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  العمسي البحث في االقتباس مفيهم
 جدئي، بذكل أو كامل بذكل سهى  الذيء أخح بسعشى العخبية المغة في تأتي مكانو من الذيء اقتبذ

 يتم بل كامل بذكل السزسهن  أخح يتم ال ولكن العمسي البحث في االقتباس عمى يشظبق السفيهم وىحا
 .السزسهن  من جدء أخح

 .آخخ باحث ومعمهمات ألفكار نقل عسمية ىه العمسي البحث في االقتباس بأن القهل يسكن أيزا
 .البحثي لسرجره القهل وندب لمجسيع ومعخوف مذيهر قهلو تكخار السخاد الباحث كان إن وخرهصا  
 أخح لسكان الكامل التهثيق مع) عبارة ىه التعخيف ىحا في تجويشيا من البج التي اليامة واالضافة
 .مشو األخح تم الحي األساسي السخجع بتهثيق ممدم العمسي البحث في االقتباس أن حيث .(االقتباس

 ومكان وسشة الشذخ ودار السخجع وعشهان السؤلف اسم من كاممة التهثيق معمهمات بكتابة وذلك
 .الرجور
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   العمسي البحث في االقتباس أىسية 
 حيث من االقتباسات بتحكيم تقهم التحكيم لجشة إن بل اقتباسات، فيو يهجج ال بحث ىشاك ليذ قظعا ،

 االقتباس أىسيا من مهارد عجة من السعمهمات يدتقي البحث أن حيث .ونهعا   كسا   الجراسة في ودورىا ورودىا
 أىسية يهجج أن مشظكيا   يكهن  وليحا .العيشة من جسعيا يتم التي والسعمهمات والسخاجع الدابقة الجراسات من

    :يمي ما األىسية ىحه وجهه أبخز ومن العسمية، ليحه
 بذكل بو الخاصة البحثية الجراسة إعجاد في الباحث تداعج التي البحثية اإلجخاءات أحج االقتباس إن :أوال  

 .ومتعجدة عظيسة فهائج من لو لسا احتخافي
 بيا واإللسام وتأصيميا، العمسي البحث أفكار تهطيج عمى الباحث يداعج والرحيح الدميم االقتباس إن :ثانيا  

 .مهضهعي بذكل نقجىا يتم أن كسا جيج بذكل
  الخاص البحث لسهضهع والسهالية السعارضة اآلراء عمى التعخف في الباحث يداعج الجيج االقتباس إن :ثالثا  

 .مسكن شكل بأقرى مشيا يدتفيج لكي وب
  إن كحلك .وواضح صحيح بذكل نظخه وجية وبيان تهضيح عمى الباحث يداعج الجيج االقتباس إن :رابعا  

 .البحثية الجراسة وشخوط متظمبات كافة استكسال عمى الباحث يداعج
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   االقتباس وتصنٌفات أشكال

 األخذ بطبٌعة أٌضا وٌتعلق .الخاصة وكٌفٌته محدداته له منها شكل وكل االقتباس، عملٌة تتخذها التً األشكال من العدٌد ٌوجد

 :المقصد لهذا توضٌح ٌلً وفٌما وكٌفٌتها، للمعلومات

 من االقتباس على لٌدل العزو عبارات ٌستخدم الباحث كون على ٌعتمد االقتباس أشكال من الشكل وهذا :المباشر غٌر االقتباس :أوالا 

 مكتملة العبارات بأن للنص القارئ ٌشعر أن منها متعددة وفوائد مزاٌا االقتباس من النوع ولهذا اآلخرٌن، الباحثٌن ونصوص مؤلفات

 .للقارئ الفكري التكامل تعٌق التً تنصٌص وعالمات ترقٌم عالمات بٌنها تفصل ال

ا   فً الباحث ٌتبعها التً اآللٌة وتكون المصدر، محتوى من حرفً بشكل النقل االقتباس من الشكل هذا وٌتضمن :المباشر االقتباس :ثانٌا

 أن الباحث على ٌتوجب كما اإلبدال، أو النقصان أو باإلضافة تعدٌل أي دون هو كما ومحتواه النص بنقل ٌقوم أن هً المباشر االقتباس

 والمرجع المصدر بٌان ٌجب وكما األصلً، مرجعه إلى وإسناده تنصٌص عالمتً بٌن وضعه خالل من المباشر االقتباس بذكر ٌقوم

