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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة تكخيت

 كمية اآلداب / الجراسات العميا
 

 عالميإلا منهجية البحثلالمحاضخات االلكتخونية المداعجة لطمبة الجراسات العميا 

 اعجاد : أ.د سعج سممان عبج هللا

 القتباس واالستذهاد واالحاالت المخجعيةا: 22المحاضخة  

ّالباحثيغّّجّ تع ّحقػق ّفإن ّباحث، ّلكل ّحقًا ّالسعخفي ّالتخاث ّمغ ّالعمسية االستفادة
والسؤلفيغّعمىّمرشفاتيعّالفكخيةّتعجّأساسًاّفيّالبحثّالعمسي.ّولحلظّفإنوّإذاّكانّمغّ
حقّالباحثّاالقتباسّأوّاالستذيادّبأعسالّونتائجّاآلخخيغّ،ّفإنوّيجبّأيزًاّأنّيػثقّ

ّ ّاالستذياد ّأو ّاالقتباس ّفيّىحا ّحقػقيع ّاآلخخيغ ّليؤالء ّيدجل ّبسا ّالبحث ّنفذ في
ّالفرلّبيغّجيجّالباحثّوجيجّاآلخخيغ ّأعساليعّوإنتاجيعّالعمسي.ّولحلظّتطيخّضخورة

ّأنّ ّيجب ّعامة ّوبرفة ّمشيجي. ّبذكل ّأصحابيا ّإلى ّالجيػد ّإسشاد ّوضخورة وتسيده
ّاالقت ّيكػن ّأن ّيجب ّكحلظ ّمبخر، ّدون ّمغ ّاالقتباسات ّكثخة ّالباحث ّأوّيتجشب باس

وليذّمجخدّعخضّلساّيسكغّأنّيفدخّعمىّانوّيعكذّجيجّالباحثّفيّاالستذيادّىادفًا،ّ
ّ.القخاءةّواالشالع

ّالفشػنّ ّمغ ّغيخه ّعغ ّتسيده ّمسشيجة ّشخق ّإلى ّصياغتو ّفي ّالعمسي ّالبحث يحتاج
ّمخاجعّ ّتسثل ّالتي ّاليػامر ّكتابة ّشخق ّالتقشيات ّىحه ّجسمة ّومغ ّوالرحفية، األدبية

ّالبحث. ّبحخوفّّومرادر ّمكتػبة ّالرفحة ّأسفل ّفي ّاليػامر ّتكػن ّأن ويدتحدغ
مختمفةّعغّتمظّالتيّكتبّبياّالستغ،ّمثالّإذاّكانّمكياسّالحخوفّالتيّكتبّبياّالستغّ

،ّوليكغ16ّ،ّفإنوّيدتحدغّأنّتكػنّاليػامرّمكتػبةّبحخوفّمغّمكياسّأقلّمغ16ّ
12ّّ ّعخيسّ.10أو ّبخط ّالستغ ّعغ ّمفرػاًل ّعادة ّاليامر ّأنّّويكػن ّاألفزل مغ

ّأوّ ّالسخجع ّتػثيق ّعشج ّاليدار ّإلى ّاليسيغ ّمغ ّمكتػبًا ّويكػن ّالستغ، ّسصخ ّثمث يغصي
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ّفيكػنّ ّبالمغةّاألجشبية ّتػثيقّالسخجعّأوّالسرجر ّكان ّإذا ّأما ّالعخبية. السرجرّبالمغة
ّاليسيغ ّإلى ّاليدار ّمغ ّكلّّ.مكتػبًا ّنياية ّفي ّرقع ّبػضع ّعادًة ّباليامر ّالستغ ويخبط

ءّكانّحخفيًاّأوّاقتباسًاّلمسعشىّفقط،ّويكخرّالخقعّنفدوّفيّاليامرّبػضعوّاقتباسّسػا
ّ.(،ّثعّتميوّمعمػماتّالسرجرّأوّالسخجعّالسقتبذّمشو1بيغّقػسيغّمثالّ)

ّالساجدتيخّ ّرسائل ّوكتابة ّاألولية ّالجراسات ّفي ّالصمبة ّبحػث ّكتابة ّفي ويدتحدغ
ّمت ّاليامر ّأرقام ّالباحث ّيعصي ّالجكتػراهّأن ّمغّوأشاريح ّصفحة ّكل ّنياية ّفي دمدمة

ّقجّأثقمتّّ.صفحاتّالبحث ّإلىّنقلّأفكارّيخػّأنيا وعشجماّيججّالباحثّنفدوّمزصخًا
ّأنّيدتعسلّإشاراتّ ّبعج ّفيّاليامر ّيكتبيا ّيدتحدغّأن ّفيّالستغ، ّوردت البحثّإذا
مختمفةّعغّتمظّالتيّيدتعسمياّفيساّيتعمقّباإلحالةّإلىّالسرادرّأوّالسخاجع،ّوقجّدرجّ

