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 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
  مقدمة:

متصل، يتطلب من الباحث أن يقوم مبسح جهود الباحثُت السابقُت واإلشارة  إن البحث العلمي جهد انساين
إليها، واإلضافة عليها، والتمهيد للباحثُت اآلخرين مستقبال، وىذا يعٍت ضرورة أن يشَت الباحث إىل نتائج غَته يف 

فكرة يأخذىا من غَته، اجملال، فيعتمدىا ويبٍت عليها، أو ينتقدىا ويظهر عيوهبا، وقد يستفيد الباحث من خالل 
فيقتبسها دتاما أو يسوغها بلغتو اخلاصة. وتقتضي أخالقيات البحث العلمي يف رتيع ىذه احلاالت اإلشارة إىل 

 مصادر ادلعلومات اليت استفاد منها الباحث وتوثيقها.
جع أخرى، ويعترب فالتوثيق يعترب أحد أنواع العلوم الذي يهدف إىل حفظ ادلعلومات، ونقلها الستخدامها يف مرا

"بول أوتليت" و"ىنري الفونتُت" مها من قاما بتأسيس ىذا العلم حلاجة اجملتمع واألمم القادمة إليو. ويوجد العديد من 
أنواع التوثيق كالكتابية اليت تستمد من الكتب، وادلؤلفات، وادلخطوطات، والصحف، واجملالت، باإلضافة إىل التوثيق 

 ا ما يتم استخدامها يف األحباث، والتقارير اجلديدة جتاه أحداث جديدة هتم اجملتمع.اإلذاعي، وادلصور، وغالب
وىناك طرق سلتلفة لتوثيق البحث العلمي، ديكن مالحظتها من خالل استعراض الكتب والدوريات والرسائل 

وتنشر يف صفحاهتا  اجلامعية وغَتىا، وحتدد بعض الدوريات أسلوب التوثيق الذي تعتمده ضمن معايَت النشر لديو،
األوىل أو األخَتة، وتطلب من الباحث أن يلتزم هبذه التعليمات عند إرسال البحوث أو الدراسات للنشر لديو. 

  واجلدير بالذكر أنو ال يهم القارئ اختالف طرق توثيق البحوث والدراسات بقدر ما يهمو:

.وضوح الطريقة وسهولتها 
،من بدايتو حىت هنايتو. االلتزام يف استعماذلا خالل البحث 
.مشولية ادلعلومات اليت تقدمها الطريقة عن ادلصدر ادلستخدم أو ادلقتبس منو 

 أوال: تعريف البحث العلمي:
:" طريقة منظمة أو فحص استفساري منظم، الكتشاف حقائق جديدة، أو التثبت والتحقق من البحثديثل 

تربط بينها أو القوانُت اليت حتكمها، ومبا يسهم يف منو ادلعرفة اإلنسانية". "إنو شيء  حقائق قددية والعالقات التب
يباشره األفراد بنظام إلجياد سلرجات بطريقة منطقية لزيادة. إنو طريقة منظمة إلجياد تفسَتات لظواىر اجتماعية، أو 

 توضيح حقائق مل تفهم بصورة واقعية".



: لغويا فمعناه تتبع، البحثيتكون من كلمتُت مها البحث والعلمي، أما  "، فإنوالبحث العلميأما مصطلح "
تقصى، حاول معرفة أمر من األمور، وهبذا فإنو يتطلب التنقيب والتفكَت والتأمل، وصوال إىل شيء يربده الباحث. أما 

  ة للتوصل إىل حلول للمشكالت.فتعٍت ادلعرفة والدراية وإدراك احلقائق بطريقة تفكَت وحبث، إنو احملاولة الدقيق العلمي

فالبحث وسيلة، وليس غاية، ألن الباحث حياول من خالل حبثو إشباع حاجاتو من ادلعرفة وتوسيعها، أو دراسة 
  ظاىرة معينة أو مشكلة ما؛ للتعرف على العوامل اليت أدت إىل وقوعها، مث اخلروج بنتيجة أوحل وعالج للمشكلة.