ا  مباشرة المراجع قائمة فً أو السفلً الصفحة هامش فً األصلً  االقتباس وٌتمٌز البحثٌة، الدراسة فً المستخدم التوثٌق ألسلوب تبعا

 النص بٌن بالفصل الباحث ٌقوم أن أو البحثٌة، الدراسة فً أسطر ستة المباشر االقتباس حجم ٌتجاوز أال فٌجب بخصائص المباشر

 .بالمسافات المتن وبٌن المقتبس

ا   .منه غاٌة للقارئ ٌكون النص من جزء مع ٌتعامل الذي االقتباس أشكال أحد وهو :الجزئً االقتباس :ثالثا

ا   ترتٌب وإعادة وإٌجاز اختصار إلى تحتاج الفقرة كون مع ٌتعامل الذي االقتباس أشكال أحد وهو :الصٌاغة إعادة بهٌئة االقتباس :رابعا

 .وتكوٌن

ا  ا  المعنى على الحفاظ خالل من ٌتم الذي االقتباس أشكال أحد وهذا :المؤلف بأفكار باإلدالل االقتباس :خامسا  المنقول النص فً ضمنٌا

 .أكبر بشكل إبرازها الباحث ٌرٌد معٌنة فكرة أو حقٌقة على للتأكٌد وذلك مباشر، غٌر بأسلوب



 منهج البحث التارٌخً

 عباس قاسم عطٌة. م.مصبٌح نوري خلف                                                                . د.أ

 :االقتباس تحكم التي والذخوط الزهابط
 الذخوط ىحه ومن .وضهابظو االقتباس مفيهم في لمتعامل األكاديسية والجراسات األبحاث كتابة في السخترهن  نظسيا التي الزهابط تعجدت

 :يأتي ما والزهابط
 كسا مباشخة، غيخ اقتباسات أم مباشخة اقتباسات أكانت سهاء عشو تحيج وال ليا األصمي بالسعشى الباحث يحكخىا التي االقتباسات تفي أن يجب -

 .لمسرجر الكاتب أو السؤلف إلى التشبيو يججر
 اإلطالة ألن االقتباس في يظيل أال يجب كسا لمشص، السعشى يدتهفي وبسا يكفي بسا مخترخا   يكهن  أن فيخاعي باالقتباس الباحث ييتم أن يجب -

 .األفكار في تذتت لمقارئ  وتدبب الخظأ في الباحث تهقع فيو
 األخخى  األمهر من أكبخ بذكل عمييا والتخكيد الدابقين أعسال من الزخورية األمهر اقتباس عمى باالقتباس قيامو عشج الباحث يعتسج أن يجب -

 .ليا قيسة ال التي
 آراء بشقل قيامو أسباب فييا يبين والتي األخخى  الشرهص من باالقتباس الباحث قيام أسباب تبخز التي التعقيب بجدئية الباحث اىتسام ضخورة-

 .بإعجادىا الباحث يقهم التي البحثية الجراسة أىسية يبخز الحي األمخ ىحا اآلخخين، وأفكار
 بشقميا يقهم التي السعمهمات من تسكشو مجى ليبين باإليجاب عمييا وتعقيبو بشقميا يقهم التي األفكار عن الجفاع الباحث عمى يتهجب كسا-

 .بحثو إلى باالقتباس وإدراجيا
 الخاصة الشرهص تزسين عمى تعسل ألنيا ،رحيحةال بالظخيقة تست إن العمسي البحث في السذخوعة األمهر من االقتباس بأن القهل يسكن بحلكو 

 .اآلخخين والسؤلفين لمباحثين الفكخية السمكية حقهق  عمى محفاظل وذلك بإعجاده يقهم التي بحثال داخل في آخخين وباحثين بسؤلفين
 اسسا   لو وترشع البحثي العالم وسط في وعش متسيدة صهرة تعكذ العمسية ىحه تشظم التي بالزهابط الباحث التدام ومجى االقتباس وشكل طخيقة وأن

 .بآخخ أو بذكل سمبيا دون  حقهقيم عمى السحافظةو  اآلخخين أعسال مع التعامل في احتخافيا  
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 :االقتباس كتابة كيفية
 :السقتبدة السعمهمات لكتابة طخق  ىشاك