مبّالباحثيغّعمىّاستعسالّالشجسةّ)*(ّالتيّىيّاإلشارةّاألكثخّاستخجامًاّفيّالبحػثّأغ
ّفإنوّ ّيزيقّاليامرّعغّاستيعابّالذخوحاتّالستعمقةّبستغّالرفحة، العمسية.ّوعشجما
ّىامرّ ّبجاية ّفي ّتكخر)=( ّثع ّالدصخ، ّآخخ ّنياية ّفي )=(ّ ّالعالمة ّوضع يدتحدغ

 .الرفحةّالسػاليةّويدتكسلّالذخح
ّمرادرىاّيكّوّ ّفي ّوردت ّكسا ّلمشرػص ّحخفي ّاقتباس ّشكميغ، ّعمى ّاالقتباس ػن

مغّدونّإحجاثّأؼّتغييخّفييا،ّواقتباسّلسعشىّالشرػص،ّولكغّمعّالححرّمغّعجمّ
ّ:تحخيفوّووضعّرقعّاإلحالةّفيّنيايةّالفكخةّالسقتبدة.ّلالقتباسّالحخفيّشخوط

جرهّاألصميّبأخصائوّيشبغيّعمىّالباحثّأنّيشقلّالشزّالسقتبذّكساّوردّفيّمر -1
ّ.أنّكانتّفيوّأخصاء،ّوبكلّعالماتّالتخقيعّوالػقفّالػاردةّفيو

ّأوّ -2 ّالكمسة ّيشقل ّأن ّعميو ّيشبغي ّخصأ، ّالسقتبذ ّالشز ّفي ّالباحث ّيرادف عشجما
الكمساتّكساّوردتّبخصئياّثعّيمحقياّمباشخةّبإحجػّالعباراتّاآلتيةّمػضػعةّبيغّ

ّ ّ] كحا[معقػفيغ ّوردت[أو ّأو]كسا ّ]باألصلّكحا[، ّأو ّحخفياًّ[، ويدتحدغّّ]مقتبذ
ّ .االلتدامّبعبارةّواحجةّمغّىحهّالعباراتّخاللّكلّالبحث

قجّيحسلّالشزّالسقتبذّكمساتّأوّعباراتّيخػّالباحثّأنّالّججوػّمغّاالحتفاظّ -3
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بياّفيّالشز،ّوفيّىحهّالحالةّيسكغّححفيا،ّولكغّبذخطّاإلشارةّإلىّذلظّبػضعّ
ّ..متتاليةّيسكغّأنّتكػنّبيغّقػسيغّأوّدونيسا:ّ)...(ّأو.مكانّالكمساتّثالثّنقاطّ

كثيخًاّماّيججّالباحثّنفدوّعشجماّيكػنّأمامّنزّيخيجّاقتباسوّمزصخًاّإلىّإضافةّ -4
ّبػضعّ ّذلظ ّإلى ّيذيخ ّأن ّعميو ّيتعيغ ّالحالة ّىحه ّوفي ّتػضيحية ّكمسة ّأو عبارة

ّ.[ ]العبارةّأوّالكمسةّبيغّمعقػفيغّ
مخجعّأجشبي،ّيشبغيّأنّيتخجعّإلىّالمغةّالتيّيحخرّبياّّإذاّكانّالشزّالسقتبذّمغ -5

ّالمغةّالعخبية.ّالبحث
ّ.يشبغيّوضعّالشزّالسقتبذّبيغّمددوجتيغّ"ّ" -6
ّ.ّ{ }عشجّاالستذيادّباآلياتّالقخآنية،ّيشبغيّوضعياّبيغّقػسيغّمدىختيغ -7

 االستذهاد المخجعي  تهثيق
ّوأفكارّميسة،ّليدتّمتجاولة،االستذيادّأوّاالقتباسّعادةّببياناتّومعمػماتّ يكػّن -1

ّلياّعالقةّبسػضػعّالبحث.ّأؼّأنّالّتكػنّمعارفّعامة.
ّأؼّ -2 ّفي ّعمييا، ّمتعارف ّاقتباس، ّإشارة ّأو ّاستذياد ّإشارة ّتحسل ّال ّمعمػمات أية

ّتفدخ ّكان، ّباحثيغّ بحث ّصفات ّانتحال ّوإن ّنفدو. ّالباحث ّعشج ّمغ ّأنيا عمى
ّالفكخية ّحقػقيع ّعمى ّواالعتجاء ّابت آخخيغ، ّواألكاديسيةّىػ ّالعمسية ّاألمانة ّعغ عاد

ّونػعّمغّالقخصشة.
ّالسعمػماتّ -3 ّمرادر ّمع ّالتعامل ّفي ّأساسييغ ّمرصمحيغ ّبيغ ّالتسييد ّمغ والبج

ّ ّاالستذياد ّىػ ّاألول ّّ(Citation) السدتخجمة. ّاالقتباس ّىػ  والثاني
(quotation).ّّ

