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 :وفيما يلي تفصيل لهذا اإلجمال 
  األصالة واالبتكار-1

ن المعايير الحاآمة التي أوردها القرار الوزاري رقم              تكار من بي بر األصالة واالب  135تعت

تاريخ    ادة      1/2/1998ب ي الم ك فأهمية توافر األصالة واالبتكار هو شرط قانوني للترقية       . 19 ف ولذل

يه فنقول         زيد عل إذا آانت األصالة واالبتكار شرطًا من شروط اجتياز درجة الدآتوراه في           : ونحن ن

دم من الطالب فإن            توراه المق رطًا حاآمًا   ش – من باب أولى     –تعتبر  " األصالة واالبتكار "بحث الدآ

ي تقييم بحوث الترقية لدرجة أستاذ مساعد وبالتالي األستاذ   إنني أرى أن غياب األصالة واالبتكار . ف

يًا            بر آاف ية يعت ه        –من بحوث الترق ي حد ذات تها وهو ما يطلق عليه باللغة        – ف ية برم رفض الترق  ل

 .Veto Powerاالنجليزية 



 

ود  الة"والمقص و أن الOriginality" باألص ل النصوص أو      ه ى نق تمد عل م يع ث ل باح

وإذا آان نقل النصوص منحصرًا في سطور . األفكار أو التقليد في أي من مراحل البحث أو مكوناته

ة             يل األمان ك من قب إن ذل ية، ف ًا بطريقة علم ار التفصيلية موثق ل األفك ان نق يدًا أو آ ًا ج يلة وموثق قل

ت     الته إال إذا آان ث أص د البح ية ال يفق روقة   العلم ن مس م تك نقولة وإن ل ية م رته الكل برة .. فك فالع

ه      ية البحث وتوجهات ي البحث وبالرغم من ذلك                  .. بعموم ية ف ة العلم ر األمان ك من الممكن تواف ولذل

ي البحث        يس ف ار الباحث             " أصالة "فل نات أفك ية ليست من ب رة الكل فإذا أخذ الباحث فكرة  . ألن الفك

 .لخطوات والمراحل فإن ذلك يفقد البحث صفة األصالةباحث آخر وسار عليها وقام بتقليد ا

تكار   بطة باالب الة مرت لوب   Creativityواألص ي أس رة أو ف ي الفك ون ف د يك تكار ق ، فاالب

تكار في الوصول إلى نتائج جديدة تتميز بإضافة جديدة                د يكون االب نها وق ربط بي يانات وال يل الب تحل

 .في علوم إدارة األعمال أو تطبيقاتها

تاذ البد وأن تكون مبتكرة وغياب           وفي  اعد أو اس تاذ مس ية لدرجة أس نا أن بحوث الترق  رأي

 .Veto Power لرفض الترقية – في حد ذاته –االبتكار يعتبر آافيًا 
  األمانة العلمية والتوثيق العلمي-2

ول رالف بيري   الدعامة الكلية للتفوق العلمي تتوقف على التمييز الشامل " أن R. Berryيق

ي توصل بها الشخص إلى النتائج            ائل الت يق للوس ولذلك فإنه من الضروري مراعاة الدقة في       " والدق

 :التوثيق ذلك أنه انعكاس لألمانة العلمية على الوجه التالي

ي المتن دون اإلشارة إليه في متن البحث أو الهامش                 -أ رة لشخص آخر ف . يجب عدم ذآر فك

 . اسمه فإن ذلك يعتبر من قبيل السرقة العلميةفإذا ما تم أخذ فكرة لشخص آخر دون ذآر

يجب عدم استخدام أساليب الغير في متن البحث واسنادها لصاحب البحث فاستخدام أسلوب             -ب

 .الغير دون اإلشارة إليه إشارة واضحة في آل مرة يعتبر سرقة علمية

ل النصوص وطريقة نقل األفكار، وذلك عند عرض أ                  -جـ  ن طريقة نق تفرقة بي . ي منها يجب ال

فمن المعروف أن طريقة نقل النصوص يكون ظاهرًا للعين ويختلف اختالفًا جوهريًا عن 

 .طريقة نقل األفكار

ن الواجب أن    ه م ن فإن دة أو جملتي ة واح ن جمل زيد ع يًا ال ي نقول حرف الم الم ان الك إذا آ ف