 تغييخ أي دون  قهسين بين تهضع ثم ومن والسخاجع الدابقة الجراسات من ىي كسا السعمهمات تؤخح أن وىي األولى الظخيقة.1
 .محتهاىا عمى إضافة أو ححف أو
 السعمهمات، تمك يكتب أن قبل .مقتبدة معمهمات ىي القادمة السعمهمات أن إلى الباحث يذيخ أن فيي الثانية الظخيقة أما.2

 .(……… أن كحا لمسؤلف كحا كتاب في جاء وقج) كتابتو السثال سبيل عمى
 .القائسة في الجاخمي التهثيق في أيزا السعشى ليحا التهثيق ضخورة مع السعشى اقتباس ىي الثالثة الظخيقة.3
  الشدبة ىحه تكهن  أن البج إذ األبحاث، في االعتبار بعين تؤخح أن البج التي الجقيقة األمهر من فيي لالقتباس ندبة ىشاكو 

 تشدل أال يجب الحي األدنى الحج ندبة البحثية والسخاكد الجامعات تقخ حيث .بو السدسهح األعمى والحج األدنى الحج ضسن
 ىشاك ليذ أنو السخترين لجى والثابت .عشيا تختفع أال يجب التي األعمى الحج ندبة تحجد كحلك .عشيا االقتباسات ندبة
 وضعيا التي الشدبة ولكن ومخكد، جامعة كل لدياسة وفقا   ىحا يأتي حيث .والسخاكد الجامعات كافة في عمييا متفق ندبة

 وقائسة والسمخص الشظخي  اإلطار يحتهييا التي .الجراسة كمسات كامل مجسهعة من %30 إلى 20 من ىي السخترهن 
 .والفيارس السخاجع قائسة وفي الجراسة خظة في تكهن  التي الكمسات حدابيا من يخخج الشدبة ىحه أن بسعشى .الشتائج
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 االقتباس؟ يسكن أين من
 القهالب أشيخ ولكن .وخرائرو كيفيتو عن الشظخ بغض عمسي قالب أي من باالقتباس الكيام ويسكن وكثيخة، متعجدة العمسية القهالب
 :ىي مشيا األخح يتم التي العمسية

 .السكتبات في األساسي العشرخ يجعميا الحي كيانيا وليا السزسهن  كاممة مزامين الكتب تعتبخ حيث :الكتب.1
 الخكائد من تعتبخ أكاديسية الغيخ األبحاث كحلك .التخخج وأبحاث الجكتهراه ورسائل الساجدتيخ رسائل :العامة واألبحاث الجامعية الخسائل.2

 .مشيا األخح يتم التي
 دوري، بذكل العمسية والتقاريخ .والسقاالت األبحاث بشذخ تقهم إلكتخونية أو ورقية مجالت عن عبارة وىي :السحكسة العمسية السجالت.3

 .السعمهمات تقجيم في السسيدة الهسائل من وتعتبخ
 أو مقاالت عن عبارة يكهن  أغمبيا متشهعة مزامين عمى وتحتهي  .العمسية والسجونات العادية الهيب مهاقع وتذسل :اإللكتخونية السهاقع.4

 .عمسية تقاريخ
 واحج، لقاء في الباحثين من العجيج آراء تجسع حيث .العمسية السؤتسخات ىي فخيجة معمهمات تقجم التي الهسائل من :العمسية السؤتسخات.5

 .الظبية الجراسات في السؤتسخات بيحه االستذياد يتم ما وغالبا  
 :مشيا الححر من البج أخظاء

 الجراسة في وتجويشيا السعمهمات أخح بظخيقة تختبط األخظاء وىحه .االقتباس أثشاء األخظاء من مجسهعة في الباحثين من العجيج يقع
 فقخة في اقتباس من أكثخ دمج يتم ءاألخظا من كحلك .االنتحال لتيسة التعخض وبالتالي السأخهذة االقتباسات تهثيق عجم ياومش .الحالية
 يقهم أن أيزا األخظاء ومن .وىكحا ى أخخ  معمهمة أخخى  دراسة من يأخح مباشخة ووراءىا معمهمة الفالنية الجراسة من الباحث فيأخح .واحجة

 .متخجم مرجر من السعمهمة ىحه بأن الكالم سياق في أو التهثيق في سهاء التشبيو دون  .الستخجسة األجشبية السزامين من باألخح الباحث


