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عـــود الــنـــد :أساسيات الكتابة
أساليب توثيق المعلومات والمراجع في البحوث

أحكام التوثيق
النق طة المبدئ ية األو لى ھـي أال تنسـب لنفسـك عمـال أو فكـرة لغيرك .و لذا ھ ناك
ضرورة لإلشارة في بحثك إلى مصدر معلوماتك وأفكارك ،فإذا نقلت كلمات من كتاب
مثــال ،يجــب وضــع الكلمــات المنقولــة بيــن عالمــات تنصــيص .لعالمــة التنصــيص )أو
االقتباس( شكالن أحدھما )"( واآلخر )’( )عالمة تشبه تنوين الضم ،أو ضمة واحدة(.
من ال ضروري لك أن ت عرف ما يم كن طباع ته ع ند ال ضغط ع لى كل لو حة من لو حة
المفاتيح.
لنطبق ذلك بنقل جملة من كتاب لفيصل دراج بعنوان نظرية الرواية والرواية العربية:
"رأى المويلحــي فــي علــم التــاريخ علمــا جليــال ،وأدرك أن تطبيــق ھذا الع لم ع لى
الظواھر االجتماعية يغير من أحوالھا ووظائفھا".
بو ضع الجم لة ب ين عال متي تن صيص ) مزدوجين( ت كون ھ ناك إ شارة إ لى أن الجم لة
منقولة من مصدر ما ،والخطوة التالية ھي اإلشارة إلى ھذا المصدر.
ھنـاك أكــثر مــن أســلوب لفعــل ذلــك .األســلوب القــديم كــان بوضــع ر قم ع ند نھا ية
االقتباس ،ثم ا لذھاب إ لى أ سفل ال صفحة وو ضع المعلو مات المتعل قة بالمصدر ،أي
على النحو التالي:
"رأى المويلحــي فــي علــم التــاريخ علمــا جليــال ،وأدرك أن تطبيــق ھذا الع لم ع لى
الظواھر االجتماعية يغير من أحوالھا ووظائفھا1".
نذھب عندئذ إ لى أ سفل ال صفحة ون ضع ا لرقم  1وتك تب قر به المعلومـات المتعلقة
بالمؤلف ،وعنـوان الكتـاب ،والناشـر ،ومكـان النشـر ،وسـنة النشـر ،ورقـم الصفحة.
ترتيب ھذه المعلومات يختلف حسب األسلوب المعتمد .ولكن األساليب جميعا تبدأ
باسم الكاتب.

أساليب التوثيق
األسلوب األول :أسلوب جامعة شيكاغو أو أسلوب تورابيان
يو ضع ر قم صغير ب عد المعلو مة المنقو لة ن صا أو ف كرة ثم ي شار إلى المصدر أ سفل
الصفحة .وتعرف المالحظات السفلية بـ فوت نوتس ).(Footnotes
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بعد وضع رقم صغير أسفل الصفحة توضع قربه معلومات التوثيق بالتسلسل التالي:
 =1اسم المؤلف :االسم األول ،ثم اسم العائلة.
 =2عنوان الكتاب.
 = 3مكان النشر.
 = 4اسم الناشر.
 = 5عام النشر.
 = 6رقم الصفحة.
ولـو طبقنـا ھـذا األسـلوب علـى كتـاب فيصــل دراج المــذكور أعــاله ،تكون المالح ظة
السفلية على النحو التالي:
...
...
...
"رأى المويلحــي فــي علــم التــاريخ علمــا جليــال ،وأدرك أن تطبيــق ھذا الع لم ع لى
الظواھر االجتماعية يغير من أحوالھا ووظائفھا1".
...
...
...
__________
 1فيصل دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية )الدار البيضاء :لمركز الثقافي العربي.178 ،(2002 ،

ويكون حجم الخط في المالحظة السفلية اصغر من حجم الخط في النص.
معروف أن أي ب حث يورد في ختا مه قائ مة بالمراجع ،ول ھذه أيضا أسلوبھا المختلف
قليال عن المثال أعاله ،وھو على النحو التالي:
قائمة المراجع
دراج ،في صل .نظرية الروا ية والروا ية العرب ية .ا لدار البي ضاء :المركز الثقافي ال عربي،
.2002
وترتب المراجع حسب ترتيب الحروف في العربية.

األسلوب الثاني
ھـو أســلوب يختلــف فقــط فــي مكــان المالحظــات ،فبــدال مــن أن تكــون في أ سفل
الصفحة ،تنقل المالحظات إلى آخر البحث .وتعرف بــ اند نوتس ).(Endnotes
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اإلنســان الــذي لديــه حاســوب ال يحتــاج للقلــق علــى تسلســل أرقــام المالحظات،
فالحاسوب يتذكر التسلسل ،وبوسع الحاسوب ن قل ال ھوامش ال سفلية إ لى اآلخر،
والعكس صحيح أيضا.