ّ ّالسباشخ ّغيخ ّاالقتباس ّالكتاب ّبعس ّعمييسا ،Indirect Quotationّويصمق
 .Direct Quotation واالقتباسّالسباشخّ

أوّاالقتباسّالسباشخ:ّىػّعبارةّعغّنقلّحخفيّلسعمػمةّ (quotation) فاالقتباس



 
4 

ّ ّاألصمي.ّأو ّبذكميا ّيطيخىا ّألن ّوحاجتو ّلمباحث، ّأىسيتيا ّضػء ّفي ّمحجدة، معمػمات
ّااللتفاتّإلىّعجدّمغّاالعتباراتّالسيسةّفيّىحاّاالقتباس،ّىي:ّويذتخط

ّالبياناتّ -1 ّفي ّوردت ّإشارة ّأو ّكمسة، ّأو ّعبارة، ّأية ّفي ّوالتغييخ ّالترخف عجم
ّوالسعمػماتّالستػفخةّفيّأصلّالسادةّالسقتبذّمشيا.

ّمقاشعّ -2 ّأو ّجسل ّأو ّعبارات ّاستخجام ّأؼ ّمحجودًا. ّالعادة ّفي ّيكػن ّاالقتباس حجع
ّمحجدةّبعجدّمعقػلّمغّاألسصخ.ّ

3- ّ ّالتشريز ّإشارة ّالسقتبدةّّ(Quotation Mark) تدتخجم ّالبيانات ّونياية ّبجاية في
."ّ..."ّ

ّالسعمػماتّ -4 ّنز ّكػن ّبجافع ّمحجد ّمرجر ّمغ ّاالقتباس ّأسمػب ّإلى ّالمجػء يكػن
ّالسقتبدةّذاّأىسيةّخاصةّلمباحث.

ّتأثيخّ -5 ّعجم ّمغ ّالتأكج ّيشبغي ّمشيا، ّالسقتبذ ّالسعمػمات ّمغ ّجدء ّححف ّحالة في
عّإشارةّثالثّنقاطّمتتابعةّفيّالححفّعمىّمعشىّالسقصعّالسقتبذّمشو،ّأواًل،ّوتػض

ّنيايةّ ّأو ّمشترف، ّأو ّبجاية، ّفي ّالبيانات، ّعغ ّالباحث ّفيو ّاستغشى ّالحؼ السكان
 ّّ:االقتباس.ّمثالّذلظ

االقتباسّالسباشخ:ّأوّاالقتباسّالحخفي.ّوىػّأنّيشقلّالباحثّالسادةّحخفيًا.ّ "...
لحلظّوتػافختّولحاّيجبّتجشبّتغيخّالكمساتّوالرياغاتّإالّإذاّوججتّضخورةّ

ّ(.141،ّص1998أسبابّمقشعة..."ّ)زويمف،ّ
:ّأوّاالقتباسّغيخّالسباشخ،ّفيػّعبارةّعغّ (Citation) أماّاالستذيادّبالسرجر

ّصياغتياّ ّيعيج ّأن ّبعج ّبيا، ّواستذياده ّمحجدة، ّمعمػمة ّأو ّفكخة ّمغ ّالباحث استفادة
ّبأسمػبو،ّحيثّيجخؼّبعسّالتغييخاتّالتيّيخاىاّمشاسب ّأوّتعبيخيًا،ّواخترارىا ة،ّلغػيًا

ّبذخطّأنّيحافعّعمىّمعشىّومغدػّالبياناتّالسدتذيجّبيا.ّمثالّذلظ:ّ
ّالّيشبغيّإجخاءّأؼّتغييخّعمىّ ّاالقتباس ّأنوّفيّحالة ّبعسّالكتاب ّيخػ ...

ّ)قشجيمجي، (ّفيّحيغّيخػّكتابّآخخونّأنو2002ّ،374ّالشزّالسقتبذّبتاتًا
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قتبذّإذاّوججّالباحثّضخورةّلحلظ،ّيسكغّإجخاءّبعسّالتغييخاتّفيّالشزّالس
ّ.)141،ّص1998وإذاّماّتػفختّلمباحثّأسبابّوافيةّ)زويمف،

 طخق االستذهاد المخجعية
ّاالستذيادات ّإلى ّاإلشارة ّوأشكال ّشخائق ّتختمف ّفيّّقج ّالسدتخجمة السخجعية

ّولكغّ ّآخخ، ّإلى ّتخرز ّمغ ّأو ّأخخػ، ّإلى ّجامعة ّمغ ّالجامعية ّوالخسائل البحػث
ّوالسؤسداتّ ّالجامعات ّفي ّاالستخجام ّشائعة ّوأشكال ّاتجاىات ّثالثة ّىشالظ عسػمًا

ّاألكاديسيةّوالبحثيةّفيّالعالع،ّىي:

ّأواًل:ّشخيقةّاستخجامّاألقػاس:
ّ ّاسع ّوحرخ ّوضع ّشخيقة ّبذكلّوىي ّتدتخجم ّوالتي ّقػسيغ، ّبيغ ّاألخيخ السؤلف

ويفزلّإضافةّرقعّالرفحات،ّأوّالرفحاتّالتيّوردّفيياّ خاصّفيّالعمػمّاالجتساعية
ّبأكثخّمغّمرجرّواحجّلشفذّالسعمػمةّفعمىّالباحثّ االستذياد.ّوفيّحالة االستذياد

ّ.وضعّالسرجريغّ)أوّأكثخ(،ّالػاحجّبعجّاآلخخ،ّبتختيبّألفبائي

ّ:ّشخيقةّاسعّالسؤلفّوتاريخّالشذخ:ثانياًّ
ّنذخّ ّسشة ّأؼ ّالشذخ، ّتاريخ ّإلى ّإضافة ّاألخيخ ّالسؤلف ّاسع ّوحرخ ّوضع شخيقة

ّوفيّالتسييدّّالكتاب ّالسرجر، ّفيّالتعخفّعمىّحجاثة ّمفيجة أوّالػثيقة.ّوىيّالصخيقة
معمػماتّالسقابمةّوفيخةّ…ّ بيغّوجػدّأكثخّمغّمرجرّواحجّلشفذّالسؤلف.ّمثالّذلظ:ّ

اممةّلكافةّجػانبّالسػضػع،ّوربساّأوفخّوأشسلّمغّمعمػماتّاالستبيان.ّإضافةّإلىّوش
أنّالسقابمةّتدودّالباحثّبسعمػماتّإضافيةّلعّيكغّالباحثّقجّالتفتّإلىّأىسيتياّلبحثوّ

ّ(.192،ّص2002)قشجيمجي،ّ

ّبالشدبةّلمصخيقتيغّاألولىّوالثانية:ّّ
األولّمغّالعشػانّأوّالسجخلّالسعتسجّّإذاّلعّيكغّىشالظّمؤلفّلسرجر،ّفيحكخّالجدء -1

ّقائسةّ ّكتابة ّفي ّالسعتسجة ّالصخيقة ّمع ّالجدء ّىحا ّيتصابق ّأن ّبذخط لمسرجر،
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ّالسرادرّالسجسعةّفيّنيايةّالبحثّأوّالخسالة.
قجّيعسجّالباحثّإلىّاالستذيادّبأكثخّمغّمرجرّواحجّلشفذّالسعمػمةّأوّالفكخة.ّفيّ -2

ّ ّالػاحج ّالسرجريغ، ّيزع ّالحالة ّتختيبيساّىحه ّوبحدب ّالقػسيغ، ّبيغ ّاآلخخ بعج
ّّاليجائي، ّ)زويمف ّذلظ: ّمثال ّذلظ. ّمغ ّأكثخ ّكانػا ّإذا ّاليجائي ّتختيبيع ،38ّأو
ّ(.137،ّص2008،ّقشجيمجي38ّ،ّص1998(ّأوّ)زويمف137ّقشجيمجيّ

ّثالثًا:ّشخيقةّذكخّبياناتّالسرجرّفيّاليامر:
 ةّالبحثّأوّفيّكمييسا.أؼّذكخّالسرجرّفيّىامرّأوّحاشيةّالرفحةّأوّفيّنياي

ّاإلندانية ّالعمػم ّفي ّالبحػث ّمغ ّالعجيج ّفي ّالباحثيغ ّقبل ّمغ ّمدتخجمة ّشخيقة  وىي
والعمػمّالصبيعيةّوالتصبيكية.ّوىشاّالّيقمبّاسعّالسؤلفّعشجّكتابتوّفيّىامرّالرفحة.ّ
ّففيّ ّالرفحة. ّالدابقّمعّذكخّبياناتّالسرجرّفيّىامر مثالّذلظّنفذّاالستذياد

ّيدتسخّالباحثّبالكتابة،ّثعّيحكخّاالستذيادّوّكاآلتي:ّمتغّالبحث
تعتبخّمعمػماتّالسقابمةّوفيخةّوشاممةّلكافةّجػانبّالسػضػع،ّوربساّأوفخّوأشسلّ…ّ

ّ–مغّمعمػماتّاالستبيان.ّإضافةّإلىّأنّالسقابمةّتدودّالباحثّبسعمػماتّإضافيةّ
ناتّالسرجرّالسدتذيجّبوّلعّيكغّالباحثّقجّالتفتّإلىّأىسيتياّلبحثو..ّثعّتحكخّبيا

ّفيّىامرّأوّحاشية،ّوكاآلتي:
________________________________________________ّ

( عامخ إبخاهيم قنجيمجي: البحث العممي واستخجام مرادر المعمهمات التقميجية 1)
ّ.192، ص 2013، عمان ، دار المديخة لمنذخ والتهزيع ،  3واإللكتخونية، ط