 ق وأىميتها:ثانيا: لمحة عن تطور الوثائ
تعد الوثائق على اختالف أنواعها من أىم كنوز ومصادر ادلعرفة، والشاىد األكرب على التاريخ، والدليل البارز 
على السمة احلضارية للشعوب، فهي أغٌت نفائس الًتاث لدى األمم وذاكرهتا احلية، وال تاريخ ألمة بدون وثائق، كما 

يال القادمة، وال تاريخ ألمة بدون وثائق، وأن احلفاظ عليها وتنظيمها ىو حفاظ أهنا دتثل وديعة األجيال احلاضرة لألج
على تارخيها ورلدىا واستثمارىا خلدمة اجملتمع. وال خيفى ما للوثائق من أمهية متنوعة إدارية، وقانونية، ومالية، وعلمية، 

 يعتمدون عليها يف دراساهتم وأحباثهم، وتارخيية، فهي ادلعُت الذي يستمد منو الباحثون وادلؤرخون مصادرىم، اليت
واخلزان الذي ديدىم باحلقائق وادلعلومات الثرية وادلتنوعة، شلا جيعلها ادلرجع األساس للبحث العلمي واألصول اليت 

 يعتمد عليها تدوين التاريخ.
م العصور حترص على وانطالقا من أمهية الوثائق ودورىا يف خدمة اجملتمع، أخذت دول العامل ادلختلفة، منذ أقد

توثيق تارخيها الوطٍت، ومستودعات أرصدهتا الوثائقية، فاجتهت إىل انشاء مؤسسات وطنية تعٌت جبمع واختزان ىذه 
الوثائق، وتعمل على فهرستها وتصنيفها وصيانتها، وسن القوانُت والتشريعات اليت تنظم االستفادة منها، وقد أصبح 

دول ووعيها ورقيها احلضاري شلا دفع بلدان العامل ادلختلفة إىل إقامة ادلراكز ودور الوثائق االىتمام هبا دليال على تقدم ال
واألرشيفات الوطنية والقومية، وتزويدىا بأحدث التقنيات واألساليب العلمية اخلاصة بعمليات احلفظ والتخزين 

ال ادلعلومات واالتصاالت وثورة النشر واألرشفة اإللكًتونية، ومبا يواكب التطورات التكنولوجية ادلتسارعة يف رل
  اإللكًتوين والوسائط ادلتعددة.

ومن ىنا صارت دراسة الوثائق علما يعٌت بكل العمليات واإلجراءات ادلتعلقة جبمعها وختزينها وحتليلها 
ل على واسًتجاعها، يف الوقت ادلناسب الستخدامها يف كشف حقيقة أو دعم حق من احلقوق أو الربىنة واالستدال

 حالة معينة.
فكان أن ظهر علم "الدبلوماتيك":" الذي خيتص بتحقيق الوثائق ونقدىا، واكتشاف الصحيح من الزائف 
منها"، من خالل الدور الذي ينهض بو ادلوثق أو الوثائقي، الذي يقوم بنقد تلك الوثيقة نقدا خارجيا وداخليا. 

ادلكتوب عليها، وادلواد اليت كتبت هبا وأنواع اخلطوط وطرق إخراج فيتناول التحقيق والنقد اخلارجي للوثائق موادىا 
الصفحات وشكل إصدارىا، والقواعد ادلتبعة يف القيد والتدوين واألختام، يف حُت يتناول النقد الداخلي اللغة 



ط العلمية والصياغة واألسلوب وموضوع الوثيقة وفحواىا. وقد لقى ىذا العلم اىتماما كبَتا يف اجلامعات واألوسا
 الغربية، وأصبح يدرس فيها باعتبارىا علما لو مناىجو وأصولو، إال أنو مل حيظ باالىتمام يف عادلنا ادلعاصر.

