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ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.
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تمهيد
تعد معرفة كيفية اال�ست�شهاد ب�أعمال الكتاب الآخرين وكتابة قائمة املراجع
�إحدى املهارات العلمية ال�ضرورية .وميكنك تعلم ذلك ب�سهولة من خالل مراجعة
املعلومات يف هذا الكتيب ،وا�ستخدام الأمثلة لال�سرت�شاد بها.

ويقدم لك هذا الكتيب �شرح ًا مب�سط ًا وجلي ًا للطريقة ال�صحيحة يف كتابة املراجع يف مقاالتك وتقاريرك ،و�سيبني لك
كيف ت�ست�شهد ب�أعمال الكتاب الآخرين يف منت مقاالتك العلمية ،و�ستتعرف �أي�ض ًا على كيفية كتابة قائمة املراجع يف نهاية
املقال �أو التقرير ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن هناك بع�ض مواقع الإنرتنت اجليدة التي ميكن �أن تعينك يف كتابة مراجعك
بال�صيغة ال�صحيحة.

�سي�ساعدك هذا الكتيب على فهم كل جوانب الإ�شارة �إىل �أعمال الكتاب الآخرين ،كما �سيقدم لك
بع�ض مواقع الإنرتنت املتاحة مل�ساعدتك ،و�سيتناول الكتيب املو�ضوعات التالية:
 .1ماذا يق�صد باال�ست�شهاد وتوثيق املراجع؟
 .2ملاذا نحتاج �إىل ا�ستخدامه؟
 .3كيف تدرج مرجع ًا داخل تقريرك؟
 .4كيف تن�سق قائمة املراجع يف نهاية تقريرك؟
 .5برامج حا�سوبية و مواقع �إنرتنت ت�ساعد يف توثيق املراجع.
�	.6أمثلة توثيق املراجع.
ويتوقع منك �أيها الطالب �أن تعرف كيف تكتب اال�ست�شهادات واملراجع ب�شكل �صحيح؛ ولذا احتفظ
بهذا الكتيب معك دلي ًال ،وارجع �إىل الأمثلة دائم ًا حتى يت�سنى لك اال�ست�شهاد مب�ؤلفني �آخرين وكتابة
املراجع التي ا�ستخدمتها ب�شكل �صحيح ،وراجع دائما مع �أ�ستاذك حتى تت�أكد �أنك ت�ستخدم نظام توثيق
املراجع ال�صحيح وتعرف متطلبات املقرر بخ�صو�ص توثيق املراجع.
االستشهاد بالمراجع في المقاالت والتقارير العلمية
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 )1ماذا يقصد باالستشهاد وتوثيق
المراجع؟
يعد اال�ست�شهاد وتوثيق املراجع �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للبحوث
والكتابة العلمية.
 اال�ست�شهاد هو تعليق ق�صري يعرتف مب�صدر املعلومات
�أو باالقتبا�س من عمل لكاتب �آخر (كلمات كاتب �آخر� ،أو
�أفكاره� ،أو نظرياته).
على �سبيل املثال:
الفادي� ،1432 ،ص .25
 توثيق املرجع هو طريقة منهجية ر�سمية لكتابة م�صادر املعلومات التي ا�ستخدمتها من �أي و�سيلة
(كتاب �أو جملة �أو مقالة يف جملة علمية �أو �صحيفة �أو �صفحة �إنرتنت).
على �سبيل املثال :
الفادي ،علي �سامل� .)1432( .أهمية التوثيق .الريا�ض :الدار احلديثة للن�شر.
Smith, A.B. (2010).On the importance of referencing correctly. Jeddah:
Academic Press.

