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 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.م.د سعد سلمان عبد هللا

   االقتباس واالستشهاد واالحاالت المرجعية( : 24المحاضرة )

تعتبر االستفادة العلمية من التراث المعرفي حقاً لكل  ااحل ف فلحق حقللب البلاحاين لالمل لفين 

علللم مفللهفاتلف الفكرعللة تعلل  يساسللاً فللي البللل  العلمللي  للللنلح فحلللح   ا  للاق مللن حلل  الباحلل  

االقتبللاأ يل االستالللاد العمللائ للتللان  افإللرعن ف فحلللح عيللق يعاللاً يق علولل   للنا االقتبللاأ يل 

يعمللاللف ل لتللاالف العلمللي  الللاد فللي لفللث البللل  امللا عاللي  لللل الم افإللرعن حقلللقلف فللي االست

لتميله  لضلرلرة  سلهاد اليلللد  للنلح تظلر ضرلرة الففل  الين الل  الباحل  لالل  افإلرعن

 لم يصلاالا ااك  مهليي  لاففة عامة عيق يق عتيهق الباح   الرة االقتباسلاد دلق مبلررف 

للليث ميلرد علرم لملا عمكلن يق عفالر عللم  نلح عيق يق عكلق االقتباأ يل االستالاد  ادفاًف 

  الح ععكث ال  الباح  في القرامة لاالطالع

صياغتح  لم طرب ممهلية تميله  علن غيلر  ملن الفهللق ا دايلة علتاج البل  اإلعالمي في 

لالفلفيةف لمن املة  لن  التقهيلاد طلرب  تاالة اللللامي التلي تمال  مراال  لمفلادر البلل   

لعاتلان يق تكلق الللامي في يسف  الففلة مكتلاة اللرل  متتلفلة علن تللح التلي  تلق اللا 

ف فحللح عاتلالن يق تكللق اللللامي 16للا الملتن المتنف ماال   ا  اق مقياأ اللرل  التي  تق ا

لعكللق الللامي علادة مففللالً علن  .10يل  12ف للليكن 16مكتلاة الرل  من مقياأ يقل  ملن 

المتن اتط عرعض من ا فا  يق عغطي ول  سطر المتنف لعكلق مكتلااً من اليمين  لم اليالار 

تلويلل  المرالل  يل المفلل ر االلغللة  عهلل  تلويلل  المرالل  يل المفلل ر االلغللة العرايللة  يمللا   ا  للاق

لعراط الملتن االللامي علادةً الضل  رقلف فلي للاعلة  .ا اهبية فيكلق مكتلااً من الياار  لم اليمين

   اقتباأ سلام  اق حرفياً يل اقتباساً للمعهم فقطف لعكرر الرقف لفالح فلي الللامي الضلعح الين 

 .المقتبث مهح(ف وف تليح معللماد المف ر يل المرا  1قلسين ماال )

لعاتلان في  تااة اللث الطلبة في ال راساد ا للية ل تاالة رسلان  المااالتير ليطلارع  

  .ال  تلرا  يق ععطي الباح  يرقام اللامي متالالة في للاعة    صفلة من صفلاد البل 

لعه ما عي  الباح  لفاح ماطراً  لم لقل  يفكلار علرن يلللا قل  يوقللث البلل    ا لردد فلي 

تنف عاتلان يق عكتبلا فلي الللامي اعل  يق عالتعم   تلاراد متتلفلة علن تللح التلي عالتعمللا الم

فيما عتعلل  ااإلحاللة  للم المفلادر يل المراال ف لقل  درج يغللق البلاحاين عللم اسلتعمائ الهيملة 



)*( التي  ي اإلتارة ا  ار استت اماً في البللث العلمية  لعه ما عاي  الللامي علن اسلتيعا  

حاد المتعلقة امتن الففلةف فحلح عاتلان لضل  العالملة ) ( فلي للاعلة اإلر الالطرف ولف الارل

 .تكرر) ( في ا اعة  امي الففلة الملالية لعاتكم  الارح

عكلللق االقتبللاأ علللم تللكلينف اقتبللاأ حرفللي للهفلللم  مللا لردد فللي مفللادر ا دلق  

ملن عل م تلرعفلح للضل  رقلف  ح اث يي تغيير فيلاف لاقتباأ لمعهم الهفلمف للكن م  اللنر 

 :اإلحالة في للاعة الفكرة المقتباة  لالقتباأ اللرفي ترلط

عهبغي علم الباح  يق عهق  الهص المقتبث  ما لرد فلي مفل ر  ا صللي الإطانلح يق  اللث  -1
 .فيح يإطامف لاك  عالماد الترقيف لاللقف اللاردة فيح

يلح يق عهقل  الكلملة يل الكلملاد  ملا عه ما عفاد  الباح  في الهص المقتبث إطلف عهبغلي عل -2
يل ]  لنا[لردد اتطئلا وف عللقللا مباتلرة اححل ن العبلاراد افتيلة ملضللعة الين معقللفين 