ولنا أن ننوه بأن علم الوثائق يشكل جانبا مهما يف علوم ادلكتبات، دعت إليو الرغبة ادللحة يف االطالع على 
خطوطات، وفهم جلوىر ىذه السجالت، والكشف عن ىدفها احلقيقي، ادلعلومات واحلقائق اليت تتضمنها الوثائق وادل

وتيسَت اإلفادة من ىذه ادلعلومات األصلية اليت دتثل األصول القانونية، اليت جيد ادلؤرخ بُت ثنايا سطورىا، ما يسد 
 النقص ويستكمل احللقات ادلفقودة.

 ثالثا: الوثيقة، والوثائق العلمية:
: َأخد بالوثيقة يف أمره أي -َق يَوث ق  َوثاَقًة: َقِوَي وثَ َبَت، فهو وثيق، وىي وثيقة. أوَوث   الوثيقة في اللغة:-1

 بالثقة. الوثيق: الشيء احملكم ج وثاق. يقال أخذ بالوثيقة يف أمره أي بالثقة، وأرض وثيقة: كثَتة العشب موثوق هبا.
فإن أقرب ادلصطلحات اليت ديكن اعتمادىا كمقابل ذلذا اللفظ العريب ىو مصطلح  اللغة اإلنجليزيةويف 

Record وقد ذىب بعض ادلتخصصُت إىل أن مصطلح ،Document .ىو ادلقابل لكلمة وثيقة 
وإذا مضينا نبحث عن ادلعٌت االصطالحي لكلمة وثيقة، لوجدنا أن كلمة وثيقة يف اللغة العربية عامة غَت زلددة 

، وكذلك احلال بالنسبة للثقافة الغربية، حيث قدمت تعريفات كثَتة لتحديد ماىية ىذه الكلمة، وكان عدم ادلعٌت
   التحديد والوضوح دلفهوم ىذه الكلمة مدعاة لظهور ىذه التعددية يف التعريفات من جانب الباحثُت.

 ومهما يكن فإن باإلمكان استعراض بعض ىذه التعريفات:
مستند مكتوب أو مصور أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو ميكروفيلم، أو تسجيل "ىي أي  :فالوثيقة

    صويت أو رسم أو خريطة، أو أية مادة تسجل نشاطا معينا".
أو ىي: " كل ما ديكن االعتماد عليو يف الوقوف على حقيقة معينة، دون اعتبار للوسيط احلامل ذلذه احلقائق، 

كل ادلصادر ادلادية من آثار وعمارة ونقوش وأختام وشواىد وقبور ومسكوكات وآالت احلرب ومن ذتة يكمن القول إن  
 واللباس، ىي أمناط من الوثائق، وكذلك ادلصادر من سلطوطات وكتب وصحف ومواد مسعية بصرية ىي أيضا وثائق". 

مبجال ادلكتبات  دلتخصصُتاوالبد من اإلشارة إىل أن كلمة "وثيقة" قد يستخدم هبذا ادلفهوم الواسع يف عرف 
، وإن كان بعضهم يرى اقتصار ىذا ادلعٌت على:" أي شيء يسّجل كتابو بغرض احلفظ..." فهم بذلك وادلعلومات

  يبعدون جانبا الوثائق اليت ختلو من الكتابة، وتقدم احلقائق بصورة غَت مباشرة كاآلثار مثال.

، فقد عرف الوثائقي األدلاين "مولر" الوثيقة بأهنا:" كل خرباء األرشيفوقد اختلف كذلك مفهوم الوثائق لدى 
ما ىو مكتوب أو مرسوم أو مطبوع، والذي يصدر أو يستلم من أي دائرة أو مؤسسة رمسية، والذي يتم االحتفاظ بو 

على الوثائق ألمهيتو وفائدتو لتلك الدائرة. ويبدو أن "مولر" استثٌت الوثائق الشخصية أو الوثائق النادرة، وكان تركيزه 
 األرشيفية فقط يف حتديده دلفهوم الوثيقة. 