يجب �أن ت�ست�شهد بعمــل الكاتب يف م ــنت تقـ ــري ــرك �أو فـي احل ــا�شـ ـي ــة (مثال :1الفادي� ،1432 ،ص7
مثال Smith, 2010, p. 5 :2؛) ،ثم تدرج املرجع كام ًال يف جزء املراجع يف نهاية البحث؛ واحر�ص على
كتابة اال�ست�شهاد واملرجع ب�صيغة �صحيحة ،وي�سمى هذان النوعان من الإ�شارة املرجعية بالإ�شارة داخل
الن�ص (اال�ست�شهاد) ،والإ�شارة يف نهايته (قائمة املراجع).
والإ�شارة املرجعية داخل الن�ص تعني �إدراج الإ�شارة داخل منت البحث �أو التقرير �أو فـي احل ــا�شـ ـي ــة،
ك�أن يكتب �أحمد على �سبيل املثال:
"�إن قيمة ا�ستخدام الإ�شارة املرجعية هي �أن يتمكن القارئ من حتديد مكان املعلومة يف امل�صدر
الأ�صلي الذي ي�ستخدمها (فادي.")1432 ،
فيو�ضح هذا �أن �أحمد �أ�شار �إىل معلومة قدمها الفادي 1432 ،حول �أهمية �إدراج الإ�شارة ب�شكل
�صحيح.
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وهناك �أنواع خمتلفة للإ�شارات املرجعية يف منت الن�ص ،وهي :االقتبا�س املبا�شر ،و�إعادة ال�صياغة،
والإيجاز ،و�سي�أتي تف�صيل ذلك الحق ًا.
�أما الإ�شارات املرجعية خارج الن�ص فهي قائمة املراجع التي تظهر يف نهاية بحثك ،وهذه قائمة
بجميع م�صادر املعلومات التي متت الإ�شارة �إليها خالل كتابة املقال �أو التقرير ،ويو�ضح الف�صل القادم
كيفية �إعداد قائمة املراجع.
ا�ستخدم دائما الإ�شارات املرجعية داخل الن�ص (اال�ست�شهاد) والإ�شارة يف نهايته (قائمة املراجع).
وهناك طريقتان لتوثيق املراجع:
الأوىل :البدء بذكر ا�سم املرجع.
الثانية :البدء بذكر ا�سم امل�ؤلف.
ويف هذه الطريقة عدة �أ�ساليب خمتلفة لتوثيق املراجع ،منها ثالثة �أ�ساليب رئي�سة هي:
� .1أ�سلوب توثيق املراجع جلمعية علم النف�س الأمريكية . APA
� .2أ�سلوب توثيق املراجع جلمعية اللغات احلديثة . MLA

� .3أ�سلوب توثيق املراجع لـ هارفارد .

تعرف على طريقة التوثيق التي يف�ضلها �أ�ستاذك ،وغالب ًا ما يتم �إعطا�ؤك هذه املعلومة يف بداية املقرر،
�أو يتم �إدراجها يف خمطط املقرر ،فهناك طرق خمتلفة لكتابة املراجع �سوا ًء كانت كتب ًا� ،أم ف�صو ًال من
كتب� ،أم مقاالت يف جملة علمية� ،أم كتب ًا �إلكرتونية� ،أم مواقع �إنرتنت� ،أم غريها.
وميكن للمكتبة �أن ت�ساعدك يف كتابة املراجع ب�صورة �صحيحة ،فا�س�أل �أمني املكتبة عن املعلومات
حول طريقة ا�ستخدام نظام توثيق املراجع املطلوب ،فلديهم بع�ض املن�شورات والكتب التي تبني الطريقة
ال�صحيحة لعمل ذلك.
يف خمطط املقرر ،فهناك طرق خمتلفة لكتابة املراجع �سوا ًء كانت كتب ًا� ،أم ف�صو ًال من كتب� ،أم
مقاالت يف جملة علمية� ،أم كتب ًا �إلكرتونية� ،أم مواقع �إنرتنت� ،أم غريها.
وميكن للمكتبة �أن ت�ساعدك يف كتابة املراجع ب�صورة �صحيحة ،فا�س�أل �أمني املكتبة عن املعلومات
حول طريقة ا�ستخدام نظام توثيق املراجع املطلوب ،فلديهم بع�ض املن�شورات والكتب التي تبني الطريقة
ال�صحيحة لعمل ذلك.
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نصيحة للطالب :تعرف على نظام توثيق المراجع المستخدم.
�أول �شيء �أقوم بفعله عندما �أح�ضر عند �أ�ستاذ جديد هو �أن �أتعرف عن �أي نظام لتوثيق املراجع
يف�ضله .ثم �أ�س�أله عما يتوقعه منا ،على �سبيل املثال :كم عدد االقتبا�سات� ،أو �إعادة ال�صياغة� ،أو العبارات
املوجزة من �أعمال امل�ؤلفني الآخرين.