ي تنصيص هكذا          ن عالمت لفقرة ذاتها وتكتب   ويدخل هذا الكالم المنقول حرفيًا في ا      "    ". يوضع بي



 

تاد       نفرجة عن بعضها آالمع ان الكالم المنقول حرفيًا أآثر من جملتين فإنه من    . السطور م ا إذا آ أم

ى أن يكتب على نصف المسافة بين السطور                         تقلة عل رة مس ي فق نقول ف الضروري عزل الكالم الم

 .للكتابة العادية وال يوضع بين عالمتي تنصيص

 : في آتابه دليل الباحثين ما يلي بالنص الواحديقول الدآتور سيد الهواري

رة وآل نص وآل بيان وآل رقم وآل                        ى مصدر آل فك ارة إل ية هي اإلش ة العلم إن األمان

شكل وآل جدول على أن يشمل ذلك اسم المرجع أو المصدر واسم مؤلفه واسم ناشره ومكان النشر      

م الطبعة وبصفة خاصة رقم الصفحة حتى يمكن ا            لرجوع إلى المصدر إذا أريد التثبت   وتاريخه ورق

 .مما ورد بالتقرير أو المقالة أو الرسالة

ة العلمية أيضًا عدم آتابة قائمة مراجع آبيرة في نهاية البحث دون االستفادة منها                  من األمان

ن    ي المت د قاموا بنقل قائمة            .. ف ن ق وع من التضليل العلمي فنحن نالحظ أن بعض الباحثي ك ن إن ذل

راجع من      نها                 م راءتها واالستخالص م وآثيرا ما  . بحوث أخرى أو من االنترنت ووضعها دون ق

ناد حيث يكون هدف الباحث إبهار                           ى إس تاج إل روفة ال تح ار مع ية أو أفك ار هامش نقل ألفك يكون ال

راجع         ائل من الم م ه ارئ بك أي مرجع استعانة حقيقية       . الق تعانة ب راجع دون االس ة م إن وضع قائم

 .ويمثل عيبًا آبيرًا. عتبر من قبيل التضليل العلميبإضافة واضحة ي

 : سالمة عنوان البحث-3

يه      م عل ي الحك ًا ف ث دورًا محوري نوان البح ب ع ان    .. يلع و آ ارئ ل تمام الق ير اه و يث فه

ولذلك فإنه يشترط في عنوان البحث أن يكون معبرًا عن األهداف والنتائج     .. الموضوع جديدًا ومهماً  

نه    توقعة م يكون العنوان قويًا ومؤثرًا لو آان مختصرًا فالعناوين الطويلة تفقد جاذبيتها وربما          و.. الم

ل    ير المل نوان البحث الجيد يعكس حنكة الباحث وقدرته        . تث وباختصار فإن عنوان البحث لكي    . إن ع

 .يكون سليمًا فإنه البد أن يكون مثيرًا لالهتمام، مختصرًا، معبرًا عما يحويه، ومرتبطًا بالهدف

 : سالمة عرض المشكلة -4

ولذلك فإنه من الضروري أن . إن عرض المشكلة بشكل سليم يعكس وضوحها عند الباحث   

فما .  واضحة أوًال في ذهن الباحث– أو التصدي لها بالبحث العلمي  –تكون المشكلة المطلوب حلها      

كلة  نى مش كلة هي انحراف Problemمع ن Deviation؟ المش وازن بي دم ت ا" أو ع نم و آائ "  ه

ا      ن م يها والمطلوب هو تصحيح شئ ما أو إلغاء      ". يجب أن يكون    "وبي يجة غير مرغوب ف فهي نت



 

ا      د تكون معقدة متشابكة         .. شئ م د تكون بسيطة وق وفي البحث العلمي غالبًا ما تكون .. والمشكلة ق

 .المشكلة متشابكة

دود الواجب التصدي إن عرض المشكلة البد وأن يعكس االنحراف المطلوب اختباره، والح   

ا  د  .. له ك الب ند عرض المشكلة  –ولذل ه،   – ع ي توضح حجم االنحراف ومكان يانات الت يع الب  تجم

 .والبد من وضع حدود حول ما يعتبر مشكلة وما ال يعتبر مشكلة.. والتطور التاريخي له وحجمه

