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 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 والمراجع المصادر قائمة كتابة( : 26المحاضرة )

تمثل الطريقة الصحيحة إلثبات المراجع والمصادر التي استعان بها الباحث في جمعع المعاد  

يقوم به إحدى المهارات األساسية التي يجب أن يتقنها إتقاناً بالغاً، ويعد  دعدد العلمية للبحث الذي 

كبير من الحاالت دلى توثيق المصادر، وكتابة المراجع تمثل نقطة ضعف بالنسبة لعدد كبير معن 

الباحثين. وتستهدف دمليعة إثبعات المراجعع والمصعادر فعي البحعوم العلميعة تحقيعق مجمودعة معن 

 ة اآلتية:األهداف األساسي

 التأكيد دلى دنصر األمانة العلمية وهو من العناصر والسمات األساسية للباحث. -1
 التدليل دلى أصالة البحث وجودته، والتركيز دلى موضودية الباحث. -2
 مسادد  القارئ في الوصو  إلى المصادر األساسية للماد  العلمية بأقل مجهود ممكن. -3

فععي نهايععة البحععث، بحيععث يجمععع فيععه كععل المصععادر ويقععوم الباحععث بددععداد قا مععة أو فهععر  

والمراجع التي نقل واقتبس منها في بحثه، فال يجعو  لعه أن يتعري اعيماً منهعا معن دون تعدوين فعي 

هذا الفهر ، ودلى الباحعث أن يحعرج جيعداً، وأن يراجعع بحثعه بحيعث يتأكعد أنعه لعه يتعري منهعا 

د، فمعن المععروف بعأن الفهعار  ب عكل أن لفهر  المصادر والمراجعع أهميعة وضعرف مفيع .ايماً 

التعي ال يجعو  دام هي مفاتيح البحث، وفهر  المصادر والمراجع هعو أحعد هعذل المفعاتيح المهمعة 

والمراجعع التعي  أن يغفل الباحث دن إدعدادها. فعالكثير معن القعراد يعودون أن يطلععوا دلعى المصعادر

يتوسععوا أكثعر فعي إحعدى النقعا  أو رجع إليها الباحث واقتعبس منهعا، وكلعت حتعى يرجععوا إليهعا و

المواضيع التي الحظوها في البحث، فدكا له يكن هذا الفهر  موجعوداً، فسيصععب دلعيهه األمعر، 

فالتوثيق الذي يوثقه الباحث في بحثعه ال يكفعي، فهعي ال يحتعوي دلعى كعل المعلومعات المهمعة دعن 

ال عال  دلعى قا معة المصعادر المرجع. كما أن البعض من الباحثين يلجعأون إلعى أبحعام ضيعرهه ل

والمراجع، والتعرف من خاللهعا دلعى ملتلعف المصعادر والمراجعع التعي قعد تفيعدهه فعي األبحعام 

 التي هه بصددها. 

إن البحث العلمي محاولة ابتكاريعة تتسعه باألصعالة والحيعد  والموضعودية، والباحعث العلمعي 

آلراد والمعلومعععات والبيانعععات هعععو العععذي يسعععتعين بعععالمراجع المتصعععلة ببحثعععه لالسعععتزاد  معععن ا

واالتجاهات الوارد  بها، و رق المعالجة المتبعة فيهعا واإلجعرادات المنهجيعة بهعا، بحيعث تتكعون 

لديععه كميععات ونوديععات مععن المعلومععات يصععبها بعععد كلععت فععي اععكل خالصععات أساسععية تبععدو فيهععا 



دراسععة الم ععكلة النظععر  ال ععمولية المتكاملععة للموضععو ، ويتمععح منهععا مععدى تعمععق الباحععث فععي 

 وإلمامه بأبعادها الملتلفة، وأسلوبه العلمي في معالجتها ودرضها بطريقة موضودية. 