 )2لماذا نحتاج إلى استخدامه؟
تعد الإ�شارة املرجعية ممار�سة �أ�سا�سية يف الكتابة العلمية،
وت�ستخدم لتبني للقارئ من �أين �أتينا باملعلومة .والغر�ض من
توثيق املراجع هو االعرتاف ب�إ�سهامات الكتاب الآخرين يف
�أفكارنا ،وهو �أ�سا�س يف املنهجية العلمية يف جامعة الإمام
واجلامعات الرائدة الأخرى.
وتلزم جامعة الإمام من�سوبيها من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب باال�ستخدام ال�صحيح لإج��راءات توثيق املراجع،
فتوثيق املراجع يظهر للقارئ مدى درايتك بامل�صادر املهمة
يف جمال بحثك ،ويتيح له معرفة موقع امل�صادر التي تقدمها
والتحقق منها وا�ستخدامها.
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كما �أن اال�ست�شهاد ب�أعمال الآخرين وتوثيق م�صادرهم يف قائمة املراجع ي�ضفي م�صداقية على مقالك
�أو تقريرك ،ويبني لأ�ستاذك �أنك �أخذت يف احل�سبان كتابات م�ؤلفني �آخرين ثقات ،فقمت باالطالع عليها
وحتليلها مبدي ًا ر�أيك حولها.
وعدم االعرتاف بكالم الآخرين و�أفكارهم ونظرياتهم عمد ًا �أو جه ًال يعد �سرقة علمية ،وهي� :أن
ي�أخذ الكاتب �أفكار الآخرين �أو معلوماتهم وي�ستخدمها على �أنها من وحي �أفكاره.
وميكن �أن تكون عقوبة ال�سرقة العلمية قا�سية جد ًا ،فبع�ض الأ�ساتذة رمبا يعطيك فر�صة �أخرى �إذا مت
ذلك عن غري ق�صد ،ولكن ال�شيء الأكيد هو �أن كثري ًا من الأ�ستاذة �صارمون يف هذا ال�صدد وال يقبلون
�أي عذر.
و�إليك بع�ض العقوبات التي قد ترتتب على ال�سرقة العلمية:
 الف�صل من اجلامعة.
 طي القيد لف�صل �أو �أكرث.
 الإنذار الر�سمي.
 فقدان احرتام الأ�ستاذة والطالب الآخرين.
 �إعادة كتابة جميع الواجبات ال�سابقة.
 الر�سوب يف الواجب املقدم.
 الر�سوب يف املقرر.
 �إعادة بع�ض املقررات.

 )3كيف تدرج مرجع ًا داخل تقريرك؟
من الأهمية مبكان �أن تقوم بالإ�شارة املرجعية كل مرة ت�ستخدم فيها معلومات �أو �أفكار ذكرها �آخرون،
حتى و�إن كنت قد �أعدت �صياغتها ب�أ�سلوبك ،وعليك ا�ستخدام الإ�شارة املرجعية حينما تقوم باالقتبا�س
املبا�شر (كالم الآخرين)� ،أو ت�ستخدم بيانات من اجلداول �أو الأ�شكال �أو الر�سوم البيانية.

أ  0اعلم متى تقتبس كالم اآلخرين أو تعيد صياغته أو توجزه.
يعني االقتبا�س �أن "ت�ستخدم كالم �شخ�ص �آخر ن�ص ًا " .

ويق�صد ب�إعادة ال�صياغة �أن ت�ستخدم كلماتك يف التعبري عن �أفكار الآخرين.
�أما الإيجاز فيعني �أن تعر�ض باخت�صار �أفكار ومعلومات �شخ�ص �آخر.