أما الوثائقي األدلاين " أودولف برينكو " فقد عرف الوثيقة بأهنا:" كل األوراق اليت وجدت أو جتمعت خالل 
األعمال القانونية الرمسية للمؤسسات احلكومية، أو تقرر حفظها يف مكان معُت كمصدر إثبات للماضي". ويظهر أن 

 اك اتفاق بينو وبُت "مولر" يف استبعاده للوثائق الشخصية أو وثائق اذليئات غَت احلكومية.ىن
ويرى الربيطاين "ىيالري جنكسون" أن الوثائق األرشيفية:" تعٍت األوراق ادلستخدمة للمعامالت التنفيذية  

فظ ألمهيتها".  واإلدارية وحت 
 
 

 الوثائق العلمية:-2
العلمية ىي كل ادلصادر وادلراجع األولية والثانوية اليت حتتوي أو تتضمن على رتيع ادلواد وادلعلومات  الوثائق

واحلقائق وادلعارف ادلكونة دلوضوع البحث، وىي تأيت يف شكل سلطوطات أو مطبوعات، سواء أكانت مسموعة أو 
 مرئية".

هما يف ادلصادر، واليت يطلق عليها اصطالحا تسمية علما أن الوثائق ديكن تقسيمها إىل نوعُت: يتمثل األول من
"ادلصادر األولية". وثانيها ادلراجع اليت تدعى كذلك ب  "ادلصادر غَت األصلية" أو "ادلصادر غَت ادلباشرة". ويكمن الفرق 

ق فيهم، أسهموا بُت االثنُت، كون ادلصادر ىي الوثائق والدراسات األوىل، منقولة بالرواية أو مكتوبة بيد مؤلفُت موثو 
يف تطوير العلم، أو عاشوا األحداث والوقائع، أو كانوا طرفا مباشرا فيها، أو كانوا ىم الوساطة الرئيسية لنقل ورتع 
ادلعلومات وادلعارف السابقة لألجيال الالحقة. أما ادلراجع فهي اليت تعتمد يف مادهتا العلمية أساسا على ادلصادر 

 ليل والنقد، او التعليق والتلخيص.األولية، فتتعرض ذلا بالتح
 رابعا: التوثيق بمفهومو الواسع:

اشتقت كلمة "التوثيق" من كلمة وثيقة، وقد ساد استخدام مصطلح التوثيق، حىت أصبح من ادلصطلحات 
وحتديد الدارجة لدى ادلعنيُت يف كل من رلاالت ادلعرفة، وذلذا جتد أحيانا أوصافا تضافا إىل مصطلح التوثيق لتخصيص 

 رلال العمل ادلوثق، مثال التوثيق الًتبوي، التوثيق الفٍت، التوثيق اإلداري وىكذا.
والتوثيق مبعناه الواسع يعٍت:" تنظيم وحتليل البيانات واحلقائق والوصول هبا إىل نوع معُت من ادلعلومات، ينتظر أن 

ايَت زلددة، وديكن الوصول بالتوثيق إىل ىذا حتقق للباحث مفهومات وحقائق جديدة ومفيدة، وفق قواعد مقننة، ومع
 ادلستوى بتصميم نظم حديثة دتتاز بالدقة والسرعة يف عمليات ختزين وحتليل وبث ادلعلومات.

ولقد تنبو العلماء احملدثون ألمهية التوثيق، وذلك بتحديد مفهوم العلوم، وتطبيق ادلناىج العلمية على البحوث، 
تشمل العلوم كافة، وكان من نتائج االىتمام بعلم التوثيق، بروز بعض احلقائق والنظريات  وخاصة التارخيية منها، وحىت

ويعترب منطا من ادلناىج -النقلي-يف رلال التوثيق، وديكن أن نشَت ىنا إىل ادلنهج التوثيقي، وىو ما يسمى أحيانا



يف اآلونة األخَتة، ومع تضخم ادلعلومات  التحليلية. ومل يقتصر مفهوم التوثيق على تنظيم وحتليل ادلعلومات، ولكنو
 .رتع وتنظيم وختزين وحتليل ونقل ادلعلومات إىل ادلستفيدين منها"أصبح يعٍت:" 