العخبيعععةّومشيعععاّالجامععععاتّالعخاقيعععةّشخيقعععةّمػحعععجةّلتػثيعععقّالسرعععادرّوتتبععععّالجامععععاتّ
والسخاجعّالتعيّاسعتخجمياّالباحعثّفعيّبحثعوّمعغّمقعاالتّعمسيعةّمشذعػرةّوكتعبّوأشخوحعاتّ
مختبةّىجائيًاّومكتػبةّحدعبّالصخيقعةّالسعتسعجةّمعغّقبعلّالجامععةّعمعىّانّتتزعسغّشخيقعةّ

البحععث،ّورقعععّالصبعععةّأوّالجععدء،ّكععحلظّالتػثيععقّاسعععّالسؤلععفّأوّالباحععث،ّواسعععّالكتععابّأوّ
ّيتعّكتابةّبمجّالشذخّودارّالشذخّوسشةّالشذخّوكساّيأتي:
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ّأواًل:ّتػثيقّمعمػماتّالكتب:

اسعّالسؤلفّأواًلّثعّعشػانّالكتابّ ولتػثيقّالسخاجعّمغّالكتبّيكتبّالباحثّّّّّّّ
السحخرّأوّالجامعّبذكموّالكاملّ)العشػانّالخئيديّثعّالعشػانّالفخعي(،ّثعّالستخجعّأوّ

)انّوججوا(ّثعّإذاّكانّالكتابّقجّشبعّأكثخّمغّمخة.ّبعجّذلظّتحكخّبياناتّالشذخ،ّ
وتذسلّمكانّالشذخّثعّدارّالشذخّأوّالشاشخّثعّسشةّالشذخّثعّرقعّالرفحةّأوّالرفحاتّ

ّالتيّوردتّفيياّالسعمػمات.ّوىشاكّاكثخّمغّتقديعّيذسلّتػثيقّالكتبّوكاالتي:

حج:ّّيكتبّاسعّالسؤلفّبذكلّاعتيادؼّأوّيقجمّالمقبّأوّالكشيةّكتابّبسؤلفّوا .ّأ
ّالجامعةّأوّدارّالشذخّأوّمخكدّالبحػثّالحؼّيشذخّ حدبّالتختيبّالحؼّتخيجه

  الكتابّوكحلظّالحالّبالشدبةّلمكتبّاالجشبية.
كتابّبسؤلفيغّاثشيغّ:ّيكتبّاسعّالسؤلفّالحؼّوردّأواًلّعمىّاليسيغّفيّالكتابّ .ّب

ّ ّوعمى ّوىشاكّالعخبي .ّ ّالثاني ّالسؤلف ّيكتب ّثع ّاالجشبي ّالكتاب ّفي اليدار
ّثعّ ّبمكبو ّاالول ّالسؤلف ّاسع ّيكتب ّان ّالباحث ّتمدم ّبحػث ّمخاكد ّأو جامعات
يكسلّاسسوّثعّيكتبّاسعّالسؤلفّالثانيّبذكلّاعتيادؼّأؼّالّيقمبّاالسعّالثانيّ

ّمفيّػ ّع ّالعمسي ّالبحث ّعجس: ّالخحسغ ّوعبج ّذوقان ّعبيجات، ّذلظ: مو،ّومثال
 .298ّّ،ّص1984ّأدواتو،ّأساليبو،ّعسان،ّدارّالفكخ،ّ

كتابّبثالثةّمؤلفيغّفاكثخ:ّفيّىحهّالحالةّيحكخّاسعّالسؤلفّاالول،ّثعّيتبعّذلظّ .ّت
 بعبارةّ)وآخخون(ّثعّيكسلّاليامرّكساّوردّآنفًا.

الكتبّالستخجسةّ:ّيحكخّاسعّالسؤلفّاالصميّلمكتابّثعّالعشػان،ّثعّاسعّالستخجعّّ .ّث
 كيةّاليامرّكساّوردّآنفًا.ّويكسلّب

ّثانيًا:ّتػثيقّمعمػماتّالجورياتّوبحػثّالسؤتسخات:

لتػثيقّمقاالتّوبحػثّالجورياتّفانوّيحكخّأسعّالباحثّثعّعشػانّالبحثّثعّاسعّّ
ّالجوريةّالسشذػرةّفييا،ّثعّعجدّالجوريةّوتاريخيا،ّواخيخًاّرقعّالرفحة.
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ّثالثًا:ّتػثيقّمعمػماتّالخسائلّالجامعيةّ:

مثععععالّذلععععظّ:ّعععععجنانّعبععععجّعبععععجّالحدععععغ:ّالععععجعايتانّالخوسععععيةّواالمخيكيععععةّفععععيّالرععععحافةّ
ّعّدراسعةّمقارنعةّلسعػقعيّروسعياّاليعػمّوالحعخة،ّرسعالةّماجدعتيخّ االلكتخونيعةّإزاءّأزمعةّحمعب

،ّصّ)يكتعععبّرقعععع2017ّّ)غيعععخّمشذعععػرة(ّقعععجمتّالعععىّكميعععةّاالععععالمّبجامععععةّبغعععجادّععععامّ
ّالرفحة(.

