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 االلتباس ٔطزق تٕثٛك يصادرِ فٙ انٓايش ٔفك أصهٕب شٛكاغٕ

 انهٛبٛت()دراصت تمًٛٛٛت نعُٛت يٍ انزصائم انجغزافٛت انًُجزة باألكادًٚٛت 

أياَٙ انصدٚك انشزكضٙ   ابتضاو عبد هللا انهبٛد٘        يصطفٗ يُصٕر جٓاٌ
* 

 
   األكادٌمٌة اللٌبٌة / فرع مصراتة.   –عضو هٌئة تدرٌس بقسم الجغرافٌا 

 * معلمة وطالبة دراسات علٌا مرحلة الماجستٌر قسم الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة / مصراتة.

 * معلمة وطالبة دراسات علٌا مرحلة الماجستٌر قسم الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة / مصراتة.

 

 Abstractالمستخلص 

شٛكاغٕ. َظًزا ألصهٕب انغزض يٍ ْذِ اندراصت ْٕ تحدٚد لٕاعد ٔأَظًت االلتباس ٔانتٕثٛك فٙ انٓايش ٔفمًا 

انتزاو عُٛت اندراصت بمٕاعد ْذا انُٕع يٍ االلتباس  يدٖ انجغزافٙ، ٔانتحمك يٍألًْٛتّ كًبدأ أصاصٙ فٙ انبحث 

انًُجزة فٙ ألضاو انجغزافٛا فٙ األكادًٚٛت انهٛبٛت فٙ جُزٔر ٔيصزاتت. يٍ خالل  انعهًٛتانزصائم فٙ  ٔانتٕثٛك

يدٖ فٙ  اأَّ كاٌ ُْان تباُٚ انباحثٌٕ نٓذا انغزض. أظٓزث َتائج انتحهٛم اٙ أعدْتانتمٛٛى ان اصتًارةتحهٛم َتائج 

بٍٛ انًشًٕنٍٛ عهٗ انزغى يٍ االختالف ٔ. انتٕثٛمٛتشٛكاغٕ  أصهٕبعُٛت اندراصت بأصش ٔظٕابط  انتزاو

ٍ، فمد كاٌ ُْان اتفاق فٙ بعط انمٕاعد ٛانًشزف ٔجٓاث َظز ٔاختالفباندراصت فٙ انًُٓجٛاث انتٙ درصْٕا 

 ٪. 011إنٗ  تصم َضبتّ

. Abstract 

  The purpose of this study is to determine the rules and regulations of quotation 

and documentation in the margin according to the Chicago style. Due to its 

importance as a basic principle in geographic research, and to verify the adherence 

of the study sample to the rules of this type of citation and documentation in the 

scientific thesis completed in the geography departments of the Libyan Academy in 

Janzour and Misurata. By analyzing the results of the evaluation form prepared by 

researchers for this purpose. The results of the analysis showed that there was a 

variation in the adherence of the study sample to the basics and controls of the 

Chicago documentary method. Despite the difference between the subjects covered 

in the methodologies they studied and the differing views of the supervisors, there 

was agreement in some rules up to 100%.  

  .انعهًٛتاألياَت  انعهًٛتانٓايش، انتٕثٛك، انكتابت انكهًاث انًفتاحٛت: 
 

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة:

المعارف بطبٌعتها تراكمٌة، حٌث أن أفكار اإلنتاج األكادٌمً تؤسس فً أغلب األحٌان  :المقدمة-5

نعدها، فً البحوث واألوراق التً  همعلى أفكار وأبحاث اآلخرٌن؛ لذلك فال أقل من االعتراف بإسهامات

ل المراجع ٌعطً البحث أهمٌة كبٌرة، وٌزٌد من مصداقٌة المعلومات المنشورة فٌه، وٌسه وتوثٌق

وصول القراء إلى المراجع، مثل الكتب والرسائل والدورٌات وغٌرها، للحصول على مزٌد من 

المعلومات عند الحاجة.  فتنوع المراجع وحداثتها وفائدتها للموضوع ٌعطً البحوث والرسائل العلمٌة 

ا، وشرًطا لمنح الدرجة العلمٌة ال ًٌ مناسبة للعمل المقدم. القٌمة والمصداقٌة. بل وٌعد التوثٌق معٌاًرا أساس

وتأتً هذه الدراسة لبٌان أهمٌة االقتباس والتوثٌق فً الهامش وفً قائمة المراجع وفق أسلوب شٌكاغو 

ولُتعّرف بأسسهما وضوابطهما. ومدى التزام عٌنة الدراسة بتلك األسس والضوابط. قسمت الورقة إلى 

، أما المبحث الثانً فخصص للتعرٌف أربعة مباحث: المبحث األول شمل اإلطار المنهجً للدراسة

باالقتباس وضوابطه، فً حٌن خصص المبحث الثالث لبٌان أسس وضوابط التوثٌق فً الهامش وفق 

 أسلوب شٌكاغو، أما المبحث الرابع فتم من خالله استعراض نتائج تفرٌغ نموذج التقٌٌم.

 تتمثل مشكلة الدراسة فً التساؤالت التالٌة: :الدراسة مشكلة-4

 أهمٌة توثٌق المصادر والمراجع فً الهامش؟ ما-..0
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الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة بجنزور ومصراتة بأسس االقتباس مدى التزام طالب قسمً  ما-4.4

 وتوثٌقه فً الهامش وفق أسلوب شٌكاغو فً رسائلهم العلمٌة؟

 بالدراسة؟ما مدى تنوع وتعدد المراجع المستخدمة فً الرسائل المستهدفة -1.4

 فً محاولة لإلجابة على تساؤالت الدراسة صٌغت الفرضٌات التالٌة:: فرضياتها-3

   .ٌعد توثٌق المصادر فً الرسائل العلمٌة من األسس التً تضفً على البحث قٌمة علمٌة-0. 1

 هناك تباٌن فً مدى التزام طالب قسمً الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة بجنزور ومصراتة بأسس-4.1

 الهامش.االقتباس وتوثٌق المراجع فً 

المستهدفٌن بقسمً الجغرافٌا المنجزة محدودٌة المراجع المستخدمة فً الرسائل العلمٌة  -1.1

 كما ونوعا.بالدراسة 

 أهدافها: تهدف هذه الدراسة إلى:-4

 العلمٌة.أهمٌة توثٌق المصادر والمراجع فً الرسائل  بٌان-0.2

الدراسة باتباع أسس وضوابط االقتباس والتوثٌق وفق أسلوب شٌكاغو  التحقق من مدى التزام عٌنة-4.2

 فً كتابة رسائلهم العلمٌة.

ألهمٌة تعدد وتنوع المراجع فً  مدى تنوع وتعدد المراجع المستخدمة فً عٌنة الدراسة بٌان-1.2

 الجغرافٌة.الدراسات 

 :تكمن أهمٌة الدراسة فً أنها: أهميتها-5

 تنبه إلى أهمٌة االقتباس وتوثٌق المصادر فً األبحاث الجغرافٌة.   -0.3

 ضوابط التوثٌق فً الهامش بأسلوب شٌكاغو ومدى التزام عٌنة الدراسة بها.  تبٌن -4.3

ُتعّرف بمواضع القصور الذي ٌشوب االقتباس والتوثٌق فً الرسائل العلمٌة الجغرافٌة المنجزة  1.3

 فً األكادٌمٌة اللٌبٌة.

  تتمثل مجاالت الدراسة فً اآلتً:ا: مجاالته- 6

حددت الحدود المكانٌة للدراسة بمكتبة األكادٌمٌة اللٌبٌة بمصراتة، الواقعة ضمن  المجال المكاني:--0.4

المبنً اإلداري والتعلٌمً لألكادٌمٌة بموقعه فً منطقة رأس على بمدٌنة مصراتة عند تقاطع خط طول 
 .الحاوٌة للرسائل العلمٌة المستهدفة بالدراسة ،شماالً  °14 44/ 42.5//شرقاً مع دائرة  °03 14/ 01.5//

 (0صورة )

حددت الفترة الزمنٌة بدراسة عٌنة من الرسائل العلمٌة المنجزة فً الفترة الممتدة  الزماني: المجال-4.4

 .4106إلى سنة  4113من سنة 

  اشتملت المنهجٌة على اآلتً:منهجيتها: --7

 التالً: فًالمستخدمة فً الدراسة والتً تمثلت  المناهج-0.5

أستخدم هذا المنهج فً التعرف على خصائص الظاهرة المدروسة وتحدٌد  الوصفي: المنهج-0.0.5

من خالل االطالع على الرسائل العلمٌة الجغرافٌة المنجزة بفرعً األكادٌمٌة بطرابلس  ،معالمها

بهدف  ،والتعرف على خصائصها ،اللٌبٌة فً مصراتةوجنزور الموجودة فً مكتبة فرع األكادٌمٌة 
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المطلوبة لإلجابة على تساؤالت  تحدٌد المشاكل وإٌجاد العالقة بٌن الظواهر ثم تحدٌد االحتٌاجات

 الدراسة.

: أستخدم هذا المنهج فً تحلٌل نتائج استمارة التقٌٌم التً أعدت بعد االطالع التحليلي المنهج-01.17

بتفرٌغ البٌانات الواردة فً استمارة التقٌٌم  فرٌق البحثعلى الرسائل وتحدٌد حجم عٌنة الدراسة. وقام 

 . SPSSوتحلٌلها باستخدام البرنامج االحصائً 

( رسالة ماجستٌر فً مواضٌع مختلفة فً 067من )ٌتكون إطار مجتمع الدراسة  الدراسة: مجتمع-0.7

الجانبٌن الطبٌعً والبشري، وقد حصل الباحثون على هذا اإلطار من ببلٌوغرافٌة رسائل الماجستٌر 

 بمكتبة األكادٌمٌة اللٌبٌة /مصراتة.

