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 متهيد
 وسرعة المعلومات تراكم مع هائلة معرفية بثورة الحديث العصر يمتاز

 يجريها التي العلمية األبحاث أعداد في تزايد وصاحبها واسترجاعها، تخزينها
 البأعم االستعانة األبحاث هذه إعداد ويتطلب التخصصات، كافة في الباحثون
 وأعمال أفكار توثيق يجب وبالتالي عليها، واإلضافة السابقين الباحثين

 بتتناس أساليب باتباع بها، االستعانة أو إليها اإلشارة تم التي السابقين
 االجتماعية والعلوم تتناسب أساليب هناك حيث المطلوب، والتخصص

 لفرقا سنوضح ثم ومن والتكنولوجية، والهندسية الطبية والعلوم واإلنسانية،
 وكذا واصطالحيا لغويا المرجعية واالستشهادات والتوثيق االقتباس بين

.بينها والمقارنة المرجعية االستشهادات توثيق أساليب
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 املقارنة بني املصطلحات

 من البيا�ت إىل احلكمة 

 الفرق بني املصدر واملرجع 

 عأمثلة على الفرق بني املصدر واملرج

 تقسيمات أنواع مصادر املعلومات

رحاب يوسف. د.أ5



 البيا�ت واملعلومات واملعرفة
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مصادر املعلومات طبقا حملتواها أو مضمو�ا
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مصادر املعلومات طبقا للشكل املاديمصادر املعلومات طبقا للشكل املادي
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ة تعكس أخالقي

ه الباحث وأمانت

العلمية، 

اعد والتزامه بقو 

 يالبحث العلم

ه حتدد مكانة عمل الباحث وجهد

رين مقارنة جبهود الباحثني اآلخ

يؤمن  أي االستشهاد. الذين سبقوه

ساعد يف التفاعل بني الباحثني، وي

ة من توليد أفكار جديدة مستحدث

ليل خالل مناقشة آراء اآلخرين وحت

أي آراءهم، سواء كانت متفقة مع ر 

 الباحث أو كانت متعارضة معه

 تساعد الباحث

ة يف إبراز أصال

ومشروعية 

 جهوده وأفكاره
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يق أساليب توث

 االستشهادات

 املرجعية يف

العلوم 

 اإلنسانية

العلوم 

 اإلنسانية

Columbia Online 

Style COS 

دليل أسلوب شيكاغو

CMOS  

مريكية مجعية اللغات احلديثة األ

MLA

Harvard reference 

system Harvard 

  مجعية حبث اإلنسانيات احلديثة

MHRA   
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Aigaion  

Bebop

BibDesk

BibSonoBibSono

my
Bibus

Docear

EndNote

JabRef KBibTeX

Mendeley

PybliograPybliogra

pher

refbase RefDB

ReferenceReference

r

Wikindx

Zotero
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:التوثی� طر�قة

:مثال .اآل�ة رقم السورة، اسم :المتن في إلیها �شار :قرآن�ة اآل�ة

)2 :األعراف(

 إن الحدیث رقم :الصفحة رقم/الجزء رقم الكتاب اسم[ فق� المتن في إل�ه �شار :الشر�ف النبو�  الحدیث
.)1/234:53 البخار�  صح�ح( :مثال ،]وجد

:واحد لمؤلف التوثی� :الحالة

 أو األخیر المؤلف اسم قوسین بین ��تب واحد، لمؤلف �تاب من �المعنى، االقت�اس ��ون  عندما :الطر�قة

 أو فحةالص رقم ثم �فاصلة متبوعة النشر سنة ثم �فاصلة، متبوعا ،)الشهرة أو اللقب( العائلة اسم

 لذ�ر رورةض فال المرجع من عامة فكرة المقت�سة الف�رة �انت وٕاذا المرجع، فیها یذ�ر مرة �ل في الصفحات

.الصفحات أرقام

)  Albado, 2003,p5(وفي اإلن�لیز�ة        ). 15م، ص  2008البدو، : (مثال
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  لمؤلفین لمؤلف التوثی� :الحالة

 �فاصلة، متبوعة نشرال سنة ثم �فاصلة، متبوعا ال�احثین، /للمؤلفین األخیر االسم قوسین بین ��تب السا�قة الشرو� نفس