عبعععاس:ّتعععأشيخّالرعععػرةّالرعععحفيةّفعععيّالعسميعععاتّالشفدعععيةّعبعععخّمثععالّآخعععخّ:ّععععالءّاحسعععجّ
ّعّصععفحاتّالفيدععبػكّاالسععخائيميةّالسػجيععةّلمعععخبّإنسػذجععًا،ّ مػاقعععّالتػاصععلّاالجتسععاعي

،ّص2018ّّأشخوحةّدكتػراهّ)غيخّمشذػرة(ّقجمتّالىّكميةّاالعالمّبجامععةّبغعجادّععامّ
ّ)يكتبّرقعّالرفحة(.

ّسصبػعةّاالخخػّ:رابعًا:ّّتػثيقّمرادرّالسعمػماتّال

ىشعععاكّمرعععادرّمعمػمعععاتّمصبػععععةّمختمفعععةّععععغّالسرعععادرّالسعععحكػرةّانفعععًاّيختمعععفّّّ
ّالتعاملّمعياّحدبّالسصبػعاتّاالتية:

قعععػانيغّالسصبػععععاتّالحكػميعععةّالخسعععسيةّ:ّومثعععالّذلعععظّ:ّجسيػريعععةّالععععخاق:ّحقعععػقّ .ّأ
(ّالرعععععععععععادرّبتعععععععععععاريخ4606ّالرعععععععععععحفييغ،ّجخيعععععععععععجةّالػقعععععععععععائعّالعخاقيعععععععععععةّالععععععععععععجدّ)

 .7،ّص29/8/2011
 (.11الكتبّالسقجسة:ّومثالّذلظّالقخانّالكخيعّ:ّسػرةّالسجادلةّ،ّاآليةّ) .ّب
التقاريخ:ّومثالّذلظ:ّجسيػريةّالععخاق:ّوزارةّالثقافعةّوالدعياحةّواالثعار،ّاسعتخاتيجيةّ .ّت

 .5،ّص2018،ّبغجاد،2019ّالػزارةّلعامّ
االسععتاذّّالخسععائلّااللكتخونيععة:ّومثععالّذلععظّرسععالةّشخرععيةّبالبخيععجّااللكتخونععيّالععى .ّث

الجكتػرّمحسػدّعمعّالجيغّعزعػّالييئعةّالػششيعةّلمرعحافةّاسعتاذّاالععالمّبجامععةّ
 .2/3/2019القاىخةّبتاريخّ
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ّخامدًا:ّتػثيقّمعمػماتّالسقابالتّالعمسيةّ:

لتػثيععقّمعمػمعععاتّالسقابمععةّالعمسيعععةّيععحكخّاسععععّالذخرععيةّالسعشيعععةّبالسقابمععةّومكعععانّّ
قابمععةّمعععّاالسععتاذّالععجكتػرّاحسععجّعبععجّالسجيععجّامععيغّعسمععوّوتععاريخّالسقابمععةّ.ّومثععالّذلععظّم

6/3/2019ّرئععيذّتحخيععخّجخيععجةّالدمععانّ)شبعععةّالعععخاق(ّفععيّمقععخّالجخيععجةّببغععجادّبتععاريخّ
ّالداعةّالعاشخةّصباحًا.

ّسادسًا:ّتػثيقّمرادرّالسعمػماتّالسدسػعةّوالسخئيةّ:ّّ

ثععارّنيشععػػ،ّصععػرّالرععػر:ّمثععالّذلععظّ:ّوزارةّالثقافععةّوالدععياحةّواالثععار:ّمفتذععيةّآّ .ّأ
الجعامعّالشعػرؼّالكبيعخ،ّبعابّنخكعال،ّبػابعةّتعابيخا،ّمعبعجّالسشاشقّاالثاريةّالسعجمخة،ّ)

تععألػ،ّسععشجار،ّالحزععخ،ّبػابععةّشععسر،ّنسععخود،ّبػابععةّالسدععقى،ّأشععػرّوّتبععىّكععػرهّ
 .2017ّّ(،ّبغجاد،ّ،السأذنةّالحجباء

نّالتدعععععجيالتّالرعععععػتية:ّمثعععععالّذلعععععظّد.ّسععععععجّسعععععمسانّالسذعععععيجاني:ّدورّاالععععععال .ّب
عععع2018ّاالذاععععيّفعععيّتعععخويجّالدعععمعّوالخعععجماتّفعععيّمحافطعععةّصعععالحّالعععجيغّلععععامّ

،ّبحثّمشذػرّفيّمجمعةّآدابّالفخاىيعجؼ،ّالععجدFMّدراسةّتحميميةّالذاعةّالقيثارةّ
 .2018(ّأيمػل35ّ)

التدععجيالتّالفجيػيععة:ّمثععالّذلععظّدورّاليػتيععػبّفععيّتععخويجّاالخبععارّالكاذبععةّاثشععاءّ .ّت
 االزمات.