حسب –كما أن علم الوثائق معدود من الوظائف اليت التابعة للقضاء ادلندرجة ضمن "مواد تصريفو". وحقيقتو 
الناس فيما ذلم وعليهم، حتمال عند اإلشهاد، وأداة عند التنازع،  :" القيام عن إذن القاضي بالشهادة بُت-ابن خلدون

 وكتبا يف السجالت، حتفظ بو حقوق الناس وأمالكهم، وديوهنم وسائر معامالهتم". 
فيما عرفو "حاجي خليفة" بقولو:" ىو علم باحث عن كيفية ثبت األحكام التابعة عند القاضي يف الكتب 

اج بو عند انقضاء شهود احلال، وموضوعو تلك األحكام من حيث الكتابة". والسجالت، على وجو يصح االحتج
وإذا كان التعريفات يتفاوتان يف إظهار الطابع النظري أو الصيغة العملية للتوثيق، إال أهنما ال خيتلفان يف التأكيد على 

 العالقة ادلاسة القائمة بُت علم التوثيق وادلمارسة القضائية.
لتوثيق، "فن التوثيق" أو " صنعة التوثيق"، وىي إطالقات ترد على مسمى واحد، بينهما وقد يقال يف علم ا

عموم وخصوص، فالتوثيق من حيث صلتو بالفقو ىو علم، ومن حيث صلتو بالكتابة ىو فن، ومن حيث صلتو 
 بالوظيفة فهو صنعة.

ات وانتقاءىا وتصنيفها وختزينها وبثها ولقد عرف االحتاد الدويل للتوثيق، مصطلح التوثيق بأنو:" توفَت ادلعلوم 
 واستغالذلا". 

 وديكن تقدمي التعريفات التالية الدالة على مفهوم التوثيق:
 .فن جتميع سلتلف أشكال سجالت النشاط الفكري وتصنيفها هبدف اإلفادة منها 
  .علم جتميع مصادر ادلعلومات ادلدونة واختزاهنا وتنظيمها لتحقيق أقصى فائدة منها 
 م تنظيم أوعية ادلعرفة وصيانتها والعمل على تيسَت سبل اإلفادة من زلتوياهتا، ألغراض االستشارة السريعة عل

 والربط وادلقارنة.
 .التحقق من الوثائق ودراستها وجتميعها واإلفادة منها 
  التوثيق عند البحث يركز على ادلعلومات ادلتخصصة ويتجاوز مرحلة االنتقاء والتنظيم واإلعارة أو تقدمي

 اخلدمة ادلرجعية. 
وبذلك فإن التوثيق يعٍت:" االقتناء والتحليل على اختالف أشكالو وطرقو، من تكشيف فهرسة موضوعية 

، والنسخ مبختلف أساليبو وأشكالو واحلفظ واالسًتجاع واستخالص، مث التنظيم مبختلف طرقو ادلنهجية وادلنطقية
التقليدي وغَت التقليدي والًترتة والنشر. ومن ىنا فإن نظام التوثيق ينطوي على عدد من النشاطات تتواىل بشكل 

 ىرمي:
 .)جتميع الوئاثق )كتب، تقارير، رسائل جامعية، مقاالت 



 )..حتليل الوثائق )فهرسة، تصنيف، تكشيف 
  الوثائق )ختزين ادلعلومات عن الوثائق، اسًتجاع الوثائق وانتقاؤىا مث نشرىا(.استثمار 

خنلص من ىذا إىل أن اذلدف من التوثيق توفَت ادلعلومات وتسهيل استخدامها، لكل الفئات، سواء يف رلال 
 من ادليادين.البحوث األكادديية أو دلتخذي القرارات ويف كل ادليادين سياسية كانت أو اقتصادية أو غَتمها 

 خامسا: التوثيق في البحث العلمي:
عملية التوثيق أو البيبليوغرافيا ىي كلمة مأخودة من اللغة اليونانية القددية، وىي تعٍت:" الكتابات  التعريف:-1

اليت تصف الكتب أو وصف الكتاب، أي أهنا تعٍت إعداد قوائم بالكتب ومعرفة مؤلفيها وموضوعاهتا وكافة بيانات 
ر". ىذه العملية اليت يقوم هبا الباحث بعدما يطلع على قوائم ادلصادر ادلوجودة يف ادلكتبات وادلراكز العلمية فيقوم النش