 :مثال

Tomas( ولودمان توماس أجر�  .)465 ص م، 2005 والشمر�، الب�اتي( & Lodman, 2001(

 

).  516-509م، ص ص  2016إبراه�م، مصطفى  وأحمد، : (التوثی� لثالثة مؤلفین إلى أر�عة

                                              )Royse, Thyer, Padgett, & Logan 2001(

 امتبوع وآخرون، ��لمة متبوعاً  األول للمؤلف األخیر االسم ��تب:أكثر أو مؤلفین خمسة مرجع من الم�اشر غیر االقت�اس

:الصفحات أو الصفحة رقم ثم �فاصلة، متبوعة النشر سنة ثم �فاصلة،

Adam). (         .)6 ص م، 2015 وآخرون، إدلبي( et al., 2015
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Direct): الم�اشر االقت�اس أو �النص االستشهاد توثی� :الحالة quotation)

:حرف�اً  �قت�س أو بنص �ستشهد عندما :الطر�قة

 :�لمة )40( من أقل النص �ان إذا - 

 ذ�ر مع هایته،ون بدایته عند مقلو�ة صغیرة �أقواس �میز لكنه النص، س�اق ضمن ��تب فإنه 

:مثال المرجع في المقت�س النص فیها یوجد التي الصفحات أو الصفحة رقم

ال اال�حث،  أن ال�حث التطب�قي �شترك مع ال�حث األساسي في تطبی� المنهج العلمي في"

 أن هدفه األساسي هو تحسین الواقع العلمي من خالل اخت�ار النظر�ات في مواقف

).75م، ص  2018، الطو�سي" (حق�ق�ة
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  :�لمة )40( من أكثر المقت�س النص طول �ان إذا-
 و�نتهي یبدأ ث�حی منفصلة، فقرة في ��تابته وذلك النص، س�اق عن وممیز واضح �ش�ل إبرازه یجب-

.العاد�ة األسطر ونها�ة بدا�ة عن مسافات خمس و�مقدار تنص�ص، �عالمتي
:مثال-

 إلى خلصا وقد .العلم مفهوم إطار ضـمن التر�ـو�  ال�حث إلى )86-85 ص ص م، 2015( الح�ابي و�نظر

:�قولهما اإلطار هذا خالل من تعر�فه

 العلمي، ثال�ح هو المقصود أن فـورا للذهن و�ت�ادر العلم، مفهوم إطار ضمن ال�حث مفهوم �قع"    

"العلم أهداف تحقی� �غرض العلمي المنهج أو العلمیـة الطر�قة یت�ع الذ� ال�حث أ�

  �عةمر  أقواس داخل �ضعه فإنه المقت�س النص ضمن شرحه أو شيء إضافة ال�احث أراد إذا :ملحوظة

]     [.

 عالمة ام�انه �ضع فإنه المقت�س النص في لها ضرورة ال جملة أو ع�ارة أو �لمة حذف ال�احث أراد وٕاذا

.)......( الحذف
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:المتن في مترجم �تاب من االقت�اس توثی� :الحالة

 العمل تار�خ و�وضع المترجم �اسم ول�س المؤلفین أو المؤلف �اسم االقت�اس توثی� :الطر�قة

.الترجمة تار�خ ثم �شرطة متبوعاً  القوسین بین أوالً  األصلي

:المتن في مترجم �تاب لتوثی� مثال-

,Tomتوم وأشار 1999 /  للمعلمین المهني لإلعداد الموجهة االنتقادات أن إلى )(2001

 المناهجو  االتجاه، محددة وغیر عمل�ة، وغیر ق�مة، ذات ل�ست التر�و�ة المقررات أن تتضـمن

.مجزأة التر�و�ة
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:م�اشر غیر أو ثانو�  مصدر من مأخوذ عمل توثی� :الحالة

 أ� ل،األو المصدر علیها الحصول لتعذر أو ثانو�  مصدر من معلومات على ال�احث �حصل عندما :الطر�قة

 )في( الجر فحر  بإضافة یوثقها فإنه ثالث، مرجع من اقت�سها وٕانما المصدر من م�اشرة علیها �طلع لم أنه