 ( صورة جوٌة لموقع األكادٌمٌة اللٌبٌة بمصراتة0صورة )

 

 Arc Mapوبرنامج  Google Earthالمصدر: البحاث باستخدام برنامج 

 الجانبٌن بٌن موزعة ماجستٌر رسالة( 41) عدد على الدراسة عٌنة اشتملت: الدراسة عينة -1.7

بمكتبة  (مجتمع الدراسةل الحاوٌة القوائم) المعاٌنة إطار من عشوائٌا اختٌارها ثم والطبٌعً البشري

 .أسلوب العٌنة العشوائٌة المنتظمة باستخداماألكادٌمٌة اللٌبٌة مصراتة، 

أنواع -تمثلت أدوات الدراسة فً إعداد نموذج تقٌٌمً لتقٌٌم )بٌانات التوثٌق  الدراسة أدوات-4.7 

وادراجها فً المصادر، بٌانات النشر، عالمات الترقٌم، االقتباس( الواردة فً هوامش عٌنة الدراسة 

 لتحلٌلها.  SPSSبرنامج 
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 المبحث الثاني: االقتباس وطرق توثيقه

ٌعد االقتباس دعامة أساسٌة من الدعامات التً ٌقوم علٌها البحث العلمً؛ إلسهامه فً نقل المعلومات    

توصل لها مؤلفون سابقون ٌعد وبٌان آخر ما توصل إلٌه العلم، كما أن االستدالل بالحقائق العلمٌة التً 

 دعما للبحوث والدراسات العملٌة.

وٌلجأ الباحثون إلى اقتباس أراء أو أفكار كتاب وبحاث آخرٌن إما نصا أو أخذا للفكرة، وذلك عندما  

ٌصعب علٌهم إعادة صٌاغة فكرة معٌنة بدقة واٌجاز وكفاءة تحاكً ما ورد فً المصدر، أو عندما 

ارهم، وهذا كله مشروع شرط االلتزام بأسس االقتباس ومراعاة قواعده التً تحفظ ٌرغبون فً تأكٌد أفك

وفً الورقات التالٌة من هذا المبحث  العلمٌة.حقوق المؤلفٌن، وتحمً إبداعاتهم ومؤلفاتهم من السرقة 

 همٌته.أل توضٌح لمفهوم االقتباس وبٌان  

 مفهوم االقتباس:  -5

 . (0)مصادرها المختلفة" لخدمة موضوع البحث من"هو اقتطاف المادة العلمٌة الالزمة 

هناك مجموعة من االشتراطات ٌجب على الباحث مراعاتها والتقٌد بها عند قٌامه بعملٌة شروطه:   -4

 :(4)االقتباس من بٌنها

 أن ٌعتبر الباحث االقتباس مظهرا من مظاهر األمانة العلمٌة علٌه مراعات ضوابطه.--0.4

ٌُقتبس منها، وانتقاء اآلراء واألفكار ذات اللتزام بالدقة وا-4. 4 الموضوعٌة فً اختٌار المصادر التً س

 القٌمة العلمٌة دون غٌرها.

أن ٌكون هناك توافقا وانسجاما بٌن النصوص واألفكار واآلراء المقتبسة وبٌن سٌاق  ٌجب-1.4

 موضوع البحث.

وكأنها مسلمات غٌر قابلة للنقاش، بل علٌه أال ٌكتفً الباحث بتضمٌن ما ٌقتبسه من أراء وأفكار -2.4

إثبات شخصٌته العلمٌة من خالل تقٌٌم ونقد وتحلٌل النصوص المقتبسة. "فالباحث المتمكن هو الذي 

.... ٌتحكم فً االقتباسات وٌسٌطر علٌها وٌوجهها، فٌأتً بها حٌن ٌكون لها هدف واضح، وٌحللها 

 (0)ت تتضمن فكرة غٌر دقٌقة"بالشكل الذي ٌخدم بحثه، وٌنُقدها إذا كان

 ٌلجأ الباحث إلى االقتباس فً حاالت متعددة من بٌنها:متى نقتبس؟ -3

 عند الحاجة لتأٌٌد موقفه من قضٌة ما.- 0.1

 .ضرورة إلى تفنٌد رأي مخالف لرأٌهعندما تدعو ال – 4.1

 .(4)بشكل أفضلإذا كانت كلمات النص المراد اقتباسها تجسد المعنى الذي ٌطرحه الباحث - 1.1

 االقتباس نوعان:أنواعه: 41 

) االقتباس الحرفً (:"ٌمكن أن ٌكون االقتباس مباشرا  عندما ٌنقل الباحث نصا  شر: اقتباس مبا 0 .2

فً هذه الحالة  ٌتم نقل   (1)مكتوبا تماما بالشكل أو الكٌفٌة التً ورد بها وٌسمى هذا النوع تضمٌنا "

                                                           
(0)

 .43، ص0774الرٌاض، مكتب صالح الحجٌالن ، العربً العالم فً العلمً البحث أزمةعبد الفتاح خضر،  
(4)

 .33، ص4112ماثٌو جٌدٌر، منهجٌة البحث العلمً، ترجمة ملكة أبٌض، دمشق، وزارة الثقافة ، 
(0)

 .20، ص0771محمد عثمان الخشت، فن كتابة البحث العلمً، القاهرة، دار بن سٌناء ، 
(4)

 .21رجع، ص ،منفس ال 
(1)

، 0774اإلسيكندرٌة، مكتبةالشيعاع، العلمٌية والرسيائل األبحياث كتابية فيً الطاليب دلٌيل العلميً البحث حمد الشرٌف، مناهجعبد هللا م 

 .017ص
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األفكار والمعلومات من المراجع حرفٌاً دون إجراء أي تغٌٌر علٌها ووضعها بٌن شولتٌن هكذا 

ٌتم فصل  فإنه"......".إذا كان االقتباس من أربعة أسطر فأقل ،أما االقتباس الذي ٌتجاوز أربعة أسطر  

لٌست من إنتاج الباحث، وٌشترط أن تبدأ ظهر بوضوح أنها ٌبحٌث  ،المادة المقتبسة عن متن البحث

المادة المقتبسة بسطر جدٌد وتظهر فً وسط الصفحة  ، كما ٌتم تخفٌض المسافة بٌن أسطر المادة 

 المقتبسة بحٌث تظهر قرٌبة من بعضها البعض .

وفً حالة ما إذا كان االقتباس الحرفً مأخوذاً من مقطعٌن مختلفٌن فالبد من وضع بعض النقاط فً 

 . (0) لسطر لإلشارة إلى ذلكا

اإلٌجاز(: وفٌه ٌتم اقتباس األفكار والمعلومات  –)ٌتمثل فً إعادة الصٌاغة  غٌر مباشر اقتباس-4 . 2

من المراجع وإعادة صٌاغتها بأسلوب الباحث، أو أن تعرض هذه األفكار والمعلومات باختصار بعد 

  (4) .جٌدافهم الفكرة 

إتباع األسس  علٌه ()*فً أمانته العلمٌةمن األهمٌة بمكان وحتى ال ٌتهم الباحث وضوابطه:  أسسه-5

 الصحٌحة عند االقتباس، ومن أهم هذه األسس: 

َؤلف، مكان  اإلشارة-0.3 إلى المرجع الذي اقتبس منه، إشارة واضحة تضم )اسم المؤِلف، عنوان الم 

 النشر، الناشر، سنة النشر، رقم الصفحة(. 

 قدر اإلمكان على المصادر األصلٌة الحدٌثة. االعتماد-4.3

الدقة عند النقل، ووضع كل ما تم اقتباسه بٌن عالمتً التنصٌص " ...... " وذلك عند النقل  التزام-1.3

 الحرفً للجمل أو الفقرات.

لباحث أن إذا كان النقل حرفٌاً ٌجب أال تتجاوز المعلومات المقتبسة صفحة واحدة، وإال تعٌن على ا-2.3

 ٌعٌد صٌاغتها بأسلوبه الخاص. 

عندما ٌتم حذف بعض الكلمات من المعلومات المقتبسة ٌتم وضع نقاط أفقٌة "  .......... " مكان -3.3

 .(1) الكلمات المحذوفة

أو االستشهاد لفظة مشتقة من اللغة الٌونانٌة القدٌمة وتعنً: الكتابات التً تصف  لتوثٌقتوثيقه: ا-6

 الكتب، عن طرٌق إعداد قوائم بالكتب ومعرفة مؤلفٌها وموضوعاتها وكافة بٌانات النشر المتعلقة بها
(0). 