 بتسجيل عناوين ادلصادر وأمساء مؤلفيها وكل ادلعلومات الضرورية لوصفها. 
أنو ونظرا لكون البحث العلمي من أىم شليزاتو التنظيم، الذي ينعكس على سلوك الباحث يف إعداده  كما

لبحثو، فيجب أن تَأخذ كل أعمالو شكال تنظيما معينا. حيث يتعُت على الباحث تدوين ما سبق ذكره، يف بطاقات 
اذلجائية واألجبدية لتكون فيما بعد ختصص كل واحدة منها دلصدر واحد، لكي يسهل رتعها وترتيبها حسب احلروف 

 ادلرجع يف عملية كتابة قائمة ادلصادر يف هناية البحث.
و"التوثيق" يف اصطالح البحث العلمي يعرف بأنو:" تسجيل ادلعلومات حسب طرق علمية متفق عليها، وىو 

 آلخرين وحقوقهم العلمية".إثبات مصادر معلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا توخيا لألمانة العلمية واعًتافا جبهد ا
كما يقصد بالتوثيق:" إثبات ادلراجع اليت استفاد منها الباحث بصورة مباشرة أو غَت مباشرة عند إعداد حبثو، 
وأن اذلدف األول ىو توثيق ادلصادر اليت دتت االستفادة منها". فقد يشَت ادلؤلف إىل بعض ادلراجع لفائدة القارئ، وال 

نقلو الباحث من ادلطبوعات أو من ادلنشورات مبعناه الواسع، ولكن التوثيق يشمل ادلخطوطات  يقتصر التوثيق على ما
وادلسودات وما يلقيو ادلدرس على طالبو أثناء احملاضرات، وأية معلومة جاىزة معلوم مصدرىا عند أىل االختصاص، 

  بالقراءة أو بالسماع أو بادلشاىدة. يستفيد منها الباحث يف حبثو. وال فرق يف ذلك بُت ادلعلومة اليت يتلقاىا

كما يعٍت التوثيق:" إثبات مصادر ادلعلومات وارجاعها إىل أصحاهبا، توخيا لألمانة العلمية، واعًتافا جبهد 
( وذلك بتثبيت Textاآلخرين وحقوقهم العلمية، لذا البد من تثبيت ادلراجع اليت يعود إليها الباحث داخل النص )

( للقارئُت على حتديد Sourceالنشر للمرجع الذي رجع إليو الباحث، ألن ذلك حيدد ادلصدر ) عائلة ادلؤلف وسنة
 ( يف هناية البحث.References Listموقع مرجع ادلعلومات يف قائمة ادلراجع )

 واجب الباحث اتجاه الوثيقة ىو: -2
 .البحث عن كل الوثائق ادلتعلقة بادلوضوع الذي أراد أن يقوم بدراستو 
 يل وفحص ىذه الوثائق لالطمئنان على سالمة النص، حبث يتعرض للخلل والتشويو.حتل 



 .فهم نص الوثيقة فهما سليما 
 .البحث يف الوثيقة من حيث التحليل )النقد اخلارجي(، والتحليل الداخلي )نقد ادلضمون 

 أىمية التوثيق:-3
  احلقيقة.ىو الركيزة احلقيقية اليت يعتمد عليها الباحثون يف البحث عن 
  .التوثيق يبٍت ادلعرفة، عرب زيادة ادلعلومات وتراكمها وتبويبها 
 .التوثيق ينمي القدرة على التعامل مع البحث العلمي 
 .التوثيق ينمي العقلية العلمية وروح البحث 
 .التوثيق يصقل الذوق وينميو، ويعمقو بادلعارف اليت يوفرىا 
  .التوثيق وسيلة غَت مباشرة، لتبادل ادلعلومات بُت شعوب العامل 
 توثيق البحث العلمي:  -4

عند االستفادة من مصدر يف كتابة البحث، إما أن يقرأ الوارد وتعاد صياغتو؛ وإما أن يتم االقتباس حرفيا؛ ويف  
جلهد الكاتب، كما أن موثوقية البحث كلتا احلالتُت جيب اإلشارة إىل ادلصدر الذي استقيت منو ادلعلومة، حفظا 

  تكون مرتفعة كلما دعم ادلكتوب باإلشارة إىل أعمال سابقة.