األسلوب الثالث :أسلوب جامعة ھارفارد
بدال من و ضع مالح ظة في أ سفل ال صفحة يو ضع ب ين قوسـين ضـمن الفقرة ا سم
المؤلف المنقول عنه وسنة صدور الكتاب ورقم الصفحة.
"رأى المويلحــي فــي علــم التــاريخ علمــا جليــال ،وأدرك أن تطبيــق ھذا الع لم ع لى
الظواھر االجتماعية يغير من أحوالھا ووظائفھا" )دراج .(178 :2002

األسلوب الرابع :أسلوب ام ال ايه )(MLA
من أساليب التوثيق الشائعة أسلوب ام ال ايه ) ،(MLAأي رابطة اللغة الحديثة:
).(Modern Language Association
ومــن األســاليب أعــاله نالحــظ أن ھنــاك أســاليب عديــدة ،وتعتمــد ع لى م جاالت
التخصـص .وكـل مـا كتـب أعـاله قليـل مـن كثـير جـدا ،وھدفـه تنبيھــك إلــى أھميــة
التوث يق ،وإر شادك إ لى ضرورة الت عرف ع لى أ ساليب التوث يق في الب حوث ،والتأ كد
من األسلوب المعتمد في جامعتك ،فھذه الشكليات أول ما يالحظه األساتذة على
الب حوث ،ولن يفيدك أن يكون بحثك جيدا إذا لم يكن موثقا ،وموث قا ح سب األ سلوب
الم حدد لك في الجام عة أو من ق بل األ ستاذ ،أو من ق بل الدورية ا لتي تريد الن شر
فيھا .وأحيانا يترك للطالب اختيار األسلوب ،ولكن ال يجوز المزج بين أسلوبين أو أكثر
في نفس البحث.
مالحظة مھمة
لم نستخدم أعاله إال مثاال واحدا يتعلق بنقل جملة من ك تاب له مؤلف واحد ،بينما
التوثيق يكون باستخدام كتب لھا أكثر من مؤلف ،أو فصل داخل كتاب ،أو مجالت ،أو
صحف ،أو االنترنت ،أو تقارير بدون اسم لمؤلف ،أو نشرات بدون تاريخ .ولكن تفاصيل
ما يجب عمله في كل حالة متوفرة في دليل األسلوب المعتمد.
المزيد من األمثلة
فيمـا يلـي مقتطفـات مـن التعليمـات الصــادرة عــن جامعــة النجــاح بخ صوص الب حوث
المندرجة في إطار الدراسات اإلنسانية:
http://www.najah.edu/ARABIC/Faculties/Graduate/Faculty%20Members%20and%20Staff.asp

ي تم ترت يب الم صادر وال مراجع في نھاية األطرو حة )ر سالة الماج ستير أو ا لدكتوراه(
وفق حروف المعجم ،وتجب مراعاة ما يلي عند عملية الترتيب:
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المصادر غير المنشورة) :المخطوطات ،الوثائق ،دور األرشيف  ...الخ(.
* المخطوطات :يتم ترتيبھا كاآلتي:
اسـم الشـھرة للمؤلـف ،األسـماء األولـى :أسـم المخطـوط .المكــان المح فوظ ف يه.
رقمه.
مثال:
السنوسـي ،محمـد بـن يوسـف :مختصـر لطيــف فــي علــم المنطــق .مكتبــة جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس .62
المصادر المنشورة:
يتم ترتيبھا كما يلي:
اســم الشــھرة للمؤلــف ،األســماء األولــى للمؤلــف :اســم المصــدر مكتو باً بالبنط
الغامق .ذ كر عدد األ جزاء أو المج لدات وأق سامھا .ذكر اسم المحقق .رقم الطب عة.
مكان النشر :الناشر .سنة النشر.
مثال:
ال طبري ،مح مد بن جرير :تاريخ الر سل والم لوك 10 .مج .تحق يق محمد أبو الف ضل
إبراھيم .القاھرة :دار المعارف .1969
المراجع :يتم ترتيبھا كما يلي:
اسم العائلة للمؤلف ،األسماء األولى للمؤ لف :ا سم ال مرجع مكتوباً بالبنط الغامق.
ذكر عدد األجزاء إن وجدت .رقم الطبعة .مكان النشر :الناشر .سنة النشر.
مثال:
رستم ،أسد :الروم سياستھم وحضارتھم ودينھم وثقافتھم2 .مج .بيروت .1981
Le strange, Guy: The Lands of the Eastern Caliphate. London 1966.