 .مباشروُعرف التوثٌق أٌضا بأنه: إثبات المصادر التً استفاد منها الباحث بشكل مباشر أو غٌر 

كما ًعرف بأنه: إثبات مصادر المعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخٌاً لألمانة العلمٌة، واعترافاً بجهد 

وٌعود الفضل لكل من بولت أوتلٌت وهنري الفونتٌن فً تأسٌس هذا  (4) ،اآلخرٌن وحقوقهم العلمٌة

  (1) .العلم

                                                           
(0)

 .26، ص0763عمار بوحوش، دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسائل العلمٌة، الجزائر المؤسسة الوطنٌة للكتاب،  
(4)

 .04، ص4100مٌة االستشهاد بالمراجع والمقاالت والتقارٌر العلمٌة، الرٌاض، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسال 
)*(

ٌُليزم الباحيث باإلشيارة إليى المصيادر التيً  األمانة العلمٌة: فً مجال البحث العلمً تعنً الحفاظ على حقوق البياحثٌن السيابقٌن، حٌيث 
 ه.استقى منها مختلف المعلومات أو البٌانات التً استعان بها فً بحث

(1
 
)
 .44، ص0774الرٌاض، مكتبة صالح الحجٌالن، 1عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العلمً فً العلم العربً، ط 

لبنيان،  طيرالس  الجزائرٌية الوطنٌية المكتبية ميع األول العلميً الملتقيى. العلمٌية البحيوث إعيداد مراحيل فيً برٌح،إرشادات بن آمال( 0)

 .45، ص4103العلمً، للبحث مركزجٌل
 .406، ص4116رحٌم العزاوي، مقدمة فً منهج البحث العلمً، عمان، دار دجلة، ( 4)
العربً احجام، أهمٌة توثٌق المراجع فً البحوث العلمٌة، ورقة بحثٌة مقدمة لمؤتمر تمتٌن أدبٌات البحث العلميً، الجزائير، مركيز ( 1)

 .27، ص4103جٌل البحث العلمً ،



  االقتباس وطرق توثيق مصادره في الهامش وفق أسلوب شيكاغو
 الليبية()دراسة تقييمية لعينة من الرسائل الجغرافية المنجزة باألكاديمية 

016 

معلومة من شأنها تحدٌد المصدر بوضوح والقاعدة العامة فً التوثٌق تشٌر إلى ضرورة ذكر كل 

 1(4) لٌتسنى للقارئ الرجوع إلٌه بسهولة

: هناك مجموعة من األسباب دعت إلى االهتمام بتوثٌق المراجع التً اقتبس الباحث بعض أسبابه-7

 نصوصها من بٌنها:

 األمانة األكادٌمٌة من خالل المعرفة المبنٌة على اآلخرٌن.-0.5

 رقات األدبٌة والعلمٌة.االبتعاد عن الس-4.5

 معرفة حداثة المراجع.-1.5

 الوقت والجهد على الباحث والقارئ بالرجوع إلى المصدر من قائمة المراجع والمصادر.  توفٌر-2.5

 تتمثل أهمٌة التوثٌق فً النقاط التالٌة: :أهميته-8

 التعزٌز من مصداقٌة البحث، وصحة ما به من معلومات وما توصل إلٌه من نتائج.- 0 .6

 حفظ الحقوق الخاصة بمن اقتبس منهم أو استند إلى كتاباتهم ودراساتهم.-.62

إمكانٌة أن ٌستزٌد القارئ فً موضوع البحث من خالل رجوعه إلى تلك المصادر والمراجع التً -.63

 وثقها الباحث فً بحثه.

 على ُحسن إطالع الباحث وتتبعه للدراسات السابقة الكتساب المعلومات واألفكار.  دلٌل-2. 6 

: هناك العدٌد من األسالٌب المستخدمة فً توثٌق المرجع فً المتن أو فً الهامش أو فً قائمة أنواعه-9

توثٌق الهوامش ( نمطا من أنماط 04أحد برامج ماٌكروسوفت ) 4101المراجع، وٌوفر برنامج أوفٌس 

وفق ما تسمح به المنهجٌة المتبعة فً مؤسسته  ( بإمكان الباحث اختٌار نمطا منها0ٌبٌنها الشكل )

 فً دراسته.        وتطبٌقهالتعلٌمٌة 

 4101( أنماط توثٌق المراجع فً برنامج أوفٌس 0شكل )

 

 ( من أشهر أسالٌبC.M(وأسلوب شٌكاغو )APAنظام جمعٌة علم النفس األمرٌكٌة ) ٌعد أسلوبو

 وفٌما ٌلً تعرٌف مختصر بهما : التوثٌق، واألكثر استخداما فً بحوث العلوم اإلنسانٌة؛ لسهولتهما

                                                           
، 2، طIMRAD طرٌقيية المقييال( وفييق التقرٌيير، األطروحيية، )المييذكرة، العلمٌيية البحييوث إلعييداد ًالمنهجيي إبييراهٌم بختييً، الييدلٌل( 2)

 .52، ص4103الجزائر، جامعة ورقلة ،
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 American Psychological Association :(APAنظام جمعية علم النفس األمريكية ) -5.9

، وٌعتمد التوثٌق ضمن المتن، بذكر االسم األخٌر للمؤلف وتارٌخ المرجع 0742ظهر هذا النظام سنة 
حٌث ٌوضع تارٌخ المرجع بٌن قوسٌن مباشرة بعد االسم األخٌر للمؤلف كما هو مطبق فً هذه )*(

اسم الدراسة مٌزة هذه الطرٌقة أنها تسمح للقارئ بالتعرف على مدى حداثة المرجع بمجرد ذكر 

المؤلف، وفٌها ٌتم تدوٌن اسم عائلة المؤلف )اللقب(، والسنة، والصفحة( بٌن قوسٌن، فً نهاٌة كل 

 ,Alan: 2006(، مرجع اجنبً )413، ص 4113اقتباس داخل المتن. مثال: مرجع عربً: هارون: 

p. 112 ) 

 (:C.M( )Chicago manualنظام دليل شيكاغو)-0.9

 جامعة مطبعة قبل من" األناقة دلٌل" آخر عنوان تحت 0714 النظام سنةلهذا  األول المنشور ظهر

. استخدامه المراد النوع من الملحقة والعٌنات المطبعٌة القواعد من مجموعة عن عبارة كان. شٌكاغو

فأصبح  عشر،صفحة فً اإلصدار السادس  0144إلى  صفحة لٌصل 411 من اإلصدار هذا تطور

 منهجٌة توحٌدب ٌهتم المتحدة الوالٌات فً منشور تحرٌري دلٌل أول هوو شٌكاغو، ألسلوب شامالً  دلٌاًل 

 أسلوبمن جامعة شٌكاغو  ترابٌان. ل كٌت ابتكرت0715وفً سنة . االقتباس أسلوب وخاصة البحث

 0764سنة وفً  شاملة، لمراجعة لدلٌلمن ا 0747فً  04thإلصدار  خضع ،(ترابٌان- شٌكاغو)

 كل جدًٌدا إصداًرا بدأ الناشرون ٌنشرون األخٌرة، اآلونة فًو "،لألناقة شٌكاغو دلٌل"الدلٌل على  أطلق

على استخدام الهوامش أسفل الصفحات وترقٌمها بالتتابع بحٌث  نظام شٌكاغوٌعتمد و .سنوات عشر

مع نظام خاص فً حالة تكرار المرجع فً الهامش،  ،ٌظهر فٌها جمٌع تفاصٌل المرجع ورقم الصفحة

وستقتصر دراستنا فً هذه الورقة على أسلوب شٌكاغو لكونه األسلوب األكثر  .(0)بحثالوفً نهاٌة 

 اتباعا فً الدراسات الجغرافٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)*(

كتابية  مباشيراً، فٌجيب االقتبياس اقتباسياً  إذا كيانمين عدميه، والصيحٌح أنيه  بعيد تيارٌخ المرجيعهناك خالف حول وضع رقيم الصيفحة 
 السنة دون ذكر رقم الصفحة.  تكتب ةفً هذه الحال وبلغة الباحث،رقم الصفحة. أما إذا كان الكالم المنقول هو إعادة صٌاغة و السنة

(0)
، 4104.00.43، مكتييييب الكتيييياب األكييييادٌمً، شييييٌكاغو نمييييط فييييً أكادٌمٌيييية ورقيييية كتابيييية طرٌقييييةمكتييييب الكتيييياب األكييييادٌمً،  

ttps://www.academicwritersbureau.com /  04/7/4107تارٌخ الدخول. 
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 المبحث الثالث                                  

 (C.M.S)سلوب شيكاغوأالمصادر والمراجع وفق هوامش توثيق 

للبحث العلمً اتجاهٌن هما: األمانة التً تعنً أن ننسب المعلومة إلى صاحبها، وأال نوثق إال المراجع 

التً استخدمناها بالفعل، والدقة التً تعنً اإلشارة إلى مصدر المعلومة بحسب نوعه، سواء أكان كتابا 

. ورغم أن الكثٌر من البحاث ٌعتبرون أن أسلوب شٌكاغو أسلوب تقلٌدي إال (4)ما أو دورٌة أو غٌره

 ؛خاصة فً البحوث الجغرافٌة ،المراجعوأنه الزال ٌستخدم على نطاق واسع فً توثٌق المصادر 

وقبل الدخول فً بٌان أسس توثٌق المراجع والمصادر فً  ،(1) لسهولته واقتصادٌته، وألسباب جمالٌة

ابط أسلوب شٌكاغو نعرج قلٌال للتعرٌف بالهامش، وبٌان وظٌفته، وأنواعه، وطرق الهامش وفق ضو

 إعداده؛ ألهمٌتها لموضوع الدراسة:

قصٌر ٌستخدمها خط ب. هو البٌاض الموجود فً ذٌل الصفحة، ٌفصله عن المتن الهامش تعريف-5  

بطرٌقة تمٌزها عن . وٌجب أن تكون هوامش البحث منسقة بشكل واحد (2)الباحث فً عدة أغراض

 .(3)المعلومة فً المتن سواء من حٌث حجم الخط أو المسافات بٌن األسطر

  (4) : هناك العدٌد من الوظائف التً ٌؤدٌها الهامش من بٌنهاالهامش وظيفة-0 

 .منه الباحثاقتبس اإلشارة إلى المصدر أو المرجع الذي  -0.4

 للمحافظة على السٌاق العام للموضوع. ؛الموجز، أو الغامض الوارد فً المتن تفصٌل-4.4

 إحالة القارئ إلى أماكن سابقة، أو الحقة، لتحقٌق المزٌد من الترابط.-1.4

 فً المتن، وال ٌتسع المتن لتعرٌفها. ذكرتباإلعالم واألماكن التً  التعرٌف-2.4

 : للهوامش عدة أنواع وهً:الهوامش أنواع-3

: تلك المعلومات التً تتعلق بمضمون األفكار التً أتت فً سٌاق البحث، هوامش المحتوى-5.3

 سٌقطع تفكٌر القارئ أو ٌشوه النص وٌمنع سالسة األفكار.ضمن البحث وذكرها 

 هً المعلومات المتعلقة بمصدر اعتمد علٌه الباحث. هوامش المراجع: 0.3

االستزادة إلى مصدر تعرض للفكرة  : من خالله ٌتم احالة القارئ الراغب فًهوامش اإلحالة-3.3

 محل النقاش بتفصٌل أكثر، أو إحالته لفكرة سابقة أو الحقة فً نفس البحث.