االستشهاد بالمراجع في المقاالت والتقارير العلمية
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و�أحيان ًا ال يت�ضح لل�شخ�ص متى يجب االقتبا�س �أو �إعادة ال�صياغة �أو الإيجاز ،ودونك جدو ًال يعينك
على حتديد الطريقة املثلى�-إن �شاء اهلل:
متى يجب علي �أن:
�أوجز
�أعيد ال�صياغة
�أقتب�س
�إذا ر�أيت �أن كالم امل�ؤلف لي�س كله
�إذا ر�أي��ت �أن كل ما يكتبه امل�ؤلف �إذا ر�أي��ت �أن كالم امل�ؤلف ي�صعب �ضروري ًا ،ك�أن ي�ضرب امل�ؤلف �أمثلة
�أو يقدم �شرح ًا ال حتتاج لإدراجه يف
على القراء فهمه.
مهم ًا.
الن�ص اخلا�ص بك.
�إذا كان االقتبا�س لن يطيل مقالك �إذا �أردت �أن تبني للقارئ �أنك تفهم �إذا ك����ان االق��ت��ب��ا���س �أو �إع����ادة
ال�صياغة �ستطيل الن�ص كثري ًا
امل�ؤلف ب�شكل �صحيح
�أو بحثك كثري ًا
�إذا مل تكن قد ا�ستخدمت اقتبا�سات
كثرية

مقتب�س من:
www.mohawkcollege.ca/Discover/Help/CommCentre/helpfulFactSheets.html
Created by: Theresa Merwin, The Communications Centre September 23, 2010

ويف الفقرة الآتية �أمثلة لالقتبا�س و�إعادة ال�صياغة والإيجاز.
�أ) االقتبا�س املبا�شر:

يحدث االقتبا�س املبا�شر حينما ت�ستخدم كالم �شخ�ص �آخر كما ورد بال�ضبط يف الن�ص الأ�صلي.
وعندما ت�ستخدم االقتبا�س املبا�شر يجب عليك �أن ت�ستخدم عالمات االقتبا�س لتظهر �أن اجلملة �أو العبارة
هي ل�شخ�ص �آخر ،ويجب عليك �أن تبني امل�صدر ومعلوماته بني �أقوا�س� ،أو يف احلا�شية ،ح�سب �أ�سلوب
التوثيق الذي تتبعه.
ودونك مثا ًال لالقتبا�س املبا�شر:
"الفا�صل بني الكتابة العلمية وغري العلمية هو التوثيق ،وهو احلد الأدن��ى من �شروط الكتابة
العلمية" (�صيني1431،هـ� ،ص .)687
مالحظة :املرجع ال�سابق كتب ب�أ�سلوب  ،APAويو�ضح �أن االقتبا�س من "�صيني" وهو امل�ؤلف ،وتاريخ
الن�شر هو 1431هـ ،واالقتبا�س م�أخوذ من �صفحة .687
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وهناك طريقة �أخرى لالقتبا�س املبا�شر وذلك بت�سمية امل�صدر �أوال:
يقول �صيني" :الفا�صل بني الكتابة العلمية وغري العلمية هو التوثيق" (1431هـ� ،ص .)687
ب) �إعادة ال�صياغة:

تتمثل �إعادة ال�صياغة يف �أخذ معلومات �أو �أفكار �شخ�ص �آخر وكتابتها ب�أ�سلوبك ،وتعد هذه الطريقة
مفيدة �إذا �أردت �أن تبني للقارئ انك تفهم �أمر ًا ما �أو �إذا �أردت �أن ت�شرح بكلمات ب�سيطة ما يقوله كاتب
�آخر ،كما يف املثال الآتي:

