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  :ا���
	� ا������ 

  :قبل الدخول يف تفصيل مصادر املعلومات البد للقاري ان مييز بني املرجع واملصدر 

الطالب والباحثيني واليكاد خيلو حبث من استعمال احدمها او  املراجع واملصادر لفظان يرتددان كثريا على السنة 

  .كليهما معا للداللة على املنابع والروافد اليت صبت فـــي البحث والتقت مياهها 

هي املصادر اليت صممت ونظمت على اساس احلصول على معلومات وبيانات تفصيلة حمددة عن كلمة :  املصدر

ع وعادة تكون مرتبا اما هجائيا او زمنيا او جغرافيا ، واليشرتط ا القراءة من اوهلا او معلومة ما بشكل سهل جدا وسري

. اىل اخرها وامنا تستخدم فقط لالغراض االستشارية حول مادة او معلومة من املعلومات اكثر من قرائته بشكل متتابع 

لسان العرب البن منظور، : لة هذه املراجع وعادًة ما تتسم االعمال املرجعية بالشمول والرتكيز والتنظيم ، ومن امث

  .القواميس ، املعاجم ، االطالس اجلغرافية ، االدلة ، الكشافات 

هو ذلك الكتاب الذي يضم معلومات اصلية عن موضوع الدراسة كان يكون روايات مشاهد للحدث : املرجعاما 

  . التارخيي او وثائق او اثار ترجع اىل الفرتة موضوع الدراسة  

و هو ذلك الكتاب الذي يتناول موضوعا ويعاجلة معاجلة شاملة عميقة من كل اجلوانب او هو الكتاب الذي أ

  .يبحث يف علم من العلوم مبزيد من الشمولية والتعمق 

  .او هو الكتب اليت حتتوي على مادة من اخبار او نصوص حنتاج اليها يف حبثنا 

حيث قسمها اىل : اهم تلك التقسميات ما قسمه جروجان وهنالك عدة تقسيمات ملصادر املعلومات ومن 

  :مصادر معلومات وثائقية وغري وثائقية وكما موضحها يف الشكل االيت 
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 �  :ا����در وا��را

!�  ا�	��ث إ!داد ا����در وا��را�� ؛ وذ�ك �ن %$ل ا#"	�ل !�  
��ص �ّل �� �
ب    

  .�ول �و3و!2 ، ���� ا���دة ا�$ز�� ، و. ُ	ّد ��ط��ب �ن ��ر+� ا����ود 	�����در وا��را��


	ت �ول �و3وع �� أو �زء �25 ، وا�
4  :������در    � 4
ھ4 ا��
ب ا�����9 ا��د��� ا�


وي !�  أ%	�ر و�5وص 5�
�ج إ��=� +4 	�>�5 �5;%ذ ر	�� 
ذ�
�ر +�=� ا����و�� 9ول �رة ، و

�5=� ا���دة ا�%�م ، وھ4 أھم �ن ا��را�� .���� إذا ��ن ا��و3وع "د���، وا����در أُ�@�ت 

و+�Cدة ا���در ا9"دم أ25ّ أ"رب إ�  . ���ؤ�ّ��ن أّو.ً ، و ��
%ّ�ص ، إذ �ذھب إ��=� ا��
%ّ��ون

  .!�ر ا��و3وع

  

   �
	=� �ؤ�@�ون ����رون ، وا�
4 !�5ت  :أّ�� ا��را� 4
+=4 ا��
ب وا9	��ث ا��د�>� ا�

	�و3وع ��، وا�
�دت ��د
=� �ن ا����در ا����9 ،  !��� أّن ا��را�� "د 
ذ�ر ���C �د�داً �Dر 

�ذ�ور +4 ا����در، .���� إذا ��ن ا��و3وع �د�>�، وا��را�� أ�ّ�ت ���ّراء أّو.ً، وط��	4 


	�F ا��را�� �ن ا��وة إ. أ5ّ=� 
ظل >�5و�� !5د !�ل ا�	��ث ، +�����در ھ4 و�=. ا���ر+� ��

  .ا9و�  ؛ وذ�ك ��45 "�ّ� "��� ا��را�� �5	� إ�  ا����در ، +Gن ا����� أ�>ر +4 ا����در

و	�د ا.5
=�ء �ن ��� ا����در 
رّ
ب ز���5ً ، وُ��
�د +4 ذ�ك !�  
�ر�I و+�ة ا��ؤ�ّف ؛    

و!�  ا�	��ث أن ��وم 	درا�� ا����در ، و
�5ب ھذه . ر ا9"دم ���ب ا��3ل ا9ّول9ّن ا���د

 ، ً����! ً�����

�ر أ��ن ا�ط	��ت وأدّ"=� ، وا������ %
ا�درا�� !�  ط	��ت ا��
�ب ، 	��5  أ5ّك 


;���2 ، ودرا�� ���ب ا���در  Iر��
ا��2 ا����ل ، !��2 ، (و�درس ا�	��ث +4 ا���در 

. ، و�ّل ذ�ك ���ل +4 ا�د+
ر ا����!د) ��و�2 ا������� أو ا��ذھ	�� ، �5=�2، و+�
2 أ%$"2 ، 

 4
و!�  ا�	��ث أن ���4 5ظرة !�  ا���در �ن D$+2 ا9ّول وإ�  ا9%�ر ��
;ّ�د �ن ا����و��ت ا�


=� أّو.ً 	<.  

 