 توجد عدة طرق إلعداد هوامش البحث من بٌنها: إعداد الهامش: طرق-2

أن تكون الحاشٌة فً ذٌل الصفحة، وتأخذ االقتباسات فً كل صفحة رقماً متسلسالً، منفصال عن - 0.2

 (، وهكذا.0فحة التً تلٌها، فإذا بدأت ترقٌم هامش صفحة تالٌة بدأت من الرقم )الص

أن تكون الحاشٌة فً ذٌل الصفحة، وتأخذ االقتباسات رقماً متسلسالً من أول الفصل حتى نهاٌته، -4.2

 (، هكذا.4( تبدأ فً الصفحة الثانٌة عند الرقم )3فلو انتهت االقتباسات فً الصفحة األولى عند )

                                                           
(4)

 والنفسيييٌة التربوٌييية العليييوم فيييً  األربعييية الدولٌييية للمعييياٌر وفقيييا وااللكترونٌييية الورقٌييية المرجعٌييية االستشيييهاداتبيييوراس كاهٌنييية ،  

 .62،ص4105، ٌناٌر45،العددواالجتماعٌة االنسانٌة للعلوم جٌل مجلة، واالجتماعٌة
(1)

 .61نفس المرجع، ص 
(2)

 .004، ص4117، القاهرة، دار النشر للجامعات، االنترنت من والتوثٌق االقتباس إلى الباحث دلٌلأبو الفتوح عطٌفة،  
(3)

 
)
 .073.ص0777 ،عمان، دار الٌازوي العالمٌة ،المعلومات مصادر واستخدام العلمً البحث عامر قندلجً ، 

(4)
 .73مرجع سابق، ص  الخشت، عثمان محمد 
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 أن تكون الحاشٌة فً نهاٌة كل فصل، وتأخذ االقتباسات رقماً متسلسالً من أول الفصل حتى نهاٌته.-1.2

ولٌس هناك اتفاق بٌن الباحثٌن حول أفضلٌة موضع على آخر وإن كانت سهولة التوثٌق فً أسفل 

 .(0)الصفحة قد دفعت الكثٌر من البحاث الى تفضٌله على غٌره

 شيكاغو: أسس التوثيق حسب أسلوب  -5

ستقتصر الدراسة على ذكر األسس والضوابط التً سٌتم تقٌٌمها فً الرسائل العلمٌة المستهدفة 

 النحو التالً: ثم سٌتم تحلٌلها وإبراز نتائجها خالل المبحث الرابع وهً على ،بالدراسة

ٌرى نظام شٌكاغو ضرورة تسجٌل بٌانات المصدر أو المرجع الذي أُخذ ضوابط توثيق الكتب:  – 5.5

االقتباس منه كاملة، وذلك عند ذكره ألول مرة، بحٌث تشمل البٌانات: اسم المؤلف، واسم الكتاب، 

والمترجم )إن وجد(، معلومات عن النشر )العدد الكلً لألجزاء، ورقم الطبعة باستثناء الطبعة األولى 

 ومكان النشر، ودار الناشر، وسنة النشر(، ورقم الجزء أو المجلد، ورقم الصفحة.  فهً ال تكتب،

وهو المعمول به فً أغلب الرسائل الجغرافٌة حٌث ٌتم ذكر البٌانات التفصٌلٌة عند ذكر المصدر أو 

المرجع فً الهامش ألول مرة، إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع كاملة البٌانات باستثناء رقم 

 صفحة فً نهاٌة البحث.ال

وٌحوي االقتباس  (4)عند كتابة المرجع ألول مرة تكتب المراجع بشكل كامل :ألول مرة االقتباس-0.5

 األول البٌانات التالٌة:

 اسمه األول ثم اسم أبٌه ثم اسم جده وٌتبع ذلك فاصلة.اسم المؤلف : 

 إذا وضع تحته خط ال ٌتبعه فاصلة أو نقطة، أما إذا لم ٌوضع تحته خط فتوضع  وان الكتابعن

 فاصلة بعد عنوان الكتاب مباشرة، وهو الشائع فً أغلب الرسائل الجغرافٌة.

 إما أن توضع بٌن قوسٌن باألسلوب التالً )الجزء؛ رقم الطبعة؛ مكان النشر، بيانات النشر :

وسٌن وتأخذ الشكل التالً: الجزء، رقم الطبعة، مكان النشر، الناشر، سنة النشر، ص.(. أو دون ق

 الناشر، سنة النشر، ص.

 : وله عدة أوجه على النحو التالً:توثيق اقتباس من كتاب ألول مرة أسس-3.5

كتاب لمؤلف واحد: اسم المؤلف واسم عائلته ولقبه، عنوان الكتاب، رقم الطبعة إن وجد  توثٌق- 0.1.3

األولى، مكان النشر، الناشر، تارٌخ النشر إن وجد وإن لم ٌكن موجود ا نكتب بٌن وال تذكر الطبعة 

 قوسٌن )د.ت(، ص.

توثٌق كتاب لمؤلفٌن: اسمً المؤلفٌن واسمً عائلتٌهما لقب كل منهما، عنوان الكتاب، رقم -4.1.3

وإن لم ٌكن  الطبعة إن وجد وال تذكر الطبعة األولى، امكان النشر، الناشر، تارٌخ النشر إن وجد

 الصفحة.ثم موجودا نكتب بٌن قوسٌن )د.ت(، 

ٌُذكر أسماء المؤلفٌن الثالثة وتوضع بقٌة البٌانات بنفس طرٌقة -1.1.3 توثٌق كتاب لثالثة مؤلفٌن، 

 توثٌق كتاب مؤلف أو مؤلفٌْن.

ٌُذكر اسم المؤلف األول وتضاف كلمة)وآخرون(،  :توثٌق كتاب ألربعة مؤلفٌن، أو أكثر -2.1.3

، األجنبًنفس النظام فً الكتاب  ٌتبع وتوضع بقٌة البٌانات بنفس طرٌقة توثٌق كتاب لمؤلفٌْن أو ثالثة.

 مؤلفٌن أو أكثر.أربعة ( فً حالة And othersفً حالة المؤلفٌن والثالثة، وتضاف كلمة )

                                                           
(0)

 .74عثمان الخشت، مرجع سابق، صمحمد  
(4)

 .56، ص4104 ضاف، أبو محمد جامعة المسٌلة، العلٌا، الدراسات بحوث إعداد منهجٌة واضح، بن الهاشمً 
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ٌحمل اسمها، فإنه ٌوثق اسم المؤسسة مكان اسم المؤلف. كتاب صادراً عن مؤسسة، و توثٌق-....3

 وتكتب بقٌة البٌانات كما فً األمثلة السابقة.

 ، ثم تدرج بقٌة البٌانات.  4114مثال: الهٌئة العامة للمعلومات والتوثٌق، تعداد سكان 

ٌكتب مكان اسم إذا لم ٌكن اسم المؤلف مكتوباً ففً هذه الحالة  المؤلف:ـ توثٌق كتاب مجهول  ....4

 المؤلف عبارة )مجهول المؤلف( وتكتب بقٌة البٌانات كما فً األمثلة السابقة.

كتاب ال ٌوجد له تارٌخ: ٌكتب بٌن قوسٌن مربعٌن ]التارٌخ غٌر معروف[ أو اختصارا  توثٌق-5.1.3

 .(n.dأو)د. ت( )

فصل فً كتاب محرر به عدة مؤلفٌن: ٌتم توثٌق المادة باسم مؤلف الفصل كما فً المثال  توثٌق-6.1.3

التالً: اسم المؤلف، عنوان الفصل، فً كتاب ......ٌذكر اسم الكتاب الحاوي للفصل، لفظة تحرٌر: اسم 

 المحرر أو المحررٌن، مكان النشر، الناشر، سنة النشر، ص.

 لى العربٌة: ٌتم توثٌقه على النحو التالً:ـ توثٌق الكتاب المترجم إ7.1.3

 اسم المؤلف، اسم الكتاب، كلمة ترجمة ثم اسم المترجم، وباقً بٌانات النشر، ورقم الصفحة. 