وف�سر  )2005( Rybaذلك ب�أنه من املهم للطالب تنمية وعيهم بعمليات التفكري لديهم ،ويبني �أنه
حينما يكون الطالب على دراية بتفكريه ف�إنه يتمكن من اختيار الطريقة املثلى حلل امل�شكلة.
وحينما تقوم ب�إعادة ال�صياغة من م�صدر ما ،فعليك ذكر لقب الكاتب ثم تتبعه بتاريخ الن�شر بني
قو�سني� ،أو تذكر امل�صدر ومعلوماته يف احلا�شية �إذا كنت تتبع نظام التوثيق يف احلا�شية.
ودونك بع�ض الن�صائح عن كيفية اال�ستفادة الفعالة من �إعادة ال�صياغة:
 اقر�أ اجلزء الذي تريد �إعادة �صياغته حتى تت�أكد �أنك تفهمه.
 �أبعد امل�صدر وحاول �أن تكتب ب�أ�سلوبك دون النظر �إليه.
 قم بتغيري الكلمات �أو اجلمل حتى ت�ؤدي نف�س معنى امل�صدر ولكن ال تكرر الكلمات نف�سها.
 ابحث عن مرتادفات :كلمات خمتلفة بنف�س املعنى.
 اربط اجلزء الذي �أعدت �صياغته بالن�ص اخلا�ص بك بطريقة �سل�سة.
 قم بتغيري تراكيب الكلمات �أو اجلمل عن امل�صدر الأ�صلي.
 ا�ست�شهد بطريقة �صحيحة  :راجع ا�سم الكاتب والتاريخ ورقم ال�صفحة.
والطريقة املثلى ال�ستخدام �إعادة ال�صياغة هي �أن تبني بو�ضوح كيف تدعم املعلومات والأفكار التي
�أخذتها من الكتاب الآخرين الق�ضايا التي تطرحها يف بحثك .فكن وا�ضح ًا يف �أفكارك وما تريد قوله،
وا�ستخدم الآراء والكتابات ال�سابقة لتدعم ما تقوله.
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ج) الإيجاز

يقدم الإيجاز املعلومات �أو الأفكار دون التطرق للتفا�صيل ،كما يف املثال الآتي:

يحدد �شلبي ( )1968ثالث وظائف رئي�سة للحا�شية ،وهي :الإ�شارة �إىل املرجع الذي ا�ستقى منه
الباحث مادته ،و�إي�ضاحات تورد �أحيان ًا لتف�صيل جممل ورد يف �صلب الر�سالة �أو لتحقيق مو�ضع �أو نحو
ذلك ،والإحالة �إىل مكان �آخر من الر�سالة.
تكون الفقرات املوجزة جيدة عندما تريد تب�سيط �شيء �أو �شرحه دون اخلو�ض يف الكثري من التفا�صيل،
حيث ميكنك ا�ستخدام هذه الطريقة لدعم �آرائك ،وتكون مفيدة خا�صة عندما تريد مراجعة عمل قام به
العديد من الكتاب ملقارنة بع�ضه ببع�ض.

 )4كيف تنس�ق قائم�ة المراجع في
نهاية تقريرك؟
حتتاج يف نهاية املقال �أو التقرير اخلا�ص بك �أن ت�سرد
قائمة املراجع التي تو�ضح كل امل�صادر التي �أ�شرت �إليها ،وال
بد �أن ت�شتمل القائمة على كل امل�صادر� ،سواء التي ا�ستخدمت
لغر�ض االقتبا�سات �أو �إعادة ال�صياغة �أو الإيجاز.
ودائما ما تظهر 'قائمة املراجع' يف �صفحة منف�صلة يف
نهاية املقال �أو التقرير اخلا�ص ب��ك .ويتم ترتيبها ترتيب ًا
�ألفبائي ًا ح�سب ا�سم امل�ؤلف ،كما يف املثال الآتي:
 الأن�صاري ،فريد1417( .هـ)� .أبجديات البحث يف العلوم ال�شرعية .الدار البي�ضاء :من�شورات الفرقان. الفادي ،علي �سامل1432( .هـ)� .أهمية التوثيق .الريا�ض :الدار احلديثة للن�شر. يا�سني ،جرب عادل1431( .هـ) .مفهوم ال�سرقة الأدبية .القاهرة :النا�شر العربي.Bennett, T.J. (2008). Referencing guide (10th ed.). Perth Western Australia:
Edith Cowan University.
Edith Cowan University. (2010). Referencing: Academic tip sheet. Retrieved
from Edith Cowan University Website: http://www.ecu.edu.au/CLT/tips/
docs/referencing.pdf
Hall, B. (2009).The night before essay planner. Pyrmont NSW, Australia: Fairfax Medi Publications.
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�أو ترتيبها ح�سب ا�سم املرجع ،كما يف املثال الآتي:
 �أبجديات البحث يف العلوم ال�شرعية .فريد الأن�صاري .الدار البي�ضاء :من�شورات الفرقان .الطبعةالأوىل1417 .هـ.
 �أهمية التوثيق .علي الفادي .الريا�ض :الدار احلديثة للن�شر1432 .هـ. -مفهوم ال�سرقة الأدبية .جرب عادل يا�سني .القاهرة :النا�شر العربي1431 .هـ.