:المعلومة منه أخذت الذ� المصدر مؤلف اسم قبل

 شملت حیث� القبول معاییر وسع )والمثابرة واإلبـداع، العالیـة، العقلیـة القدرة( الثالثة المح�ات و�استخدام

 الطالب الكتشاف أكبر فرصة إعطاء �م�ن النس�ة هذه و�توس�ع الطـالب، مجموع من %20-15 من

.)10-5 ص ص م، 2018 ،المنصور�  في( المتمیز�ن

 هف� وردت الذ� األساسي المصدر یوث� وال فق�، الثانو�  المرجع المراجع قائمة في یوث� :ملحوظة

:هو المثال هذا وفي.مرة ألول المعلومات

 للنشر الشروق  دار :عمان .والموهو�ین المتمیــز�ن تر�یــة فــي و�ــرامج نظر�ــات .)2018( عفراء ،المنصور� 

.والتوز�ع
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 أو ئةهی أو منظمة أو مؤسسة أو ح�وم�ة جهة من معدة نشرات أو تقار�ر من مقت�سة معلومة توثی�-
:جمع�ة

 لمؤلف،ا هي التقر�ر أصدرت التي الفرع�ة اإلدارة تعد أو مؤلف، لها �ان إن مؤلفها اسم یذ�ر :الطر�قة

 فاصلة،� متبوعا اسمها ��تب حیث المؤلف، هي نشره جهة أو الوزارة تعد منهما أ� وجود عدم حالة وفي

 من عامة كرةف المقت�سة الف�رة �انت وٕاذا الصفحات، أو الصفحة رقم ثم �فاصلة، متبوعة النشر سنة ثم

.الصفحات أرقام لذ�ر ضرورة فال المرجع
  :مثال
 المرحلة ذهفه جدًا، �بیرة درجة إلى مترد�ة الحالة فإن غزة قطاع في األطفال ر�اض واقع إلى ینظر من-

 2010 الي،الع والتعل�م التر��ة وزارة( ... الرسم�ة، الجهات من �االهتمام تحظى ال المهمة التعل�م�ة
  )26 ص م،
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:مجالت أو جرائد في منشورة مقاالت توثی�-

 النشر نةس ثم �فاصلة، متبوعا وجد، إن المؤلفین أو للمؤلف األخیر االسم قوسین بین ��تب :الطر�قة

 فإن ،)المؤلف( المقالة �اتب اسم یوجد لم وٕاذا الصفحات، أو الصفحة رقم ثم �فاصلة، متبوعة

 النشر نةس ثم �فاصلة، متبوعا اسمها قوسین بین ��تب حیث المؤلف، هي تعد المجلة أو الصح�فة

.الصفحات أو الصفحة رقم ثم �فاصلة، متبوعة

.)19 ص ،م2017 ،علي آل(:المؤلف اسم فیها مذ�ور صح�فة من مقت�سة معلومة توثی� مثال

 ص ،م2013الر�اض، صح�فة(:المؤلف اسم فیها یذ�ر لم صح�فة من مقت�سة معلومة توثی� مثال     

19(
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:قسمین إلى المراجع قائمة تقسم-
 :العر��ة �المراجع األول القسم-
 .األخیر اإلسم أو المؤلف عائلة السم ت�عاً  هجائ�اً  المؤلفین أسماء فیها ترتب -
  الترتیب في التعر�ف )أل( إهمال-
  .....أ ، ب ، ت:  ترتب هجائ�ا �اللغة العر��ة ول�س أبجد�اَ -
.تفصل الكتب عن الرسائل عن المقاالت عن الدور�ات-
 :األجنب�ة المراجع الثاني القسم-
 اإلن�لیز�ة �اللغة هجائ�اً  المؤلفین أسماء فیها ترتب-

A:اإلنجلیز�ة الحروف هجائ�ة – B – C – D. 
 .الصفحة �سار إلى محاذاتها مراعاة-

طریقة تثبیت المراجع في نھایة البحث

أمثلة تطبیقیة
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المصادر والمراجع وما الفرق بینھما؟أمثلة للتثبیت آخر البحث