إذا اقتبس الباحث مادة علمٌة من رسالة جامعٌة ماجستٌر أو  توثيق الرسائل الجامعية: ضوابط-6

وٌتم توثٌقها على النحو  ،(0)لة والجامعة التً منحتهادكتوراه فإنه ٌشٌر فً الهامش إلى مستوى الرسا

عنوان الرسالة، عبارة "غٌر منشورة " إذا كانت غٌر منشورة وعبارة "  ثالثٌا،التالً: اسم الباحث 

 . الصفحة أو الصفحاتالسنة،  الجامعة،مكان  الجامعة، الكلٌة، منشورة، القسم،منشورة" إذا كانت 

 :تتمثل أسس توثٌق الدورٌات فً اآلتًتوثيق الدوريات والصحف:  ضوابط-7

 إذا كان كاتب المقالة محدداً، ٌتم التوثٌق على النحو اآلتً:-0.5

 اسم صاحب المقالة: اسم الدورٌة، مكان صدورها، العدد، تارٌخ العدد، رقم الصفحة. 

 لٌس من مقالة:إذا لم ٌكن للمقالة كاتب محدد، أو كان االقتباس من خبر و-4.5

 اسم الصحٌفة، مكان صدورها، العدد، تارٌخ العدد، رقم الصفحة.ٌتم التوثٌق كالتالً : 

هناك عدة شروط ٌجب توفرها قبل االقتباس من مواقع الشبكة  توثيق مواقع اإلنترنت: ضوابط-8

 : (4)العالمٌة االنترنت ومن بٌن هذه الشروط

 ٌكون الموقع المراد االقتباس منه موقعا متخصصا. أن- 0.6

كانت كل المعلومات متوفرة عن المرجع )اسم المؤلف أو لقبه، عنوان المقال، الجهة المسؤولة  إذا-4.6

عن الموقع، تارٌخ كتابة المقال( فٌجب كتابتها مع إضافة الرابط كامالً، وفً النهاٌة ٌكتب تارٌخ دخول 

 ادي مشكلة عدم بقاء الموقع فً سنوات مقبلة.الموقع فٌه، وذلك لتف

مع إضافة  ،حالة توفر بعض المعلومات فقط عن المرجع ٌكتب الباحث المعلومات المتوفرة فً-1.6

 فٌه. الموقعإلى دخول الالرابط كامالً، وفً النهاٌة ٌكتب التارٌخ الذي تم 

                                                           
(0)

 .406مرجع سابق، ص العزاوي رحٌم 
(4)

 .61الهاشمً بن واضح، مرجع سابق، ص 
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بها متحصل على درجة ٌشترط للتوثٌق من محاضرة أن ٌكون صاح توثيق محاضرة: ضوابط-9

محاضر فأكثر وٌحمل درجة الدكتوراه وٌحتوي التهمٌش: اسم المحاضر، عنوان المحاضرة، القسم، 

 .الجامعٌةالجامعة، السنة 

 1توثيق المرجع للمرة الثانية وهو على عدة أوجه:3-3

وثق الباحث المرجع فً الهامش ألول مرة ثم اقتبس منه مرة أخرى دون وجود فواصل  إذا- 0.1.1 

للكتب غٌر العربٌة.  Ibidعبارة )المرجع نفسه( للكتب العربٌة ومختصر ٌكتب مرجعٌة أو صفحات 

وتكتب نفس العبارة فً حالة الرجوع إلٌه مرة أخرى بشكل مباشر. أٌضا إذا اقتبس من المرجع نفسه 

 الثالثة بدون فاصل ٌكتب )المرجع نفسه(.للمرة 

إذا اقتبس الباحث من المرجع مرة ثانٌة، وكان بٌنهما فواصل من عدة صفحات، ٌكتب: )مرجع -4.1.1

 opus)كلمة التٌنٌة  op.citسابق( بدون آل تعرٌف أو )مرجع سبق ذكره( بدون آل تعرٌف، أو 

citateur تعنً مرجع سبق ذكره نفس الصفحة )loc.cit  .نفس المكان( ًبالالتٌنLoco citato.) 

توثق المراجع بنفس طرٌقة توثٌقها فً الهامش بعد حذف  : أسس توثيق قائمة المراجع النهائية:4.3

هجائيا )وهو الشائع( أو أبجديا أو رقم الصفحة وترتب المراجع فً قائمة المراجع والمصادر إما: 

 وتوثق المراجع بحٌث ٌشمل التوثٌق البٌانات التالٌة عن كل مرجع: حسب تاريخ نشرها

 كامال تلٌه فاصلة.    المؤلف- 0.2.1

المرجع: البعض ٌرى ضرورة وضع خط تحته وهو السائد والبعض اآلخر ال ٌرى ذلك  عنوان-4. 2.1

 ثم فاصلة.

بٌانات النشر )ٌفضل البعض وضعها بٌن قوسٌن وتشمل: رقم الطبعة إن وجد )الطبعة  كتابة-1.2.1

األولى ال تكتب( )فاصلة(، مكان النشر )فاصلة( الناشر )فاصلة(، تارٌخ النشر )فاصلة(. ثم رقم 

األحادٌث النبوٌة  كتب-الصفحة أو الصفحات تلٌه نقطة. وترتب المراجع كالتالً: القرآن الكرٌم 

العلمٌة، التقارٌر  المؤتمرات-العربٌة ثم األجنبٌة ــ الرسائل العلمٌة ـ الدورٌات  الكتب-فة الشرٌ

الصادرة عن الوزارات والمؤسسات، المصادر اإلحصائٌة، المراجع الكارتوغرافٌة، المقابالت 

 مواقع الشبكة العالمٌة )االنترنت(.-الشخصٌة
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 المبحث الرابع

 نموذج تقييم عينة الدراسةتحليل نتائج تفريغ بيانات 

لإلجابة على تساؤالت الدراسة، ولتحقٌق أهدافها، والتحقق من فرضٌاتها، قام الفرٌق البحثً بإعداد      

نموذج جدولً  لتقٌٌم مدى التزام طالب قسمً الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة بجنزور ومصراتة بتضمٌن 

كل أساس من تلك األسس المتبعة فً نظام شٌكاغو،  أسس توثٌق الهامش  والتحقق من مراعاة ضوابط

ولتحقٌق ذلك قام فرٌق البحث  بحصر رسائل الماجستٌر الجغرافٌة الموجودة بمكتبة األكادٌمٌة اللٌبٌة 

( رسالة موزعة على فرعً الجغرافٌا الطبٌعً والبشري، وإعداد قائمة 067مصراتة التً بلغ عددها)

من اجمالً عدد تقرٌبا % 14( مفردة بطرٌقة عشوائٌة، بنسبة 41بها، اختٌرت منها عٌنة بحجم )

الرسائل، موزعة على مختلف المواضٌع الجغرافٌة بنسب مختلفة فً الجانبٌن الطبٌعً والبشري ، ومن 

( رسالة فً الجانب الطبٌعً  بنسبة 07خالل فرز العٌنة المختارة تبٌن أنها احتوت على: عدد )

( ٌبٌن 4ٌنة المختارة، توزعت على مختلف مواضٌع هذا الجانب، الشكل )% من اجمالً حجم الع10.4

 % ،أما الجانب البشري فقد بلغ عدد رسائله02سبةنتلك النسب، برزت من بٌنها المواضٌع البٌئٌة ب

موزعة هً األخرى على مختلف المواضٌع،  ،% من اجمالً حجم العٌنة46.2( رسالة بنسبة 20)

  % من اجمالً رسائل الجانب البشري.13غرافٌة المدن بنسبة بلغت برزت من بٌنها مواضٌع ج

( صفحة منها على 1311احتوت ) ،( صفحة6123دراستها ) تبلغ عدد صفحات الرسائل التً تم

هذه دلٌل على أهمٌة  وفً ،صفحة( اقتباس فً كل 4بمعدل ) ا،( اقتباس5152اقتباسات بلغ مجموعها)

 .الرسائل العلمٌةكتابة االقتباس كأساس من أسس 

لإلجابة على تساؤل الدراسة الرئٌسً الذي دار حول مدى التزام طالب من فرٌق البحث وفً محاولة 

الجغرافٌا باألكادٌمٌة اللٌبٌة بجنزور ومصراتة بأسس االقتباس وتوثٌقه فً الهامش وفق أسلوب قسمً 

س التوثٌق وتبوٌبها ثم تحلٌل محتواها قام بتفرٌغ نتائج تقٌٌم أس ،شٌكاغو المتبع فً رسائلهم العلمٌة

 وجاءت النتائج عل النحو اآلتً:

 

 التقوٌم.من عمل فرٌق البحث استنادا إلى نتائج تفرٌغ نموذج  المصدر:

 

 

 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 
[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

 التوزيع النسبي لمواضيع عينة الدراسة  ( 2)شكل 

 طاقة السكان السٌاحة الزراعة الخرائط النثقل المدن المناخ البٌئة
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 على: التوثٌق بٌاناتتسلسل اشتمل : التوثيقبيانات لتنسيق أوال: بالنسبة 

األسلوب األمثل لترقٌم الهوامش "أن تكون أرقام هوامش كل صفحة  الهوامش:التسلسل فً ترقٌم  -0

خالل تفرٌغ البٌانات المتعلقة بهذا  منتبٌن وهو ما  (0)مستقلة عن أرقام هوامش الصفحات األخرى"

ترقٌم ب فً سلوهذا األاتباع % 73بنسبة ( فردا من أفراد عٌنة الدراسة 35)حٌث اختارالجانب 