لعاتلان االلتهام اعبارة لاح ة من  لن   ]مقتبث حرفياً [ف يل ] نا اا ص [ف يل] ما لردد[
  .العباراد إالئ    البل 

علرن الباحل  يق ال ال لن ملن االحتفلا  اللا فلي  ق  علم  الهص المقتبث  لماد يل عباراد -3
الهصف لفي  ن  اللالة عمكلن حلنفلاف للكلن االرط اإلتلارة  للم  للح الضل  مكلاق الكلملاد 

 ..والث لقاط متتالية عمكن يق تكلق اين قلسين يل دلللما: )   ( يل 
ة عبلارة يل  ايراً ما عي  الباح  لفاح عه ما عكلق يمام لص عرع  اقتباسح ماطراً  للم  ضلاف -4

 لمة تلضيلية لفي  ن  اللالة عتعين عليلح يق عالير  للم  للح الضل  العبلارة يل الكلملة الين 
 .[ ]معقلفين 

اللغلة    ا  اق الهص المقتبث من مرا  ياهبيف عهبغي يق عتراف  لم اللغة التي عللرر اللا البلل  -5
 العراية 

 .عهبغي لض  الهص المقتبث اين مهدلاتين )) (( -6
   { }اد اافعاد القراليةف عهبغي لضعلا اين قلسين مه رتينعه  االستال -7

 االستالاد المراعي  تلوي 

لللا عالقلة  االستالاد يل االقتباأ عادة ابيالاد لمعللماد ليفكار ملمةف لياث مت الللةف عكلق -1
 املضلع البل   يي يق ال تكلق معار  عامة 

اقتباأف متعلار  عليللاف فلي يي الل   لاقف يعة معللماد ال تلم   تارة استالاد يل  تارة  -2
علم يللا ملن عهل  الباحل  لفالح  ل ق التللائ صلفاد الاحاين اإلرعنف لاالعتل ام عللم  تفار

  ل ااتعاد عن ا مالة العلمية لا  ادعمية لللع من القرصهة  حقلقلف الفكرعة
لمالتت مة  لالا  من التمييه الين مفلطللين يساسليين فلي التعامل  مل  مفلادر المعللملاد ا -3

   (quotation) لالاالي  ل االقتباأ  (Citation) ا لئ  ل االستالاد 
ف لاالقتبللاأ Indirect Quotationلعطللل  عليلمللا اعللض الكتللا  االقتبللاأ غيللر المباتللر 

  Direct Quotation المباتر 



يل االقتبللاأ المباتللر:  للل عبللارة عللن لقلل  حرفللي لمعللمللة يل  (quotation) فاالقتبللاأ

 لمللاد مللل دةف فللي ضلللم ي ميتلللا للباحلل ف لحااتللح  ق عظلر للا االلكللا ا صلللي  لعاللترطمعل

 االلتفاد  لم ع د من االعتباراد الملمة في  نا االقتباأف  ي:

ع م التفر  لالتغييلر فلي يعلة عبلارةف يل  لملةف يل  تلارة لردد فلي البياللاد لالمعللملاد  -1
 المتلفرة في يص  المادة المقتبث مهلا 

القتباأ عكلق في العادة مل لداً  يي استت ام عباراد يل امل  يل مقلاط  ملل دة اعل د حيف ا -2
 معقلئ من ا سطر  

 في ا اعة لللاعة البيالاد المقتباة "    "  (Quotation Mark) تاتت م  تارة التهفيص  -3
عكلق الليلم  لم يسلل  االقتباأ من مف ر مل د ا اف   للق للص المعللملاد المقتبالة  ا  -4

 ي مية إاصة للباح  
في حالة حن  اهم من المعللماد المقتبث مهلاف عهبغلي التل ل  ملن عل م تللوير الللن  عللم  -5

معهم المقط  المقتبث مهحف يلالًف لتلض   تارة والوة لقاط متتااعة في المكلاق اللني اسلتغهم 
   :فيح الباح  عن البيالادف في ا اعةف يل مهتففف يل للاعة االقتباأ  ماائ  لح

االقتبلاأ المباتلر: يل االقتبلاأ اللرفلي  ل لل يق عهقل  الباحل  الملادة حرفيلاً  للللنا  "   

عيللق تيهللق تغيللر الكلمللاد لالفللياغاد  ال   ا لالل د ضللرلرة لللنلح لتلللفرد يسللبا  

 ( 141ف م1998مقهعة   " )زلعلفف 

اسلتفادة  : يل االقتبلاأ غيلر المباتلرف فللل عبلارة علن (Citation) يما االستالاد االمفل ر

الباح  من فكرة يل معللمة مل دةف لاستالاد  الاف اع  يق ععي  صياغتلا لاإتفلار ا السلللاحف 

حي  عيري اعض التغييراد التي عرا ا مهاسبةف لغلعاً يل تعبيرعلاًف االرط يق عللافل عللم معهلم 

 لمغهن البيالاد الماتال  الا  ماائ  لح: 

بللاأ ال عهبغللي  اللرام يي تغييللر علللم الللهص     عللرن اعللض الكتللا  يلللح فللي حالللة االقت