ّ.2018الّذلظّمزاميغّاالنفخغخافّفيّمػقعّروسياّاليػمّلعامّاالنفػغخافيظ:ّمث .ّث

 تهثيق النرهص االلكتخونية
تحتاجّالبحػثّاإلعالميةّإلىّتػثيقّبعسّالشرػصّاإللكتخونيةّالسشذػرةّعمىّّّ

ّمخاجعّ ّعمى ّاالعتساد ّالزخورؼ ّمغ ّأصبح ّلحلظ ّوالعالسية، ّالسحمية ّالذبكات مػاقع
ّالسرادرّفيّ ّىحه ّلتػثيق ّببميػغخافيةّفيّنيايةّمعيارية ّقػائع سياقّالشزّوعمىّشكل

ّالبحث.
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ّمتخرزّبالعمػمّ ّالسرادرّفبعزيا ولقجّتعجدتّالسعاييخّالستبعةّفيّتػثيقّىحه
ّالشرػصّ ّالباحثػن ّويػثق ّوالتصبيكية. ّالصبيعية ّبالعمػم ّاآلخخ ّوبعزيا اإلندانية

ّاآلتية:االلكتخونيةّالتيّتعّاالعتسادّعميياّفيّكتابةّبحػثيعّلألسبابّ
ّتحجيجّالسمكيةّالفكخيةّوّإعصاءّالسؤلفّحقو. -1
ّإرشادّالقارغّإلىّالشزّالكاملّلمسادةّالتيّتعّاالعتسادّعمييا. -2
ّتأكيجّدقةّوّصحةّالسعمػمات. -3

األكثخّشسػلية،ّوتعتسجّمغّقبلّ ISO وتعجّمعاييخّالسشطسةّالجوليةّلمسقاييذّااليدو
ّ ّتقتخح ّحيث ّالجولية ّالتػثيق ّمعاييخ ّاآلتيةّ (ISO 690-2) االيدومعطع العشاصخ

ّلمتػثيقّاإللكتخوني:
ّالسدؤوليةّالفكخيةّالخئيدية. -1
ّالعشػان. -2
ّنػعّالسرجرّ)اترالّمباشخ،ّقخصّمجمجّ....ّالخ(. -3
ّالسدؤوليةّالفكخيةّالسذاركة. -4
ّالصبعة. -5
ّالسجمجّ)بالشدبةّلمدالسل(. -6
ّمكانّالشذخ. -7
ّتاريخّالشذخ. -8
 تاريخّالتػثيق. -9
 الدمدمة. -11
 الػصفّالسادؼ،ّمتصمباتّالشطام،ّالتػاتخ،ّالمغةّ...ّإلخ(.مالحطاتّ) -11
 .(URL) التػافخّوّالجخػلّإلىّالسػقعّمثالّ -12
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 معمػماتّإضافيةّعغّالتػافخ. -13
ّ)ردمظ -14 ّالجولي ّالسعيارؼ ّو)ردمج ISBN الخقع ّلمكتب( بالشدبةّ ISSN بالشدبة

 لمجوريات(.ّ
ّمػاقعّّ ّعمى ّالشذخ ّبصبيعة ّمختبصة ّعجيجة ّمذكالت ّضيخت ّاألىسية ّىحه ومع

ّاالنتخنتّومرادرّالسعمػماتّاإللكتخونيةّاألخخػّوتتسثلّفيّاآلتي:ّ
أنّالشذخّعمىّالسػاقعّااللكتخونيةّليذّمصمقًاّمغّالشاحيةّالدمشية،ّبحيثّيسكغّألؼّ -1

ّآل ّالسعمػمات ّنفذ ّويجج ّالسحجد ّالسػقع ّعمى ّيجخل ّأن ّىحاّفخد ّالن ّشػيمة؛ جال
 يختبطّبكثافةّاستخجامّىحهّالسػاقع،ّفساّالّيدتخجمّمشياّيتعّححفوّمغّجانبّالذبكة.