* الكتب غير المنشورة يط بق علي ھا ما ذ كر سابقاً ،مع إ ضافة عبارة غير من شور أو
تحت الطبع بين قوسين.
الدوريات :يتم ترتيبھا كما يلي:
ا سم العائ لة للمؤ لف ،األ سماء األو لى :ا سم الم قال ب خط مكتو باً ب خط ما ئل .ا سم
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الدورية بخط غامق .العدد .شرطة مائلة ،الصفحات.
مثال :
صبري ،بھ جت :الم ظاھر االقت صادية في مدي نة ال قدس من خالل الوثائق الشرعية
 .1874-1880مجلة النجاح لألبحاث  /العلوم اإلنسانية .195-233 ،1993/7:2
Madelung, Wilferd: The Sources of Islam~cili Law. In: Journal of Near Eastern Studies
35/1967, 29-40.

* المقاالت المقبولة للنشر في مجلة علمية يطبق عليھا ما ذكر سابقاً ،وبعد اسم
المقال تضاف عبارة مقبول للنشر في )اسم المجلة(.
وقائع المؤتمرات:
ا سم العائ لة للمؤ لف ،األ سماء األو لى :ا سم الم قال ب خط مكتو باً بخط مائل .ا سم
المؤتمر بخط غامق .ذكر اسم المحرر)ين( .مكان النشر .تاريخ النشر .الصفحات.
مثال:
عبـد الـرحمن ،عفيـف :القـدس ومكانتھـا لـدى المسـلمين وانعكـاس ذ لك من ك تب
ا لتراث .المؤت مر ا لدولي الثا لث ل تاريخ بالد ال شام "فل سطين"  3مـج ،ع مان ،1983
.224/1-265
فصل في كتاب :ينطبق عليه ما ذكر بخصوص وقائع المؤتمرات.
مثال:
يوســف ،محســن :مقدمــة فــي تــاريخ التعليــم فــي فلســطين منــذ الفتــح العربي
اإل سالمي حتى االح تالل البري طاني .التعليـم الفلسـطيني تاريخـاً ،واقعـاً وضرورات
المستقبل .بيرزيت .35-40 ،1997
Halm, Heiz: Die Fatimiden. Geschichte der arabischen Welt.ed. by Ulrich Haarmann. München
1987, 166-200.

األطروحات الجامعية:
ا سم العائ لة ل صاحب األطرو حة ،األ سماء األو لى :ا سم األطرو حة بخط غامق) .غير
منشورة( .اسم الجامعة .البلد والقطر.
عبـده ،مجـد عبــد الفتــاح إســماعيل :األوضــاع التعليميــة فــي نــابلس إبان االن تداب
البريطــاني) .رســالة ماجســتير غــير منشــورة( .جامعــة النجــاح الوطنيــة .نابلس.
فلسطين .1998
5/7

www.oudnad.net/56/zz_tawthiq1.htm

22/02/2011

…مجلة عود الند الثقافية .الناشر :عدلي الھوا

واألمر نفسه يطبق على األطروحات باإلنجليزية.
Khaleel, Zaher Mohammed: The Effect of Intelligence on Student’s Academic. (Unpublished
Master’s Thesis). An-Najah National University. Nablus. Palestine, 1995.

منشورات المؤسسات
اسم المؤسسة .اسم المنشور بخط غامق .المكان .تاريخ النشر.
مثال:
جامعة النجاح الوطنية .الكتاب السنوي .نابلس .1998
الصحف/المجالت :الخبر
اسـم الصـحيفة أو المجلـة بخـط غـامق .مكـان الصـدور .العـدد .شرطة مائ لة ال تاريخ
الصفحات.
مثال:
الفجر .القدس 20/2143 .حزيران .21 ،1995
الصحف/المجالت :غير الخبر
ا سم العائ لة للمؤ لف ،األ سماء األو لى :ا سم الم قال ب خط مكتو باً بخط مائل .ا سم
الصحيفة أو المجلة بخط غامق مكان الصدور .العدد .شرطة مائلة .التاريخ .الصفحات.
طوقان ،فدوى :الليل والفرسان  .القدس 12/1267 .شباط .15 ،1958
المقابالت الشفوية
يتم ترتيبھا على النحو التالي :
عنوان المقابلة .التاريخ.
مثال:
عبد ﷲ الخطيب 1995/9/5
تذكر أن عليك الرجوع إ لى دل يل ر سمي صادر عن جامع تك أو متوفر في مكتبة ،أو
أن تطلب من الجھة التي تريد النشر لديھا نسخة من أسلوبھا المعتمد.
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طباعة النص فقط  :::::إبالغ صديق/ة  :::::إرسال مادة للنشر
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