تعٍت إثبات مصادر االقتباسات وإرجاع األفكار وادلعلومات ألصحاهبا،  : "اليتيرتبط االقتباس بعملية التوثيق
توخيا لألمانة العلمية، واعًتافا بفضل الباحثُت اآلخرين وصيانة حلقوقهم العلمية. والتوثيق كذلك:" عبارة عن ربط 

لألعراف والقواعد العلمية يف  األفكار واآلراء بأصحاهبا األصليُت من خالل تثبيت ادلراجع وادلصادر واإلشارة إليها وفقا
 البحث والدراسة.

فاالقتباس: "ىو استعانة الباحث يف كثَت من األحيان بآراء وأفكار باحثُت وكتاب وغَتىم". وتسمى ىذه 
العملية باالقتباس، وىي من األمور ادلهمة اليت جيب على الباحث أو يوليها اىتمامو وعنايتو الكاملة من حيث دقة 

ورتو ومناسبتو وأمهيتو وأمهية مصدره من حيث كونو مصدرا أصليا أم ثانويا، واالقتباس يكون صرحيا االقتباس وضر 
 مباشرا بنقل الباحث نصا مكتوبا دتاما بالشكل والكيفية اليت ورد فيها، وىناك نوعان من االقتباس على النحو التايل:

 يق.اقتباس حريف أقل من ثالثة أسطر نضعو بُت أقواس ونضيف التوث 
 .اقتباس حريف أكثر من ثالثة أسطر نضعو بُت أقواس مع دتييز اخلط ونضيف التوثيق 

 ومن ىنا فإن التوثيق عموما يشمل:
  التوثيق يف النصdocumentation in text 
  التوثيق يف قائمة ادلراجعdocumentation in references list 
  التوثيق يف قائمة ادلصادرdocumentation in bibliography 



  التوثيق في النصdocumentation in text:  ال بد من تثبيت ادلراجع اليت تعود إليها يف حبثك
داخل النص، وذلك بتثبيت عائلة ادلؤلف متبوعة بفاصلة، مث سنة إصدار ادلرجع، متبوعة بفاصلة مث الصفحة، ورتيعها 

 بُت قوسُت.
  التوثيق في قائمة المراجعdocumentation in references list:  قائمة ادلراجع ىي القائمة

اليت توضع يف هناية البحث، وتضم الكتب والنشرات وادلقاالت، اليت رجع إليها الباحث فعال يف دراستو، وتظهر 
ع، وعلى قائمة ادلراجع يف هناية البحث أو الكتاب، وتعترب وثيقة تزود مبعلومات ضرورية لتحديد واسًتجاع أي مرج

الباحث أن خيتار مراجعو حبصافة وحكمة، وأن ي ضِمن يف قائمة ادلراجع فقط ادلراجع اليت استخدمت فعال يف 
البحث. لذا فإن كل مرجع يظهر يف قائمة ادلراجع البد من أن يكون قد استخدم فعليا يف ادلنت، وكذلك فإن كل 

 مرجع يرد يف ادلنت، البد وأن يظهر يف قائمة ادلراجع.
  التوثيق في قائمة المصادرdocumentation in bibliography:  ىي القائمة اليت توضع يف

هناية البحث، وتضم الكتب والنشرات وادلقاالت اليت ال يرى الباحث أن ذلا عالقة ببحثو، وإن مل يكن قد استخدمها 
ينصح الباحثُت اآلخرين بالرجوع  رتيعا، ولكنو يرى أهنا تعمل كخلفية أو كقراءات أخرى رجع إليها الباحث، أو