ى استخراج الفرضيات م            ؤدي بشكل واضح إل د وأن ت يدة للمشكلة الب  –نها والصياغة الج

يأتي      ا س يئة للمشكلة تجعل البحث يتجه في اتجاه خاطئ منذ البداية               –آم ولذلك فإن  .  والصياغة الس

ا ستكون بمثابة إطار قوي للرقابة على جميع مراحل           اآم ألنه يار ح ليم مع عرض المشكلة بشكل س

 .البحث

  Hypotheses سالمة صياغة الفرضيات -5

ي ذهن البا          م صياغتها بشكل جيد فإنها البد وأن تؤدي    إذا آانت المشكلة واضحة ف حث وت

ا       ى وضع فرضيات لحله بر مشكلة يقع فيها الباحثون هو زرع فرضيات غير مستخرجة   . إل وان أآ

ومن الدالئل على سالمة عرض المشكلة هو أنها توحي للقارئ   .. بشكل مباشر من عرض المشكلة        

 .بالفرضيات المطلوب اثبات صحتها أو خطئها

ألة جوهرية باعتبارها أساس البحث العلمي وغالبا              إن صياغة     م مس الفرضيات بشكل محك

يئين                ن ش ة بي ي شكل عالق ا تكون ف ن ثابت ومتغير      : م وآلما قلت فرضيات البحث آلما أمكن  .. بي

 Veto Power )1( يعتبر آافيًا لرفض البحث– في رأينا –السيطرة عليه وسوء صياغة الفرضيات  

. 
 لدراسات السابقة  شمول ودقة عرض ا-6

من األهمية بمكان أن يظهر الباحث سيطرته على الدراسات السابقة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا         

ه        وم ب ذي يق ًال أصيًال مبتكرًا فيه إضافة جديدة سواء                  . بالبحث ال دم عم نهاية أن يق ي ال ألن الهدف ف

دة أو أسلوب جديد مغاير لألفكار وا                رة جدي دة فك ألساليب التي تبنتها الدراسات  آانت االضافة الجدي

 .السابقة

                                                 
 جمع فرض Assumptionsوبين فروض ) Hypothesisجمع فرضية  (Hypotheses نحن نرى أن هناك فرقًا آبيرا بين فرضيات  (1)

Assumption .(شئ مطلوب اثبات صحته أو خطئه من خالل التجارب العلمية أو البحث الميداني، أما الفرض فهو افتراض الفرضية هي 
 .تبنى عليه قراراتك وليس هو نفسه محل شك أو اثبات



 

ه من الضروري أن يضع الباحث لنفسه معايير الختيار الدراسات السابقة، وأهم             ك فإن ولذل

وعلى الباحث أن يعرض باختصار هدف آل . معيار هو ارتباطه بشكل مباشر بالبحث تحت االعداد    

تها، واألس   ي تبن ابقة، والفرضيات الت ات الس ن الدراس ة م تخدمتها، دراس ي اس اليب اإلحصائية الت

 .والنتائج التي توصلت إليها ويكون تقييم آل ذلك من منظور البحث الذي يقوم به الباحث

ي البحث تحت                   دة ف د وأن توضح االضافة الجدي ابقة ب تقادية للدراسات الس إن الدراسة االن

داد واختالفها عن سابقتها        ابقة من خالل منظور تاريخي   وغالبًا ما يتم عرض الدراسات الس     ... اإلع

ي آل دراسة اسم آاتبها بالكامل ومكان نشرها وتاريخ نشرها بحيث يمكن بسهولة         ى أن يظهر ف عل

 . من الرجوع إليها

ان وجود قائمة مختصرة بالدراسات السابقة بدون الدخول في التفاصيل المذآورة آنفًا يعيب           

 .الدراسات السابقة بشكل شامل وعميقالبحث العلمي ألنه يعكس عدم سيطرة الباحث على 

  سالمة حجم العينة والبيانات وعمق التحليل-7

له أصول وأسس معروفة                     ي سالمة البحث و ًا ف نة دورًا محوري واالخالل . يلعب حجم العي

ته                 نة هو اخالل بالبحث العلمي ونتيج دة العي يارها ووح ية اخت نة وآيف وغالبا ما يتشكك . بحجم العي