( فللي حللين عللرن  تللا  اإللرلق يلللح عمكللن  اللرام 374ف 2002المقتللبث اتاتللاً )قهلل علييف

اعللض التغييللراد فللي الللهص المقتللبث   ا لالل  الباحلل  ضللرلرة لللنلحف ل  ا مللا تلللفرد 

  )141ف م1998للباح  يسبا  لافية )زلعلفف

 طرب االستالاد المراعية

يتللكائ اإلتللارة  لللم االستالللاداد المراعيللة الماللتت مة فللي البللللث قلل  تتتلللف طللرب ل

لالرسان  اليامعية من اامعة  لم يإرنف يل من تتفص  للم اإلرف للكلن عململاً  هاللح والولة 

اتيا للاد ليتللكائ تللانعة االسللتت ام فللي اليامعللاد لالم ساللاد ا  ادعميللة لالبلايللة فللي العللالفف 

  ي:

 لا قلاأ:يلالً: طرعقة الم لف 



ل ي طرعقة لض  لحفر اسف الم لف ا إير اين قلسينف لالتي تاتت م ااك  إلام فلي 

لعفا   ضافة رقف الفلفلادف يل الفلفلاد التلي لرد فيللا االستاللاد  لفلي  العللم االاتماعية

االستالللاد اللل ار مللن مفلل ر لاحلل  لللهفث المعللمللة فعلللم الباحلل  لضلل  المفلل رعن )يل  حالللة

 .اع  افإرف اترتيق يلفباني ي ار(ف اللاح 

 التارعخ: -والياً: طرعقة الم لف 

يل  طرعقة لضل  لحفلر اسلف الم للف ا إيلر  ضلافة  للم تلارعخ الهالرف يي سلهة لالر الكتلا 

اللويقة  ل ي الطرعقة مفي ة في التعر  علم ح اوة المفل رف لفلي التمييله الين لاللد ي الر ملن 

معللمللاد المقاالللة لفيللرة لتللاملة لكافللة الالللق  … مفلل ر لاحلل  لللهفث الم لللف  ماللائ  لللح: 

الملضللعف لرامللا يلفلر ليتللم  ملن معللمللاد االسلتبياق   ضللافة  للم يق المقاالللة تلهلد الباحلل  

 ( 192ف م2002امعللماد  ضافية لف عكن الباح  ق  التفث  لم ي ميتلا لبلاح )قه علييف 

 االهابة للطرعقتين ا للم لالاالية:  

للللح م لللف لمفللل رف فيللن ر اليلللهم ا لئ مللن العهللللاق يل الملل إ  المعتمللل    ا لللف عكللن  ها -1
للمفلل رف االلرط يق عتطللاا   للنا اليللهم ملل  الطرعقللة المعتملل ة فللي  تااللة قانمللة المفللادر 

 الميمعة في للاعة البل  يل الرسالة 
 لن  ق  ععم  الباحل   للم االستاللاد الل ار ملن مفل ر لاحل  للهفث المعللملة يل الفكلرة  فلي  -2

يل تلرتيبلف  الة عا  المف رعنف اللاح  اع  افإر اين القلسينف لالاق ترتيبلملا الليلانيفالل
( يل )زلعلللف 137ف قهلل عليي 38الليللاني   ا  للاللا ي اللر مللن  لللح  ماللائ  لللح: )زلعلللف 

 ( 137ف م2008ف قه عليي 38ف م1998

 والااً: طرعقة اللامي:

طرعقلة مالتت مة ملن قبل  البلاحاين فلي الع عل  ملن ل ي  يي   ر المف ر في  امي يل حاتية الففلة 

لالعلللم الطبيعيلة لالتطبيقيلة  ل هلا ال عقللق اسلف الم للف عهل   تااتلح فلي  لامي  البللث في العلللم اإللالالية

الففلة  مالائ  للح لفلث االستاللاد الالاا  مل    لر اياللاد المفل ر فلي  لامي الفلفلة  ففلي ملتن البلل  

 عن ر االستالاد ل  افتي: عاتمر الباح  االكتااةف وف

تعتبر معللماد المقاالة لفيلرة لتلاملة لكافلة الاللق الملضللعف لراملا يلفلر ليتلم  ملن معللملاد … 

لف عكن الباح  قل  التفلث  للم ي ميتللا  –االستبياق   ضافة  لم يق المقاالة تهلد الباح  امعللماد  ضافية 

 في  امي يل حاتيةف ل افتي:   وف تن ر ايالاد المف ر الماتال  اح (1)لبلاح

________________________________________________ 

ف  3( عامر  الرا يف قهل عليي: البلل  العلملي لاسلتت ام مفلادر المعللملاد التقلي علة لاإللكترلليلةف ط1)

  192ف م 2013عماق ف دار المايرة للهار لالتلزع  ف 

ج البحلث االعالملي ا االملارات العر يلة المتحلدة ا المصدر: أ.د سعد سللمان المشلهدا ي : منلاه

 . 2017دار الكتاب الجامعي ا 
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