتحدقكه مض ي   إلى آ ن  يدلضيوا يار التحضدق  عوضى موا ض  الةضبرات 

بلضض   ككيضضناً يب ضض  تروفضضة مضضض تحضضدق  الوضضوام الو بوعضضة  موضضا قضضؤمت بقيضضاً إلضضى عضضدن  ضضدلى 

ى الصووا الوقتبةة عصد منارعت ا بعد ذلأ  ايفقد البالض  الوةتصدن التالو عوى التعنف عو

 مودا يته ةتيجة لكلأ 

الصووا الوصةضولى عوضى موا ض  هضكم الةضبرات د ترضور ةفضس األعوضال يلرص ضا إر العدقد مض  -3

ترور مجنم عنيض ل كم األعوال إلثالى اهتوان البالكيض يالوةضتصدميض لونرضوع إلضى العوض  

 CDsعاً او كتضب مصةضولى بي مةضجالً عوضى ب ضناا كوبيوتنقضة األحوو الكت  د قرور م بو

 معدى لوبي  يالتدايل مك  الوولوعات عوى لبي  الوكال 

يلووار ة هكم الوةرالت اإر البال  قجضب بر قرضور م يقضاً اضو توثيضق هضكم الحضادت بالةضر  

 الكت قحقق ال دف مض التوثيق يقناعو ارتو:

عوى موا   محدمى عوى الةبرة قتب  البالض  مضض ليض  عصد اد تباس مض موضوعات مصةولى  -1

الوبدب ةفس ةظان التوثيق او الو بوعات  قياف إلي ا عصوار البنقد ادلرتنيةضو بي الوضوتو 

بي ل   التوفور ايال عض يضض  تحدقضد تضالقخ رقضالى الوو ض  يتحدقضد ل ض  الوضفحة اضو لالضة 

اإلتالضضة )مبا ضضن   م بوعضضات   تعضضدم الوضضفحات  يعوضضى البالضض  بر قحضضدم كضضكلأ ةضضوع يلضضيوة 

تةجيالت إذاعية   تةجيالت ايدقو   ال واةات مدمجة    الخ(  ككلأ عوضى البالض  بر قحضدم 

 تالقخ تحدق  العو  او لالة تحدقكه 

اإةضه  او لالة التقبال بعوال مض آ ضنقض الضتجابة لنلضا   لضابقة مضض  ضالل البنقضد ادلرتنيةضو -2

قت  التوثيق بككن الض  الونلض  يعصضوار بنقضدم ادلرتنيةضو  يبت بياةضات  احضة تيةضن عوويضة 

 إعامى اتوال ادلرتنيةو به يتالقخ التقبال النلالة 

او لالة إرناء الحوال بي الحدق  م  آ ضنقض مضض  ضالل الةضبرات بالضتعوال ةظض  الوحامثضات  -3

ض  ان بإرناء الحوال مع   يبياةات   ادلرتنيةية بي الوؤتونات اإر البال  قةج  األانام الكق

يتضضالقخ إرضضناء الحضضوال بي الوحامثضضة  ياضضو رويضض  األلضضوال اضضإر البالضض  قناعضضو ادلتفضضار 

باألعوضضال التضضو  ضضان بالضضتصدام ا مضضض  ضضالل الووفضضات الوورضضومى عوضضى الةضضبرات يعنضضض ا بي 

تعامض  معاموضة التةضجيالت بعي ا او الواللق متى ت وضب األمضن ذلضأ باعتبالهضا بملضة بحكيضة 

اإلذاعية بي تةجيالت الفيضدقو  يضن الوتالضة لوجويض   يذلضأ متضى عجضو البالض  عضض ادتوضال 

بالوودل األلالو يمنارعته لوحوول عوى بح  العو  م بوعضاً بي مةضجالً بوضفته الوثيقضة 

 الراموة التو قورض بر قتول  البال  او ادلتفامى مص ا يمنارعت ا 

 لتي يمكن أن نذكرها في موضوع توثيق النصوص االلكترونية ما يأتي:ومن األمثلة ا

 :(1) مثال



Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user dimensions. MUD 

history. http://www.utopia.com/talent/ lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996). 
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