 .الخ...  بحث علمي لم يتم فيه اختيار حجم العينة بشكل سليم الناس في نتيجة

ي يتم تحليلها            ام الت ادة الخ يانات هي الم ومن األهمية بمكان االهتمام بمصادر البيانات     . والب

ا    نماذج جمعه ير في مصادر البيانات وامكانية جمعها منذ التفكير في مشروع                . وب تم التفك د أن ي والب

 .فتكون قاصرة ..  الباحثون أنهم غير قادرين على الحصول على البيانات فكثير ما يكتشف. البحث

وق في نتيجة                   ة للوث ألة حاآم بار الفرضيات مس تها الخت يل ومالءم اليب التحل إن سالمة أس

ث بحوث     . البح يم ال ي تقي ية ف ير الرئيس د المعاي يل أح ي التحل ق ف بحوث  . إن العم ي ال ي ف وال يكف

ية    ثًال    –الميدان  ثم االعتماد في التحليل على إعادة آتابة هذه النسب من     – النسب المئوية     حساب  – م

 .الجداول وذآر التغيرات فيها من فترة زمنية ألخرى

 : سالمة النتائج والتوصيات -8



 

ي البحث    ًا ف زروعة زرع ن البحث أو م ر م كل مباش ير مستخلصة بش تائج غ إن وضع ن

ى رفضه       ؤدي إل د ي  أن تكون النتائج التي ترد في نهاية البحث مستمدة من ولذلك فإنه البد. العلمي ق

 .ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بفرضيات البحث وأهدافه ومعالجاته

بطة أيضًا بالنتائج ارتباطًا مباشرًا وال تكون             ان أن تكون التوصيات مرت ية بمك ومن األهم

ا يجب التفكير في متطلبات تطبيقها             ة أو مطاطة آم يات عامة أو عدم التفكير إن إدراج توص.. عام

ي متطلبات تطبيقها من المسائل التي تعيب البحث العلمي          ومن المعروف أن تحديد المشكلة بشكل     . ف

يد وصياغة الفرضيات بشكل جيد وجمع البيانات المالئمة وسالمة عمق التحليل يؤدي إلى سالمة            ج

 .النتائج والتوصيات إذا تم مراعاة ما قلناه هنا
  واستيفاء الجوانب الشكلية  دقة اللغة-9

ة اللغة العربية والتراآيب اللغوية وآذلك                 يد هو دق ة للبحث العلمي الج ير الحاآم من المعاي

ية        ة األجنب تابة اللغ ة آ ة    . دق ي اللغ ل ف ية آانت أو أجنبية   –وأن أي خل  تؤثر تأثيرًا سيئًا على – عرب

ن    تابة اللغ             .. المحكمي ي آ بًا ف اهد غال ل يش بر خل يزية يكون عادة في قائمة المراجع،  وأن أآ ة االنجل

 .فكثرة األخطاء تعكس جهل الباحث في اللغة االنجليزية وفي أصول الكتابة

 :والجوانب الشكلية للبحث آثيرة ومتعددة منها على سبيل المثال ال الحصر 

ن         � يس م ل، فل ل فص ات آ ي لمكون ب المنطق ول والترتي ي للفص ب المنطق ن الترتي د م الب

و  بل ذآر فرضيات البحث              المعق ثًال ذآر أهداف البحث ق ثابة مفاتيح   .. ل م فالفرضيات بم

 .وبناء عليها يتحدد الهدف.. الحل المحتملة 

رات بحيث ال تكون هناك فقرة                     • ي حجم الف توازن ف ي حجم الفصول وال توازن ف د من ال الب

 ).سطرين مثًال(وفقرة صغيرة جدًا )  سطور مثًال9أآثر من (آبيرة 

" بنط"من استخدام العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية لتوضيح تدفق األفكار واختيار البد  •

 .الكتابة المالئم

 .البد من وضع ترقيم متتابع لألشكال وآخر للجداول وذآر مصادرها تحت آل منها •

 

 



 

  حداثة المراجع وارتباطها بالبحث -10

فنحن اآلن في القرن الواحد . على البحثتعتبر حداثة المراجع من المعايير القوية في الحكم         

يانا نجد باحثين يستخدمون مراجعًا في الثمانينات      ان استخدام المراجع القديمة من .. والعشرين وأح

م إال إذا آانت مراجع           الذات، الله ية ب ي بحوث الترق بة ف ياء المعي أفكارها ما زالت " آالسيكية"األش