 إليها، أو أهنا تتضمن وصفا لبعض ادلالحظات اليت وردت يف البحث.
ويالحظ عموما عدم وضع رقم الصفحة عند التوثيق سواء يف قائمة ادلراجع أو قائمة ادلصادر: ألهنا وضعت 

 أصال يف التوثيق داخل النص.
 طرائق التوثيق:-5

يوجد العديد من طرائق التوثيق يف البحث العلمي، ديكن مالحظتها عند قراءة الكتب ادلختلفة، والبحوث 
ادلنشورة يف اجملالت العلمية ادلختلفة سواء أكانت زللية أو عادلية، وال نستطيع تفضيل طريقة عن أخرى، ولكن ال بد 

تو إىل هنايتو، وعدم التنقل من طريقة ألخرى يف التوثيق للباحث من االلتزام بطريقة زلددة عند كتابة حبثو من بداي
ضمن البحث الواحد، ومن اجلدير بالذكر أن اجملالت العلمية قد توصي باتباع طرقة زلددة كأحد شروط النشر فيها: 

حبثو  لذا يتوجب على الباحث الذي يرغب يف نشر حبثو من اتباع طريقة النشر ادلعتمدة يف اجمللة العلمية اليت يقدم
 وعموما توجد عدة طرق معتمدة للتوثيق يف البحوث العلمية منها: إليها.

  استخدام نظام التأشيرة/ الحواشي: -أ
يعتمد ىذا النظام على إعطاء رقم متسلسل، يوضع بُت قوسُت مرفوع قليال عن موقع السطر الطبيعي يف هناية 

، مع إعطاء (1)الذي اعتمد عليو الباحث يف حبثو يكون على الشكل الفقرة اليت يتم اقتباسها يف ادلنت، ليشَت إىل ادلرجع
 نفس الرقم ليعطي شرحا تفصيليا عن ادلرجع يف حاشية الصفحة. ويكون ذلك ب :



  إعطاء شرح تفصيلي للرقم ادلذكور يف ذيل الصفحة نفسها حيوي تفصيالت معينة عن ادلرجع ادلذكور، مث
 هناية البحث أو الكتاب.توضع رتيع ادلراجع مرتبة ىجائيا يف 

  إعطاء أرقام متسلسلة دون إعطاء تفصيالت عن األرقام يف ذيل كل صفحة، ولكن بشرط وضع تفصيالت
األرقام ادلتسلسلة يف هناية البحث، أو يف هناية الفصل من الكتاب، مث توضع بعد ذلك رتيع ادلراجع مرتبة ترتيبا 

 ىجائيا يف هناية البحث أو الكتاب.
 ق أمام النص المقتبس:التوثي-ب
  عن طريق استخدام نظام ىارفردharvard system والذي يعتمد على التوثيق مباشرة بعد :

انتهاء النص ادلقتبس، وذلك بوضع عائلة ادلؤلف متبوعة بالسنة بُت قوسُت، وقد ط ور ىذا النظام يف جامعة ىارفارد 
( 2002ئيا يف قائمة ادلراجع أو ادلصادر. مثال: )النجار، مث يعاد ترتيب رتيع ادلراجع ادلستخدمة ىجا1330عام 

(lewis 2001.) 
 علما أنو يتم جتديده 1330: طور عام عن طريق استخدام جمعية علماء النفس األمريكية ،

باستمرار... ويعتمد ىذا النظام على التوثيق بعد انتهاء النص ادلقتبس، أو الذي رجع إليو الباحث مباشرة، وذلك 
ئلة ادلؤلف متبوعة بفاصلة مث السنة متبوعة بفاصلة مث الصفحة ورتيعها بُت قوسُت، مث يعاد ترتيب رتيع بوضع عا

(   ويالحظ أن الرقم األخَت lewis,2001,25( )20، 2002ادلراجع ىجائيا يف قائمة ادلراجع. مثال: )النجار،
 .( باإلصلليزية قبل رقم الصفحة.pة أو )يف التوثيق يدلل على الصفحة دون احلاجة إىل ذكر حرف )ص.( بالعربي
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