أن طالبٌن فقط اعتمدوا أسلوب الترقٌم المتسلسل لهوامش جمٌع  فً حٌن رسائلهم،هوامش 

 واتبع طالب واحد أسلوب توثٌق هوامش كل فصل على حده.  ،الصفحات التً بها هوامش

فردا من أفراد  %73( بنسبة 35موضع الهامش: أوضحت نتائج تفرٌخ بٌانات جدول التقٌٌم أن) -4

( أفراد 1ٌكون مكانا لتوثٌق مصادر بٌاناتهم، و)عٌنة الدراسة اختاروا هامش الصفحة السفلً ل

 % اختاروا وضع هوامش كل فصل فً نهاٌته بعد ترقٌمها فً مواضعها بالمتن.3وبنسبة 

رقم الهامش : وضع كل أفراد عٌنة الدراسة فً المتن رقما لكل هامش من الهوامش سواء التً  -1

التً ظهر بها الرقم فً المتن أو  وضعت أسفل الصفحة أو فً نهاٌة كل فصل واختلفوا  الصورة

فً  ،% منهم وضعوا أرقام الهوامش بٌن هاللٌن53( فردا منهم أي ما نسبته 23فً الهامش فعدد )

فً حٌن ان النسبة  ،%  أرقام هوامش اقتباساتها مجردة من أي عالمة06حٌن وضعت نسبة 

مش موضوعة بٌن هاللٌن لم ٌتبع أفرادها نمطا معٌنا فبعض أرقام  الهوا ،%5الباقٌة وهً 

وفً هذا مخالفة ألسس وقواعد البحث العلمً ،وبعضها اآلخر وضع الرقم ٌمٌن هالل واحد فقط 

التً توجب على الطالب اتباع أسلوب واحد فً كل رسالته ال أن ٌتنقل بٌن األسالٌب والطرق كما 

 ٌحلوا له .

ٌرجع الفضل فً حصول الطالب  اسم المؤلف: ٌعد اسم المؤلف من أوثق أسس التوثٌق فللمؤلف -2

على المعلومة التً اقتبسها، ومن حقه وفق أسس وقواعد البحث العلمً ذكره ضمن بٌانات التوثٌق 

وهو ما الحظه فرٌق البحث حٌث لم تخلو رسالة من الرسائل التً تم تقٌٌمها من ذكر اسم المؤلف 

بة االسم الثالثً للمؤلف فً حٌن أن ( طالبا اختار كتا22واالختالف كان فً تركٌب االسم، فعدد )

( طالبا فضلوا كتابة اسم المؤلف ولقبه دون ذكر اسم األب، فً حٌن رأى طالبان من عٌنة 02)

الدراسة الخلط بٌن االسم الثالثً أو االسم واللقب بمعنى عدم إتباع أسلوب واحد، وقد ٌكون دافعهم 

  .راجعهمفً ذلك عدم وورود االسم ثالثٌا على بعض أغلفة  م

العنوان: من المتعارف علٌه بٌن جمٌع البحاث أن ٌوضع عنوان المرجع تالٌا السم المؤلف وهو ما  -3

 %.011أتبعه جمٌع أفرد العٌنة وبنسبة 

لكل مرجع من المراجع أسس وضوابط توثٌقٌة تختلف فً بعض  :)*(ثانيا: أسس توثيق أنواع المصادر

( ٌبٌن نتائج تفرٌغ البٌانات المتعلقة 1) الشكل األخرىجوانبها عن أسس وضوابط توثٌق المراجع 

 بتوثٌق المراجع بمختلف أنواعها ومنه ٌتضح اآلتً:

 وهً على عدة أوجه: :توثيق كتب حسب عدد المؤلفين-5

% من إجمالً مفردات عٌنة الدراسة األسلوب 71( مفردة وبنسبة 32كتاب لمؤلف واحد: اتبعت ) 0.0

% الباقٌة لم 01مراعٌن أسس وضوابط توثٌقة، فً حٌن أن نسبة المتبع فً توثٌق كتاب لمؤلف واحد 

تحذوا حذو سابقتها فً اتباع األسس المطلوبة، حٌث تراوحت أخطاءهم بٌن اهمال بعض الضوابط 

 وضع عالمات الترقٌم فً مواضعها، أو تقدٌم وتأخٌر فً ترتٌب بٌانات النشر.ك

                                                           
(0)

 .005، مرجع سابق. صعطٌفة الفتوح أبو 
)*(

 الدراسة. هذه من الثالث المبحث فً الواردة الضوابط وفق
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 مفردة( 21) إلى لمؤلفٌن كتاب توثٌق وضوابط ألسس بعٌنتّ المُ  عدد انخفض: لمؤلفٌن كتاب-4.0

 المطلوبة األسس ٌتبعوا لم من نسبة بلغت حٌن فً الدراسة عٌنة مفردات إجمالً من% 44.4 وبنسبة

 %.11.2 وبنسبة مفردة( 41)

 مفردة( 21) مؤلفٌن لثالثة كتب على رسائلهم هوامش تحتوي لم من عدد بلغ: مؤلفٌن لثالثة كتاب-1.0

 أو ،األعم وهً واحد لمؤلف تكون أن المراجع على فالغالب مستغرب غٌر %، وهذا44.4 بنسبة

 مراجع هوامشهم فً أوردوا من عدد أن ٌتضح الشكل خالل ومن. بسابقتها مقارنة األقل وهً لمؤلفٌن

 %.04ٌتعد لثالثة مؤلفٌن وأتبعوا األسس السلٌمة فً توثٌقها لم 

 مؤلفٌن ألربعة مراجع توثٌق أسس اتبعوا الذٌن العٌنة أفراد عدد وصل: مؤلفٌن ألربعة كتاب-2.0

 المراجع من النوع هذا استخدم من عدد أن حٌن فً ،%10 بنسبة مفردة( 41) أصل من فردا( 07)إلى

 من النوع هذا ٌكن لم األعلى وهً% 43.5 الباقٌة والنسبة%.  1.1 نسبة ٌتعد لم توثٌقه أسس ٌتبع ولم

 .مراجعهم ضمن

 لم المترجمة الكتب توثٌق أسس اتبعوا الذٌن عدد أن ٌتضح( 1) الشكل خالل من: المترجمة الكتب-4

 %.14 بنسبة مفردة( 44) ٌتعدى

 

 .استنادا إلى نتائج تفرٌغ نموذج التقٌٌمالمصدر: البحاث  

الكتب الصادرة عن مؤسسات رسمٌة سواء أكانت كتب إحصائٌة أو تقارٌر بلغ عدد الذٌن اتبعوا -1

 %.53( %مفردة بنسبة 23أسس توثٌقها )

( 45كتب محررة: انخفض عدد الملتزمٌن بأسس توثٌق ما أقتبس من فصل فً كتاب محرر إلى )-2

ٌوثقون  ،ظ الباحثون أن الكثٌر من الباحثٌن الذٌن شملت الدراسة رسائلهم بالتقٌٌممفردة، وقد الح

وٌوثقونه على أساس أنه كتاب لمؤلف  ،اقتباساتهم من هذه الكتب معتبرٌن المحرر كمؤلف للكتاب

 دون ذكر لصاحب الفصل الذي تم االقتباس منه. ،واحد

ٌمهم للهوامش على هذا النوع من الكتب إال فً كتب مجهولة المؤلف: لم ٌعثر الباحثون عند تقٌ-3

 رسالة واحدة لم ٌتبع صاحبها األسس المطلوبة للتوثٌق.

تعد الرسائل العلمٌة من المصادر الهامة التً اعتمد علٌها أفراد عٌنة  العلمٌة:توثٌق الرسائل  -4

الدراسة فً الحصول على البٌانات، حٌث بلغ الذٌن وثقوا فً هوامشهم القتباسات مأخوذة من 

% منهم األسس 44.4اتبع  ،%71.1 وصلت إلى بنسبة ،باحثا( 34دكتوراه )أو رسائل ماجستٌر 
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 نتائج تفريغ بيانات التوثيق حسب نوع المرجع( 3)شكل

 غٌر مستخدم غٌر متبع متبع
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% من أفراد العٌنة فً عدم 44.4بأسلوب شٌكاغو، بٌنما تمثلت أخطاء  المتعارف علٌها فً التوثٌق

ذكر القسم أو الجامعة، أو عدم وضع كلمة غٌر منشورة بٌن عالمتً تنصٌص أو هاللٌن، والبعض 

اآلخر لم ٌبٌن هل الرسالة ماجستٌر أو دكتوراه؟ وكانت أكبر نسبة استخدام لرسائل الماجستٌر 

 بها فً الدراسات السابقة. والدكتوراه فً االستدالل

أفراد عٌنة الدراسة فً الحصول على البٌانات،  الدورٌات: من المصادر الهامة التً اعتمد علٌها -5

% 61 بنسبة باحثا،( 26الذٌن وثقوا فً هوامشهم القتباسات مأخوذة من دورٌات )عدد حٌث بلغ 

% منهم األسس المتعارف علٌها فً التوثٌق بأسلوب شٌكاغو، بٌنما 50.4اتبع  العٌنة،من أفراد 

من أفراد العٌنة فً عدم ذكر رقم العدد أو الجهة التً أصدرت الدورٌة، أو % 6.2تمثلت أخطاء 

 رقم الصفحة.  عدم ذكر، أو اإلصدارعدم ذكر تارٌخ 

ن مصادر الحصول على البٌانات توثٌق االقتباس من محاضرة: رغم أهمٌة المحاضرات كمصدر م -6

وبنسبة لم  ،( باحثٌن1)واٌتعدإال أنه لوحظ انخفاضا فً عدد المستفٌدٌن من هذا المصدر حٌث لم 

لعدم وروده  ؛ولعل مرد ذلك الى عدم معرفة الطالب بأسس توثٌق هذا المصدر %؛3تتجاوز 

ة بموضوع ضمن مقرر مناهج البحث وطرقه، أو لعدم حصولهم على محاضرات لها صل

 دراستهم.