لدوريات دورًا أآبرا في تقييم المراجع فاالعتماد على الكتب وتحتل ا.. صامدة مع آل هذه المتغيرات

 .مهما آانت حديثة غير آاف للتعرف على الجديد

د أن تكون المراجع المستخدمة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبحث وان آنا أحيانا نكتشف                والب

ند الباحث عندما يشير إلى مراجع في موضوعات ال تستحق االشارة إليها،               ثًا ع  وبعض الباحثين   خب

يقى                 برر حق راجع دون م ثرة الم ارئ بك ار الق ى إبه يانا نشعر أو نكتشف أنها منقولة     . يسعون إل وأح

 .بالنص من قوائم أخرى وال سيما إذا لم يكن هناك اشارة لها في الهوامش
 قضية األهمية النسبية لمعايير التقييم

بية لكل معيار دورًا مح              ية النس ر األهم وريًا في التقييم وهنا نتوقع اختالف   تحتل قضية تقدي

ية النسبية لكل عنصر         ن حول األهم  أهم –إننى أرى شخصيًا أن عنصر األصالة واالبتكار      . الكثيري

ى اإلطالق وأعطيه          يار عل ي الدرجات  ( درجة   200 درجة من      30مع وأعطيه قوة رفض ). إجمال

Veto Power   ال عن األصالة واالبتكار يقال عن األمانة ا يق ).  درجة وقوة رفض30( العلمية  وم

نى أعطي عناية خاصة بسالمة حجم العينة ومالءمة البيانات وعمق التحليل فإننى                    ومن الواضح إن

يار      ذا المع ك جيد على األقل      55أعطي له ي ذل تقدير ف د أن يكون ال آما اهتم بدقة اللغة .  درجة والب

 .والجوانب الشكلية وآذلك دقة آتابة المراجع



 

 م لتوثيق البحوث العلميةأربعة نظ

 )MLA) Modern Language Association نظام -1

 .يعتمد هذا النظام على ذآر اإلسم األخير للمؤلف ورقم الصفحة عند الكتابة

ول      ا تق رة بل انظر دائمًا إلى التعليمات وتتبع           Raimes" ريمز "فكم ى الذاآ تمد عل  ال تحاول أن تع

 )96(األمثلة 

ز"الحظ أن   م     هو  " ريم يزية ورق ية واإلنجل ة العرب ناه باللغ د آتب م األخير للمؤلف وق اإلس

وإذا آانت هذه هي المرة األولى التي يذآر فيها المرجع فالبد أن يكتب . الصفحة موجود بين قوسين    

 .اسمه األول واألخير ويتم التعريف بمكانته العلمية

 )96 (.... بجامعة مدينة نيويورك أن Ann Raimes" آن ريمز"تقول 

 .الحظ أن المكتوب بين قوسين هو رقم الصفحة بدون ذآر ص أو صفحة

ة    راءة دون مقاطع ي الق تمرار ف ارئ باالس ا تسمح للق يق أنه ي التوث ريقة ف ذه الط يزة ه وم

 .المراجع والهوامش مثل بعض الطرق األخرى

 Humanitiesويصلح هذا النظام للتوثيق في العلوم اإلنسانية 

تابة ق       تم آ ذا وي راجع في نهاية البحث مع بداية صفحة جديدة حيث تكتب المراجع     ه ة الم ائم

 .باإلسم األخير للمؤلف أوًال وترتب أبجديًا وال يتم ترقيم المراجع بالطبع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفي حالة وجود أآثر Houghton Mifflinالحظ أن اسم الناشر مختصر فهو في األصل 

تابة اسم المؤلف الث       تم آ . االسم األول ثم االسم األخير بينهما فاصلة: اني بالشكل التالي من مؤلف ي

 . وقبلها فاصلة.et al: فإذا آان أآثر من اثنين يضاف بعد اسم المؤلف األول ما يلي 

 APA نظام -2

American Psychological Association 

 .يعتمد هذا النظام على ذآر االسم األخير للمؤلف وتاريخ المرجع

ول  زري"تق ى     ) Raimes) 1999" م ا إل ر دائم ل انظ رة ب ى الذاآ تمد عل اول أن تع ال تح

 .التعليمات وتتبع األمثلة

اريخ المرجع ورد بين قوسين مباشرة بعد اإلسم األخير للمؤلف وإذا آان الكالم             الحظ أن ت

 .منقول بالنص فالبد من ذآر رقم الصفحة مع آتابة ص قبل الرقم

  في قائمة المراجعMLAمرجع مكتوب بنظام
 
 
 
 
 
 

Raimes, Ann. Keys for Writers : A Brief 

Handbook. New York: Houghton, 1990. 