حتىّمعّثباتّالسػضػعّواستقخارهّعمىّالسػقعّلفتخةّشػيمةّفإنّكاتبّالسػضػعّأوّ -2
ناشخهّعمىّالذبكةّقجّيقػمّبتحجيثوّمغّوقتّإلىّآخخ،ّوالسيساّوانّالتحجيثّعمىّ

أسيلّكثيخًاّوأقلّتكمفةّمغّتحجيثّالسػادّالسصبػعة،ّمساّيؤدؼّأيزًاّّمػاقعّالذبكات
إلىّعجمّقجرةّالسدتخجمّالتاليّعمىّالتعخفّعمىّالشرػصّالسقتبدةّعشجّمخاجعتياّ

 بعجّذلظ،ّفيفقجّالباحثّمرجاقيتوّنتيجةّلحلظ.
إنّالعجيجّمغّالشرػصّالسشذػرةّعمىّمػاقعّىحهّالذبكاتّالّتكػنّنفذّاألعسالّ -3

ّوالسدتخجميغّولكش ّالباحثيغ ّاىتسام ّإلثارة ّاألعسال ّليحه ّعخوض ّمجخد ّتكػن يا
لمخجػعّإلىّالعسلّاألصميّالحؼّقجّيكػنّمصبػعًاّفيّكتبّمشذػرةّأوّمدجاًلّعمىّ

 معجةّلمبيعّوالتجاولّمثلّالسػسػعاتّعمىّسبيلّالسثال.CDsّأقخاصّكسبيػتخيةّ
قيقًاّفيّتػثيقّىحهّالحاالتّولسػاجيةّىحهّالسذكالتّفإنّالباحثّيجبّأنّيكػنّد

ّبالذكلّالحؼّيحققّاليجفّمغّالتػثيقّويخاعيّاآلتي:
عشجّاالقتباسّمغّمػضػعاتّمشذػرةّعمىّمػاقعّمحجدةّعمىّالذبكةّيتبعّالباحثّ -1

ّالبخيجّ ّعشػان ّإلييا ّيزاف ّالسصبػعات، ّفي ّالتػثيق ّنطام ّنفذ ّالسبجأ ّحيث مغ
ّالتمفػنّفزالّع ّالسػقعّااللكتخونيّأوّالرػتيّأوّرقع ّتاريخّزيارة غّوضعّتحجيج

ّكحلظّنػعّ ّوعمىّالباحثّأنّيحجد ّالرفحات. ّتعجد ّفيّحالة ّالرفحة وتحجيجّرقع
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ّ،ّ ّفيجيػ ّتدجيالت ،ّ ّإذاعية ّتدجيالت ،ّ ّمصبػعات ،ّ ّ)مباشخ ّاإلتاحة وسيمة
ّفيّ ّالعسل ّتحجيث ّتاريخ ّيحجد ّأن ّالباحث ّعمى ّكحلظ ّالخ(، ّمجمجة... اسصػانات

ّحالةّتحجيثو.
ّاستكبالّأعسالّمغّآخخيغّاستجابةّلخسائلّسابقةّمغّخاللّالبخيجّااللكتخونيفيّحالةّ -2

ّخاصةّ ّبيانات ّوأؼ ّااللكتخوني، ّبخيجه ّوعشػان ّالسخسل ّاسع ّبحكخ ّالتػثيق ّيتع فإنو
ّتيدخّعسميةّإعادةّاترالّااللكتخونيّبوّوتاريخّاستكبالّالخسالة.

ّالذ -3 ّخالل ّمغ ّآخخيغ ّمع ّالحجيث ّأو ّالحػار ّإجخاء ّحالة ّنطعّفي ّباستعسال بكات
ّبإجخاءّالحػارّمعيعّ ّقام ّالحيغ ّفإنّالباحثّيدجلّاألفخاد السحادثاتّأوّالسؤتسخات
ّفإنّ ّاألحػال ّجسيع ّوفي ّالسحادثة. ّأو ّالحػار ّإجخاء ّوتاريخ ّااللكتخونية وبياناتيع
الباحثّيخاعيّاالحتفاظّباألعسالّالتيّقامّباستخجامياّمغّخاللّالسمفاتّالسػجػدةّ

ّالذبكا ّباعتبارىاّعمى ّذلظ ّاألمخ ّتصمب ّمتى ّالسالحق ّفي ّبعزيا ّأو ّوعخضيا ت
ّالستاحةّ ّغيخ ّالفيجيػ ّتدجيالت ّأو ّاإلذاعية ّالتدجيالت ّمعاممة ّتعامل ّبحثية أدلة
ّومخاجعتوّ ّاألساسي ّبالسرجر ّاالترال ّعغ ّالباحث ّعجد ّمتى ّوذلظ لمجسيع.

التيّيسكغّأنّّلمحرػلّعمىّأصلّالعسلّمصبػعًاّأوّمدجاًلّبرفتوّالػثيقةّالكاممة
 يتػسعّالباحثّفيّاالستفادةّمشياّومخاجعتيا.

 ومن األمثمة التي يمكن أن نحكخها في مهضهع تهثيق النرهص االلكتخونية ما يأتي:
 :(1) مثال

Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user 
dimensions. MUD history. http://www.utopia.com/talent/ 
lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996). 

ّ: (2)مثال
ّ(:ّواقعّوآفاقّالبحثّالعمسي،ّبحثّمشذػرّعمىّالسػقعّاآلتي:1999ريذة،ّحدانّ)
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http://mafhoum.com/syr/articles/richeh/richeh.htm  ّكعععانػنّالثععععاني
2002 
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