االنترنت: أصبحت شبكة المعلومات الدولٌة، أو ما ٌطلق علٌه الشبكة العنكبوتٌة من المصادر  -7

بما تحوٌه مواقع هذه الشبكة من مصادر: كالكتب والرسائل والخرائط وغٌرها،  ،الهامة للمعلومات

مما أصبح متاحا لكل راغب فً االستفادة، إال أن عدم دراٌة الكثٌر من البحاث، خاصة الذٌن 

انجزوا دراستهم فً بداٌة األلفٌة الثالثة بأسس الحصول على المصادر من االنترنت، أو عدم 

ستخدام هذا المصدر العتقاد بعضهم على اترنت، أو لعدم تشجٌع المشرفٌن لهم امتالكهم لشبكة ان

بعدم مصداقٌته كل ذلك أو بعضه أو غٌره  جعلهم ٌعزفون عن اعتمادها كمصدر لبٌانات رسائلهم  

% ، من بٌنهم 41.1( مفردة بنسبة 02، حٌث لم ٌتجاوز عدد مستخدمً شبكة االنترنت كمصدر )

 % لم ٌتبعوا األسس المطلوبة فً توثٌق المصادر المقتبسة من االنترنت ،41( باحثا ونسبة 04)

الى أسس توثٌق بٌاناته فً أغلب كتب مناهج  اإلشارةوحسب اعتقادنا فإن حداثة المصدر وعدم 

من  المقتبسةقد ٌكون هو السبب فً عدم إتقان من شملتهم الدراسة ألسس توثٌق البٌانات ، البحث

 كبوتٌة.مصادر الشبكة العن

اإلنسانٌة ومن بٌنها علم الدراسة المٌدانٌة المستخدمة فً العلوم  أدواتحد أ الشخصٌة:المقابلة  -01

الجغرافٌا، فعن طرٌقها ٌحاول الباحث استجالء الحقٌقة من مصادرها بشكل مباشر، بطرح ما ٌدور 

ممن احثا ( ب14)وقد سلك هذا الطرٌق عدد  دراسته،بذهنه من تساؤالت لها عالقة بموضوع 

%،  20.4أسس وضوابط أسلوب شٌكاغو  للمقابلة وفقكانت نسبة من وثق  ،شملتهم هذه الدراسة

سواء بعدم ذكرهم لتارٌخ المقابلة أو ذكر تارٌخ المقابلة  ،منهم الصواب %06.1جانب  هحٌن أن فً

من مفردات   ابعضٌضاف إلى ما سبق أن  وصفته.دون ذكر للشخص الذي أجرٌت معه المقابلة 

للمرة الثانٌة فإنهم ال ٌسلكون مسلكا واحدا فً كامل المراجع العٌنة وعند تكرارهم لالقتباس من 

اقتباسهم  المثال: عندبل تجدهم ٌستخدمون تعبٌرٌن أو مصطلحٌن مختلفٌن فعلى سبٌل  ،الدراسة

ه، الذي نفس المرجعمصطلح للمرة الثانٌة من مرجع بشكل مباشر دون فواصل فإنهم ٌستخدمون 

، كذلك الحال بالنسبة  أخرى ٌستخدمون مصطلح المصدر نفسه التوفً حا ( مرة ،353استخدم )

لالقتباس من نفس المرجع للمرة الثانٌة بوجود فاصل أو أكثر ففً هذه الحالة ٌستخدمون مصطلح 

مصطلح ٌستخدمون أحٌانا بل  ،( مرة ، وأحٌانا المصدر السابق4433مرجع سابق الذي استخدم)

وهذه اإلشكالٌة المتمثلة فً عدم اتباع أسلوب واحد القتباس بفاصل أو أكثر .لتوثٌق االمرجع نفسه 

% من  10.4بنسبة  ،( دراسة من الدراسات التً استهدفها التقٌٌم07فً التوثٌق ظهرت فً )

 اجمالً مفردات عٌنة الدراسة .
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ومن  ،تعد بٌانات النشر أحد أسس وضوابط التوثٌق وفق أسلوب شٌكاغو بيانات النشر:توثيق ثالثا: 

 ( ومنه ٌتبٌن التالً:2)خالل نتائج تفرٌغ استمارة التقٌٌم تبٌن ما ٌوضحه الشكل 

وهوما اعتمدناه فً  ،رقم الطبعة: من المتعارف علٌه أن ٌوضع رقم الطبعة تالٌا للعنوان موضع (0

( مفردة من مفردات عٌنة الدراسة 06نتائج التفرٌغ أن ) ٌنتبوقد للتقٌٌم، هذه الورقة كأساس 

أفراد من العٌنة وضعها بعد مكان النشر، ( 7فً حٌن رأى ) ،وضعوا رقم الطبعة تالٌا للعنوان

لم ٌتبعوا نمطا  ا( باحث05فً حٌن أن) النشر،دار بعد ( مفردة وضع رقم الطبعة 04) تختاراو

غم أن نظام رو مكانه.فمرة ٌضعون رقم الطبعة بعد العنوان وأخرى بعد دار النشر أو  ،معٌنا

% من الرسائل التً 56( رسالة بنسبة 25ها وردت فً )ٌقر ذكر الطبعة األولى إال أن شٌكاغو ال

 مرة.( 142استهدفتها الدراسة بعدد وصل إلى )

األول  :وفً موضعه من التوثٌق رأٌان ،مكان النشر: وهو أٌضا من أسس التوثٌق فً نظام شٌكاغو (4

( دراسات من الدراسات المستهدفة بالتقٌٌم، 4ٌرى وضع مكان النشر بعد العنوان وهو ما اتبع فً )

( مفردة من 31به ) توالرأي الثانً ٌقول بوضع مكان النشر بعد دار النشر، وهو الرأي الذي أخذ

حٌث اختلف وضعهم  ،ط لم ٌلتزمون بذلك( دراسات فق2مفردات العٌنة، فً حٌن أن أصحاب )

 لمكان النشر فمرة ٌضعونه بعد العنوان ومرة أخرى بعد دار النشر. 

النشر وهناك من ٌرى أن تأتً  النشر: بالنسبة لموضع دار النشر فهناك من ٌرى أن تسبق مكان  (1

النشر بعد ( دراسات من الدراسات المستهدفة بالتقٌٌم وضع دار 4تالٌة له، اختار أصحاب )

وهو  ،( مفردة من مفردات العٌنة، بوضع دار النشر بعد مكان النشر27العنوان، فً حٌن قام )

وضعهم تنوع حٌث  ،( فإنهم لم ٌلتزمون بذلك3أما العدد الباقً) ،المتعارف علٌه فً نظام شٌكاغو

 لدار النشر فمرة ٌضعونها بعد العنوان ومرة أخرى بعد مكان النشر.

إال أننا ومن  ،: حسب نظام شٌكاغو فإن موضع تارٌخ النشر ٌسبق موضع الصفحةتارٌخ النشر  (2

( نالحظ انقسام أفراد عٌنة مجتمع الدراسة إلى ثالثة أقسام: القسم األول 2خالل بٌانات الشكل )

( 44أما القسم الثانً وعددهم ) ،وضعوا تارٌخ النشر تالٌا لدار النشر مفردة (14وعدد أفراده)

فمرة  ،( مفردة التنقل بٌن االثنٌن4وفضل عدد ) ،النشر النشر بعد مكان وضعوا تارٌخفقد  مفردة

 عد مكان النشر.بٌضعونه بعد دار النشر وأخرى 

 الفصل مواقع نًلتع الكتابة، أثناء فً مخصوصة، رموز وضع هو الترقٌم" رابعا: عالمات الترقيم:

  (0)."القراءة أثناء فً الكالمٌة، واألغراض الصوتٌة النبرات واالبتداء وأنواع والوقف

الرسائل التً  ( ٌتبٌن أن النقطة والفاصلة هما أبرز عالمات الترقٌم المستخدمة ف3ًمن خالل الشكل )

 ( مفردة من37حٌث استخدم) استهدفت بالتقٌٌم،

                                                           
(0)

 .04، ص4101أحمد زكً، الترقٌم وعالماته فً اللغة العربٌة، القاهرة، دار كلمات للنشر ، 
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 .المصدر: البحاث استنادا إلى نتائج تفرٌغ نموذج التقٌٌم .