قائمة التحقق من توثيق املراجع
.1
.2
.3
.4

1هل قر�أت دليل نظام توثيق املراجع الذي ت�ستخدمه؟ هل قمت بتن�سيق املراجع ب�شكل
�صحيح يف منت الن�ص ويف قائمة املراجع؟
2هل قائمة املراجع يف �صفحة منف�صلة؟
3هل ذكرت كافة تفا�صيل الن�شر لكل نوع من املراجع (ا�سم امل�ؤلف ،ال�سنة ،العنوان،
مكان الن�شر ،ا�سم النا�شر ،الخ).
4هل قمت ب�سرد كافة املراجع املذكورة يف منت الن�ص يف قائمة املراجع يف نهاية املقال
�أو التقرير؟

 )5برامج حاسوبية ومواقع إنترنت تساعد في توثيق المراجع:
هناك العديد من الربامج واملواقع التي ميكن �أن ت�ساعدك يف كتابة املراجع ب�شكل �صحيح ،وهذه بع�ض
الأمثلة:
Citation Machine - http://www.citationmachine.net/
هذا موقع �إنرتنت لكتابة املراجع ب�شكل �صحيح على طريقة � APAأو  .MLAفما عليك �إال �إكمال

منوذج �إلكرتوين يظهر مع معلومات من امل�صدر اخلا�ص بك ،فيقوم الربنامج ب�إيجاد اال�ست�شهاد ال�صحيح
وين�سخه يف بحثك.
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PERRLA - http://www.perrla.com/

يعمل برنامج  PERRLAداخل مايكرو�سوفت وورد �أثناء الكتابة حتى يقوم بتن�سيق بحثك ب�شكل �صحيح
على منط � APAأو  ،MLAوي�ساعدك الربنامج �أي�ضا على كتابة �أو �إدخال اال�ست�شهادات داخل الن�ص
واملراجع وبيانات العمل امل�ست�شهد به .ويقوم الربنامج ب�إن�شاء قاعدة بيانات جلميع املراجع اخلا�صة بك
تلقائي ًا حتى تتمكن من ا�ستخدامها مرة �أخرى يف بحوث خمتلفة دون احلاجة �إىل �إعادة �إدخال كافة
البيانات.
RefWorks - http://www.refworks.com/

يتيح هذا الربنامج للم�ستخدمني �إن�شاء قواعد بيانات للمراجع ،ويتم ا�ستخال�ص املراجع ب�سرعة وب�سهولة
من ملفات ن�صية �أو قواعد البيانات على الإنرتنت ،وميكن بعد ذلك ا�ستخدام قواعد البيانات هذه لإدارة
املعلومات وتخزينها ،وم�شاركتها ،وميكن للم�ستخدمني �إدراج مراجع من قاعدة البيانات اخلا�صة بهم يف
بحوثهم تلقائي ًا ،واحل�صول على قوائم مراجع من�سقة يف ثوان معدودة.
Endnote – http://www.endnote.com/eninfo.asp

يتيح لك هذا الربنامج البحث يف قواعد بيانات املراجع على الإنرتنت ،وتنظيم مراجعك ،وال�صور،
وملفات  PDFب�أي لغة ،و�إن�شاء قوائم املراجع وفهار�س الأ�شكال على الفور .والربنامج يعمل على ويندوز
وماكنتو�ش ب�أداة واحدة.
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 )6أمثلة توثيق المراجعAPA, MLA, Harvard :

هناك العديد من الربامج واملواقع التي ميكن �أن ت�ساعدك يف كتابة املراجع ب�شكل �صحيح ،وهذه بع�ض
الأمثلة:
أ  0توثيق المراجع عند جمعية علم النفس األميركية ()APA
املرجع
كتاب

الن�سق
ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)�( .سنة الن�شر) .عنوان الكتاب( .الطبعة) .بلد
الن�شر :النا�شر.

كتاب �إلكرتوين
ن�سخة من كتاب مطبوع

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)�( .سنة الن�شر) .عنوان الكتاب .م�أخوذ من عنوان
موقع الإنرتنت.