مؤلف واحد

دار السواقي العلمیة للنشر والتوزیع: األردن، عمان.الحاوي في مناھج البحث العلمي) 2018(البیاتي، فارس 

مؤلفین أثنین

مكتبة دبي للنشر والتوزیع: اإلمارات، دبي.التكنولوجیا والمجتمع) 2018(الجبوري، مازن والراوي، ناظر 

ثالث مؤلفین فاكثر

. الدراسات اإلستشكافیة في العلوم التربویة) 2018(النقبي، سعید وعواد، سامر، السویدي، منى 
دار الخلیج للنشر والتوزیع: اإلمارات، أبوظبي
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التوثیق لمرجع بدون مؤلف

المطبعة وزارة التربیة: مصر، القاھرة). 2017(الفیزیاء البصریة 

التوثیق لمؤسسة مصدرة وناشرة

المؤلف  : اإلمارات العربیة المتحدة. دلیل رابطة الباحث العلمي). 2018(جامعة العلوم اإلبداعیة 

التوثیق لعمل مترجم

: اإلمارات، أبوظبي). ترجمة ھبة إسماعیل( اإلدارة اإلستراتیجیة ). 2017(فریدیك، أنیس  
)2004اإلصدار (مكتبة الناشر العربي 
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التوثیق إلقتباس من دوریات علمیة

فاعلیة التعلم المعكوس على تنمیة التحصیل واكتساب التصورات الذھنیة ). 2018(صالح، سوسن  
) 20-13(المجلة التربویة، . للمفاھیم الفیزیائیة لطالبات العاشر متقدم في مدارس أبوظبي

التوثیق إلقتباس من مؤتمرات أو ندوات أو حلقات علمیة

اللغة العربیة في العلوم والتكنولوجیا ودورھا في تنمیة االقتصاد المعرفي ) 2016(أبوحسین، ھدى 
اإلمارات، دبي . بحث مشارك في المؤتمر الدولي الخامس للغة العربیة. في الدول العربیة

توثیق الرسائل واألطاریح

الموقع " في مواقع الجامعات webometricsدرجة توفر معاییر تصنیف ). 2018(السویدي، منى 
 ً جامعة العلوم اإلبداعیة، اإلمارات . رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإللكتروني لجامعة العلوم اإلبداعیة إنموذجا
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توثیق المصادر األجنبیة

Neshee, D. (2016). The Woman In The Window .  New York: Rinehart and 
Winston. 

Jonn, C. A., & Aales, B. D. (2011). Family mediation: Facts, myths, and future 
prospects. Washington, DC: American Psychological  Association. 

مؤلف واحد 

مؤلفین أثنین

التوثیق لمرجع بدون مؤلف

Merriam-Webster ’ s Collegiate Dictionary .(2014). Springfield, MA: Merriam-
Webster.  
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Philib, P. S. (2015). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. 
Emory, Trans.). New York: Dover. (published 2000). 

توثیق لكتاب مترجم الى اإلنكلیزیة

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious  mental 
illness (Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC:  U.S. Government 
Printing Office. 

توثیق مصدر من مؤسسة

United States Sentencing Commission. (n.d.). 1997 sourcebook of federal 
sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999, from: 
http://www.ussc.gov/annrpt/1997/sbtoc97.htm 

توثیق من جھة حكومیة على اإلنترنت
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Chou, L., McClintoc & Nix, D. H. (1993). Technology  and education: New 
juice in new bottles: Choosing pasts and  imagining educational futures. 
Retrieved  August 24, 2013, from  Columbia University Web site: 
http://www/columbia.edu/publications/papers/newjuicel.html

توثیق مرجع من األنترنت عربي أجنبي
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• Prof. Rehab Yousef
• Facebook Account (د. رحاب یوسف)

• Facebook fan Page اھتمامات أعضاء ھیئة التدریس) _ Dr. Rehab Yousef) 

• Facebook Group (Researchers’ Interests)

• Facebook Group (Lib., Doc., Arch. and Info. Science)

• Telegram Tube (Researchers’ Interests (Prof Rehab Yousef))

• LinkedIn (Prof. Rehab Yousef) 

• Twitter (Prof. Rehab Yousef) 
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