االسم االخير للمؤلف

 نقطة فاصلة

 اإلسم األول

 عنوان الكتاب تحته خط

نقطة

 تاريخ المرجع

فاصلة

 نقطتين

نقطة تحتها خط

 بوصة2/1 مسافات أو 5



 

 ) ..............96 ص ،Raimes) 1999" ريمز"تقول 

وميزة هذه الطريقة في التوثيق أنها تسمح للقارئ بالتعرف على مدى حداثة المرجع بمجرد               

 .Social Sciencesويصلح هذا النظام للتوثيق في العلوم االجتماعية . ذآر اسم المؤلف

راجع في نهاية البحث مع بداية صفحة جديدة حيث تكتب ا           � ة الم تابة قائم تم آ ذا وي لمراجع ه

 .باالسم األخير للمؤلف أوًال واختصار اسمه األول وبجوار تاريخ المرجع

 .وقائمة المراجع هنا مرتبة أبجديًا بدون ترقيم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف    ير للمؤل م األخ تابة االس ي آ ول ف افات أو 5(الحظ الدخ ًا )  بوصة2/1 مس ظ أيض الح

يرة في آلمات العنوان ما عدا أول آلمة الحظ أيضًا أن الحروف صغ   . اختصار االسم األول للمؤلف    

ير      ي األول مباشرة بعد اسم        . Capitalحرف آب تاب ف نة نشر الك قارن هذه ). المؤلف(الحظ أن س

 .MLAالطريقة مع 

 )CBE) Council of Biology Editors نظام -3

 لمراجع في قائمة اAPAمرجع مكتوب بنظام
 
 
 
 
 
 

Raimes , A . (1999) Keys for writers : 

a brief handbook. New York: Houghton . 

االسم االخير 
 نقطة فاصلة

اختصار اإلسم األول عنوان الكتاب تحته خط حروف
 صغيرة ما عدا أول آلمة

نقطة

مكان النشر اسم الناشر
باقي العنوان مختصر 

 حروف صغيرة

 بوصة2/1ات أو  مساف5

 التاريخ

نقطتين



 

تابة       ي الك تابع ف م مت ر رق ى ذآ نظام عل ذا ال تمد ه ى (يع ى أعل غير إل ة  ) ص حبه قائم يص

 .هوامش في نهاية البحث مرتبة حسب تسلسل ورودها في البحثبال

ى        ًا إل نظر دائم يق وال ي التوث رة ف ى الذاآ تماد عل دوى االع دم ج ن بع د الباحثي ر أح ويذآ

 .التعليمات وتتبع األمثلة

الحظ الرقم الموجود في نهاية العبارة بالفنط الصغير إلى أعلى أي ليس في مستوى السطر             

 .قيم حتى نهاية البحثويستمر التر. نفسه

وم    ل العل ي آ يق ف ريقة للتوث ذه الط تخدم ه ذه Scientific Disciplinesوتس ز ه  وترآ

ا وعلى من يريد تتبع                    ى مصدرها أو تاريخه يس عل واردة ول ة ال ى المعلوم يق عل ي التوث الطريقة ف

ة الهوامش أو قائمة المراجع المستخدمة                م الصفحة أن يفحص قائم في نهاية المصدر وتاريخه ورق

 .البحث حيث يتم ترقيم المراجع حسب تسلسل ورودها في البحث وبالطبع فإنها ال ترتب أبجديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راجع وبالطبع ليست مرتبة أبجدياً       يم المسلسل للم الحظ عدم وجود فاصلة بعد . الحظ الترق

ط صغير ما عدا أول الحظ أن عنوان الكتاب مكتوب بفن. الحظ اختصار االسم األول.. االسم األخير

  في قائمة المراجعCBEمرجع مكتوب بنظام
 
 
 
 
 
 