كتاب – ف�صل يف كتاب
حمقق

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)�( .سنة الن�شر) .عنوان الف�صل يف الكتاب املحقق.
�أ�سماء املحرر الأول ثم لقبه متبوعا "(حمقق) ،عنوان الكتاب (�أرقام
ال�صفحات) .بلد الن�شر :النا�شر.

مقال يف جملة علمية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)�(.سنة الن�شر) .عنوان املقال .عنوان املجلة العلمية،
رقم املجلد (رقم العدد)� ،أرقام �صفحات املقال.

مقال يف جملة علمية
�إلكرتونية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)�(.سنة الن�شر) .عنوان املقال .عنوان املجلة العلمية،
رقم املجلد (رقم العدد) .م�أخوذ من عنوان موقع الإنرتنت.

مقال – �صحيفة يومية

ا�سم امل�ؤلف�( .سنة الن�شر ،ال�شهر ،اليوم) .العنوان .ا�سم ال�صحيفة� ،أرقام
ال�صفحات.

�صفحة �إنرتنت

عنوان ال�صفحة( .ال�سنة) .م�أخوذ من عنوان موقع الإنرتنت

مقتب�س من)APA Citation Style Tip Sheet (2010 :
http://lib.nmsu.edu/depts/reference/documents/APATipSheet.pdf
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ب  0توثيق المراجع عند جمعية اللغات األمريكية . MLA
املرجع

الن�سق

كتاب

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون) �أو املحقق (املحققون) .عنوان الكتاب (الطبعة).
بلد الن�شر :النا�شر� ،سنة الن�شر.

كتاب �إلكرتوين
ن�سخة من كتاب مطبوع

ا�سم امل�ؤلف.عنوان الكتاب (الطبعة) .النا�شر والتاريخ (�إن وجد) عنوان
موقع الإنرتنت.

كتاب – ف�صل يف كتاب
حمقق

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)" .عنوان الف�صل" .عنوان الكتاب (الطبعة) .ا�سم
املحقق .بلد الن�شر :النا�شر� ،سنة الن�شر� ،أرقام ال�صفحات.

مقال يف جملة علمية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)".عنوان املقال" .عنوان املجلة العلمية ،رقم املجلد.
العدد (�سنة الن�شر)� :أرقام �صفحات املقال.

مقال يف جملة علمية
�إلكرتونية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)" .عنوان املقال" .عنوان املجلة العلمية ،رقم املجلد.
العدد ( تاريخ الن�شر) :ال�صفحات .تاريخ االطالع على الإنرتنت  .عنوان
موقع الإنرتنت.

مقال – �صحيفة يومية

ا�سم امل�ؤلف" .العنوان" .ا�سم ال�صحيفة ،التاريخ ،الن�سخة ،ال�صفحات.

�صفحة �إنرتنت
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ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)" .عنوان امل�ستند" .التاريخ .ا�سم املوقع تاريخ الدخول.
عنوان موقع الإنرتنت.

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

ج  0أسلوب هارفارد لتوثيق المراجع .
املرجع

الن�سق

كتاب  -مطبوع

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)� .سنة الن�شر .عنوان الكتاب .رقم ال�سل�سلة �أو املجلد.
بلد الن�شر :النا�شر.

كتاب الكرتوين

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)� .سنة الن�شر .عنوان الكتاب.موجود على ا�سم املوقع
>عنوان موقع الإنرتنت< [ تاريخ دخول املوقع ]

كتاب – ف�صل يف كتاب
حمقق

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)� .سنة الن�شر .عنوان الف�صل .يف ا�سم املحقق الأول
ثم لقبه متبوعا(،حتقيق) .عنوان الكتاب .بلد الن�شر :النا�شر� ،أرقام
ال�صفحات.

مقال يف جملة علمية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)� .سنة الن�شر .عنوان املقال .عنوان املجلة العلمية،رقم
املجلد (رقم العدد)� ،أرقام �صفحات املقال.

مقال يف جملة علمية
�إلكرتونية

ا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلفون)� .سنة الن�شر .عنوان املقال .ا�سم املجلة العلمية
الإلكرتونية ،رقم املجلد (رقم العدد)> .عنوان موقع الإنرتنت< [ تاريخ
دخول املوقع ]

مقال – �صحيفة يومية

ا�سم امل�ؤلف� /سنة الن�شر /عنوان املقال /ا�سم ال�صحيفة/التاريخ�/أرقام
ال�صفحات.