وحتى تتحقق الفا د  المرجو  من فهر  المصادر والمراجع، فدن من الواجعب دلعى الباحعث 

أن يقوم بدددادل وترتيبه بطريقعة جيعد ، ومعن أاعهر الطعرق المسعتعملة فعي ترتيعب هعذا الفهعر : 

رتيب األلفبا ي. كما أن المرجع العذي يعته تدوينعه فعي القا معة، ال بعد أن يحتعوي دلعى جملعة معن الت

المعلومات التي تلص كلت المرجع، وتسهل دلى القعارئ الرجعو  إليهعا، وهعذل المعلومعات هعي: 

اسععه المفلععف: دنععوان الكتععاح أو البحععث أو المقالععة العلميععة، رقععه الطبعععة، مكععان الن ععر، اسععه دار 

قمقععاً أو مترجمععاً، فيجععب أن يععذكر اسععه المحقعععق أو الن عع حو ر، تععاريا الن ععر. وإكا كععان المرجععع م 

  .المترجه

ويعّد توثيق المراجع والمصادر فعي البحعث العلمعي معن اللطعوات الهامعة جعداً، فهعي تكسعب 

البحث أهميته وتعز  من مصداقية المعلومات المن ور  فعي البحعث، كمعا تحفعو حقعوق المفلعف، 

الرجو  لكتاباتهه وأبحاثهه، كما تمكن القارئ من الحصو  دلى مزيد معن المعلومعات فعي  من ثه

 .حا  رضب بذلت

البحعث كذلت تعدو قا مة المصادر والمراجع السند األساسي الذي تستند إليه دملية التوثيق في 

معة، ولعذا فهعي والمقد من أو  األاياد التي يطلع دليها القارئ مع الفهرست -بال ات  -العلمي. وهي

كات أهمية كبير  في تكوين االنطبا  األو  دنعدل، وباإلضعافة إلعى أن قا معة المصعادر والمراجعع 

هي إحدى الوسا ل التي يتحقق بها القارئ من مدى جدية البحث والدراسة، فدنها تمكنه أيماً معن 

فععي قا مععة أن يعععرف مجععاالت التوسععع فععي الموضععو  إكا أراد كلععت...يبقى أن نحععدد مععاكا نمععع 

 المصادر والمراجع وكما يأتي:

كل المصادر والمراجع التي داد إليها الباحث وتمت اإلحالة دليها فعالً فعي هعواما البحعث.  -1
أن كتابععة الهععواما، تعبععر دععن الموضععودية والععرون العلميععةد ألن الباحععث دنععدما ي ععير إلععى 

،والتفريق بين أفكارل واألفكار التعي المصدر الذي استعان به، فدنه يثبت بذلت األمانة العلمية 
أخذها دن ضيرل. ثه أن كلت يسادد باحثًا آخر دلعى التععرف واإللمعام بالمصعدر الم عار إليعه، 

 واالدتماد دليه في أبحام أخرى.
 كل الدراسات التي استفاد منها الباحث، ولكنه له ي ر إليها في الهواما. -2
راجعع التعي اسعتفاد منهعا اسعتفاد  حقيقيعة، وأن ويجدر بكل باحث أمين أن يذكر المصعادر والم -3

يتجنععب أسععلوح التمععليل الععذي يسععتلدمه بعععض البععاحثين، حيععث يععذكرون أسععماد مصععادر أو 
 مراجع له يستفيدوا منها، بل وله يطلعوا دليها، إيهاماً للقارئ بأنهه واسعوا اال ال .

 يته الترتيب حسب الترتيب األلفبا ي ألسماد المفلفين. -4
سبة لترتيعب قا معة المراجعع فيجعب دلعى الباحعث أن يعنظه قا معة المصعادر والمراجعع أما بالن

بالتفريق بين المصدر والمرجع، فدكا كان موضو  البحث يتعلق ب لصية من ال لصعيات، فعدن 



المصادر تكون هي مفلفعات هعذل ال لصعية، أمعا المراجعع فتكعون هعي مجمودعة الدراسعات التعي 

 .كتبها آخرون دن هذل ال لصية

  

 المصدر: 
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