1.  Raimes  A  .        Keys for writers: a brief 

handbook. New York: Houghton ; 1999. 454 pages

االسم االخير

 اختصار االسم
  األول

عنوان الكتاب بدون خط تحته  ال توجد فاصلة
ط صغير ما عدا أول آلمةوالفن

عدد صفحات 
مكان النشر الكتاب

عنوان الكتاب بدون خط 
 تحته والفنط صغير

 رقم مسلسل

 نقطة

نقطة 
 نقطتينوفاصلة

اسم الناشر
 تاريخ النشر



 

ة  نوان الكتاب            . آلم وفوق آل  . الحظ وجود تاريخ النشر بعد الناشر     . الحظ عدم وجود خط تحت ع

ي المرجع هو عدد صفحات الكتاب وليس الصفحة أو الصفحات التي تم               ذا الحظ أن آخر شيئ ف ه

 !االسترشاد بها

 .U of Chicago Manual نظام دليل شيكاغو -4

لى استخدام الهوامش أسفل الصفحات وترقيمها بالتتابع بحيث يظهر فيها     يعتمد هذا النظام ع   

 .مع نظام خاص في حالة تكرار المرجع في الهامش.. جميع تفاصيل المرجع ورقم الصفحة

ول    ى الذاآرة، وبدًال من ذلك، انظر دائمًا للتعليمات         : "Raimes" ريمز "تق تمد عل ال تحاول أن تع

 ".واتبع األمثلة

م    نط الصغير أعلى السطر في نهاية العبارة، سواء آان نص      الحظ رق امش بالف أو "   "  اله

 .فكرة

ي العلوم اإلنسانية وبصفة خاصة التاريخ، وتاريخ الفن،             � نظام بشكل واسع ف ذا ال يستخدم ه

 .واألدب، والفنون

 :تكتب الهوامش هكذا  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على آتابة مرجع في الهامش للمرة األولى بنظام دليل شيكاغو
 
 
 
 
 
 

Ann Raimes , Keys for Writers :  
a brief handbook. New York: Houghton Mifflin 

Co., 1999) , 168. 

االسم األول 
 فاصلة

اسم الكتاب تحته خط بالحرف  اإلسم األخير
 الكبير

القوس

 بوصة2/1 مسافات أو 5

رقم  فصلة
الصفحة  نقطة نهائية



 

 

 

رك   ظ ت طر األول  5الح ي الس افات ف م األ .  مس ظ االس امل دون  الح ف أوًال وآ ول للمؤل

بعه فاصلة             م االسم األخير للمؤلف يت الحظ اسم الكاتب تحته خط وبالحرف الكبير لكل  . اختصار ث

يانات مكان النشر                           ا توضع ب تاب وإنم د اسم الك ية الحظ عدم وجود فاصلة أو نقطة بع ة أساس آلم

 . الصفحة وبعدها نقطة نهائيةوالناشر وسنة النشر بين قوسين وبعد القوس الثاني فاصلة، ثم رقم

ب   � ا يكت رجع وإنم يانات الم رر ب امش ال تك ي اله ية ف رة الثان رجع للم تابة الم ند آ  170وع

.Ibid,      م الصفحة بعها فاصلة ورق د ذلك يكتب اسم المؤلف يتبعه     . يت إذا تكرر المرجع بع ف

 .168 ريمز، -Raimes, 168. 1 .1فصلة ورقم الصفحة ونقطة هكذا 

تابة      • ند آ قائمة المراجع تكتب المراجع آما هي في الهوامش ما عدا اإلسم األخير فيكتب            وع

نوان الكتاب وبعد تاريخ النشر مع                         د ع د اإلسم وبع نقطة بع تخدم ال ي آل مرجع وتس أوًال ف

 .ويتم ترتيب المراجع أبجديًا بدون ترقيم طبعًا. رفع القوسين

 

 

 

 

 

 

وربما يرى الباحث استخدام نظام .  طبعته األولى  هذا هو النظام المستخدم في هذا الدليل منذ        �

 .المهم االلتزام بالنظام المستخدم في البحث آله..  أو غيره MLAآخر للتوثيق مثل 

  
 

 مرجع مكتوب في قائمة المراجع بنظام دليل شيكاغو
 
 

Raimes , Ann Keys Writers :  A Brief 
Handbook. New York: Houghton Mifflin Co., 1999) 
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