�صفحة �إنرتنت

عنوان ال�صفحة.ال�سنة .ا�سم املوقع [ .موقع الكرتوين ] موجود يف >عنوان
موقع الإنرتنت< [ تاريخ دخول املوقع ]
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ب  0توثيق المراجع بالبدء بعنوان المرجع.
املرجع

عنوان الكتاب .امل�ؤلف (امل�ؤلفون) .املحقق �أو املرتجم (املحققون �أو
املرتجمون) .النا�شر :بلد الن�شر .الطبعة � .سنة الن�شر.

كتاب
كتاب �إلكرتوين
ن�سخة من كتاب مطبوع
كتاب خمطوط
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الن�سق

عنوان الكتاب .امل�ؤلف (امل�ؤلفون) .املحقق �أو املرتجم (املحققون �أو
املرتجمون) .النا�شر :بلد الن�شر .الطبعة � .سنة الن�شر .عنوان موقع الإنرتنت.
عنوان الكتاب (خمطوط) .امل�ؤلف .اخلزانة املوجود فيها :البلد .رقم
املخطوط.

مقال يف جملة علمية

عنوان املقال .امل�ؤلف ( امل�ؤلفون ) .عنوان املجلة العلمية ،النا�شر :بلد الن�شر،
رقم املجلد (رقم العدد) ،ال�سنة� ،أرقام �صفحات املقال.

مقال يف جملة علمية
�إلكرتونية

عنوان املقال .امل�ؤلف ( امل�ؤلفون ) .عنوان املجلة العلمية ،النا�شر :بلد الن�شر،
رقم املجلد (رقم العدد) ،التاريخ ،عنوان موقع الإنرتنت.

مقال يف �صحيفة

عنوان املقال .الكاتب .ا�سم ال�صحيفة ،العدد� ( ،سنة الن�شر ،ال�شهر ،اليوم).

�صفحة �إنرتنت

عنوان ال�صفحة( .التاريخ) .عنوان موقع الإنرتنت.

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

الخالصة:

�إذا اعتدت على نظام توثيق املراجع ،ف�سوف ي�سهل عليك ا�ستخدامه ،وهذه مهارة علمية مهمة
علينا �أن نطورها ،فاال�ستخدام الفعال للمراجع يعد و�سيلة جيدة لتح�سني مقاالتك �أو تقاريرك العلمية،
وب�إمكانك احل�صول على بع�ض الدرجات الإ�ضافية من خالل �إظهارك لأ�ستاذك �أنك قمت بقراءة �أعمال
امل�ؤلفني الآخرين وفهمها.
.1

1تعرف على نظام توثيق املراجع املطلوب منك ا�ستخدامه يف مقالك �أو تقريرك –APA, MLA,
.Harvard

.2
.3
.4
.5
.6

 2اطلب من �أ�ستاذك �أن يقدم لك منوذج ًا لقائمة مراجع (�إن وجدت).
3احتفظ بقائمة املراجع بحيث يكون لديك كل تفا�صيل املراجع ال�صحيحة لكل م�صدر.
4ا�ستخدم مواقع الإنرتنت مل�ساعدتك يف تن�سيق املراجع ب�شكل �صحيح.
5ابحث يف املكتبة ملعرفة �أي الكتب والأدلة املتوفرة التي ميكن �أن ت�ساعدك يف توثيق املراجع.
�6ضع الإ�شارات املرجعية يف منت التقرير �إذا ا�ستخدمت معلومات �أو �أفكار ًا من �أحد امل�ؤلفني (داخل
الن�ص).
7ت�أكد �أن قائمة املراجع (يف نهاية الن�ص) كاملة و�صحيحة ،وينبغي �أن ت�شمل جميع املراجع التي
ا�ستخدمتها يف منت التقرير.
8حتقق من كل مرجع حتى ت�ضمن �أنه يحوي كل املعلومات املطلوبة :ا�سم امل�ؤلف� ،سنة الن�شر ،العنوان،
مكان الن�شر ،ا�سم النا�شر.

.7
.8

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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