% لكل منهما ، فً حٌن أتت 76والفاصلة فً مواضعها الصحٌحة وبنسبة   مفردات الدراسة النقطة

اللتان تستخدمان عند االقتباس الحرفً أو  -الصغٌرتان  عالمة التنصٌص) الشولتان (أو الفاصلتان

 تالٌة للفاصلة -لوضع عبارة "غٌر منشورة " أو "منشورة "بٌن ثناٌا توثٌق اقتباس من رسالة علمٌة

( مفردة ثمان منهم فقط كان استخدامهم 44ث عدد المستخدمٌن لهما والذٌن بلغ عددهم)والنقطة من حٌ

( 06مستخدمً الشولتان فً غٌر موضعها إلى ) ن فً مواضعها الصحٌحة، فً حٌن وصل عددٌللشولت

 القائل بٌن ،قول أو إسناد عن إلعالنا عدة مواضع من بٌنها:تستخدم فً التً مفردة ، أما الشارحة 

 ( أفراد.1فهً األقل استخداما، حٌث لم ٌتعد مستخدموها ) تعداد. أولشرح  والمقول

( 2102: بلغ عدد المراجع المستخدمة فً الدراسات التً شملها التقوٌم )خامسا: أنواع المراجع

 ( ٌبن أنواع ونسب المراجع التً وثقها من4مرجعا لكل رسالة، الشكل ) 44.4مرجعا، بمتوسط بلغ 

% ، وال عجب فهً اللغة األم 27هم الدراسة، وجاء على رأسها الكتب العربٌة بنسبة وصلت استهدفت

بها من شملتهم الدراسة، تأتً الوثائق )تعدادات، تقارٌر( فً المرتبة الثانٌة بعد الكتب  التً ٌقرأ وٌكتب

شري الذي مثلت %؛ لحاجة أغلب الرسائل العلمٌة الجغرافٌة خاصة فً الجانب الب06.4العربٌة بنسبة 

ٌّمة  رسائله غالبة الرسائل المق

 

 التقٌٌم.حاث، استنادا إلى نتائج تفرٌغ استمارة المصدر: البُ 

أتت % إلى إحصاءات تتعلق بالسكان أو القطاعات الخدمٌة واالقتصادٌة. 50المشمولة بالدراسة بنسبة 

 %، 00.7بنسبة الرسائل العلمٌة فً المرتبة الثالثة 

 تارٌخ النشر دار النشر مكان النشر الطبعة

18 بعد العنوان 6 6 0

9 بعد مكان النشر 0 49 22

16 بعد دار النشر 50 0 36

17 مختلف 4 5 2
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مدى التزام عٌنة الدراسة بمواضع بٌانات النشر ( 4)شكل 
 من التوثٌق

 الشارحة النقطة الفاصلة
عالمة 
 التنصٌص

59 فً موضعها 59 3 8

1 فً غٌر موضعها 1 0 18

0 غٌر مستخدمة 0 57 34
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 تقييم عالمات الترقيم ( 5)شكل
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األساسً على هذه الرسائل كان فً جانب الدراسات السابقة، وجاء ترتٌب الدورٌات تالٌا واالعتماد 

%، ونتائج الدراسة المٌدانٌة 3%، توزعت بقٌة النسب بٌن المقابالت بنسبة  7.4للرسائل العلمٌة بنسبة 

ولعل %؛ 0.45فً ذٌل القائمة، حٌث لم تتجاوز نسبتها  %، فً حٌن جاءت شبكة المعلومات1بنسبة 

 ضعف هذه النسبة ٌرجع فً األساس إلى عدم اتقان بعض الدارســٌن ألســــس 

 

 .المصدر: من عمل فرٌق البحث استنادا إلى نتائج تفرٌغ استمارة التقٌٌم

وضوابط وطرٌق الحصول على البٌانات والمعلومات من هذا المصدر الحدٌث. هذا الكم والتنوع فً 

الرسائل المشمولة بالدراسة ٌدحض الفرضٌة الثالثة من فرضٌات الدراسة التً المراجع المستخدمة فً 

 تفترض محدودٌة

 المراجع المستخدمة فً الرسائل العلمٌة بقسمً الجغرافٌا كما ونوعا.
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 نسب أنواع المصادر الواردة بهوامش التوثيق( 6)شكل ال

 كتب عربٌة

 كتب أجنبٌة

 رسائل
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 وثائق

 مقابالت
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 انترنت
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 والتوصياتاالستنتاجات  

من بٌانات ومعلومات توصلت الدراسة إلى  خالل استعراض ما تم جمعه وتحلٌله من :االستنتاجاتأوال 

 التالٌة:النتائج 

 بشكل خاص.البحث الجغرافً أهمٌة بالغة األثر فً البحث العلمً عامة وتوثٌق لل (0

بأسس التوثٌق حسب األصول  مدى االلتزام هناك تباٌن واضح بٌن أفراد عٌنة الدراسة فً (4

 وهو ما ٌثبت صحة الفرضٌة الثانٌة من فرضٌات الدراسة.  المتعارف علٌها فً أسلوب شٌكاغو.

 التوثٌق.بالدراسة بأسلوب واحد فً  غالبٌة المشمولٌنعدم التزام  (1

 الكترونٌة.ضعف أسلوب توثٌق البٌانات المقتبسة من مصادر  (2

هناك تنوعا فً المصادر والمراجع المستخدمة فً الرسائل العلمٌة المنجزة فً قسمً الجغرافٌا  (3

 بالدراسة.المشمولٌن 

حٌث لم  ،ضعف مساهمة الجانب المٌدانً وشبكة االنترنت كمصدرٌن من مصادر جمع البٌانات (4

 %.0.12ولم ٌتجاوز المصدر الثانً من  ،%6ٌتعد مساهمة المصدر األول 

 توصً الدراسة باآلتً: التوصيات:ثانيا 

 ،أسس وضوابط التوثٌقتوحٌد ضرورة وجود دلٌل موحد لألقسام العلمٌة باألكادٌمٌة اللٌبٌة ٌراعى  (0

 الضرورة. تفتضٌهوفق ما  ٌحدث

خاصة فٌما ٌتعلق بأسس وضوابط  ،االهتمام بالجانب التطبٌقً فً مادة طرق البحث الجغرافً (4

 العلمٌة السلٌمة.التوثٌق وأسس الكتابة 

خاصة ما ٌتعلق منها باألسلوب وطرق  ،تبصٌر الطالب بدور المشرف وضرورة األخذ بمالحظاته (1

 التوثٌق.

 االهتمام بالجانب المٌدانً وشبكة المعلومات الدولٌة كمصدرٌن من مصادر جمع البٌانات. (2

س المقررات ال المحاضرات النظرٌة كأساس من أسس تدرٌالتطبٌقٌة التركٌز على البحوث  (3

 ومتابعة إنجازات الطالب وتبصٌرهم بأخطائهم. ،الدراسٌة

وتشجٌعهم على  ،تشجٌع الطالب على كتابة األوراق العلمٌة ونشرها فً المجالت المتخصصة (4

 المشاركة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة.

ن أهمٌة فً لما فً ذلك م ؛تشجٌع الطالب بل الزامهم بضرورة حضور مناقشات الرسائل العلمٌة (5

  تكوٌن شخصٌاتهم البحثٌة. 
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 المراجع

 المكتبة مع األول العلمً الملتقى. العلمٌة البحوث إعداد مراحل فً برٌح، إرشادات بن آمال (0

 .4103العلمً، للبحث مركز جٌل لبنان، الجزائرٌة طرابلس الوطنٌة

 وفق( المقال التقرٌر، األطروحة، المذكرة،) العلمٌة البحوث إلعداد المنهجً الدلٌل بختً، إبراهٌم (4

 .4103، ورقلة جامعة الجزائر، ،2ط ،IMRAD طرٌقة

 للجامعات النشر دار القاهرة، االنترنت، من والتوثٌق االقتباس إلى الباحث دلٌل عطٌفة، الفتوح أبو (1

،4117. 

 فً األربعة الدولٌة للمعاٌر وفقا وااللكترونٌة الورقٌة المرجعٌة االستشهادات كاهٌنة، أبوراس (2

 ،45العدد  واالجتماعٌة، االنسانٌة للعلوم جٌل مجلة واالجتماعٌة، والنفسٌة التربوٌة العلوم

 .4105ٌناٌر

 .4101للنشر، كلمات دار القاهرة، العربٌة، اللغة فً وعالماته الترقٌم زكً، أحمد (3

 ضاف، أبو محمد جامعة المسٌلة، العلٌا، الدراسات بحوث إعداد منهجٌة واضح، بن الهاشمً (4

4104 . 

 أدبٌات تمتٌن لمؤتمر مقدمة بحثٌة ورقة العلمٌة، البحوث فً المراجع توثٌق أهمٌة احجام، العربً (5

 .4103،العلمً البحث جٌل مركز الجزائر، العلمً، البحث

 العلمٌة، والتقارٌر والمقاالت بالمراجع االستشهاد ،اإلسالمٌة سعود بن محمد االمام جامعة (6

  .4100 الرٌاض،

 .4116 دجلة، دار عمان، العلمً، البحث منهج فً مقدمة العزاوي، رحٌم (7

 الوطنٌة المؤسسة الجزائر العلمٌة، الرسائل وكتابة المنهجٌة فً الباحث دلٌل بوحوش، عمار (01

 .0763للكتاب،

 .0777 العالمٌة، الٌازوي المعلومات، عمان، دار مصادر واستخدام العلمً البحث قندلجً، عامر (00

 صالح مكتبة الرٌاض، ،1ط العربً، لماالع فً العلمً البحث أزمة خضر، الفتاح عبد (04

  .0774الحجٌالن،

 ،العلمٌة والرسائل األبحاث كتابة فً الطالب دلٌل العلمً البحث مناهج الشرٌف، محمد هللا عبد (01

  .0774مكتبةالشعاع، اإلسكندرٌة،

  .4112، الثقافة وزارة دمشق، أبٌض، ملكة ترجمة العلمً، البحث منهجٌة جٌدٌر، ماثٌو (02

 .0771 سٌناء، بن دار القاهرة، العلمً، البحث كتابة فن الخشت، عثمان محمد (03


