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مقدمة-3



التوثيق في الهامشتقنيات -1: المحور األول

القتباس باعتباره قبل الحديث عن األليات والكيفيات التي يتم بها التوثيق في هامش البحث البد من التطرق ل

سية التي يقوم السبب للجوء إلى التوثيق في الهامش، ويعد االقتباس في البحث العلمي أحد العناصر الرئي

.  عليها أي بحث علمي

راجع واالقتباس هو أقدم الطرق المستعملة لالستفادة من المعلومات السابقة الموجودة في المصادر والم

.المحصل عليها في مرحلة جمع المادة العلمية

االقتباس في البحث 

العلمي 

أساليب التوثيق في 

الهامش



االقتباس في البحث العلمي-1.2

 تعريف االقتباس في البحث العلمي

أهمية االقتباس في الحث العامي

 أنواع االقتباس

شروط االقتباس



1.3- تعريف االقتباس في البحث العلمي

«المختلفةمصادرهامنالبحثموضوعلخدمةالالزمةالعلميةالمادةاقتطاف»

«ثهبحإلىمعينمرجعأومصدرفيآخركاتبأولمؤلففكرةأونصأوعباراتبنقلالباحثقيام

«الحالي



أهمية االقتباس -4-1

لالقتباس أهمية كبيرة وخلو أي بحث علمي منه يفهم منه أمرين:

1-ه ثقته أن العملية التي استخدمها الباحث في بحثه هي من نتاجه الشخصي، بحيث دفعت: األمر األول

.العلمية بنفسه إلى تخليه عن االعتماد على الغير

2-لوبه، فهذا ال يتمثل في اعتماد الباحث على أفكار الغير، وإن كان قد قام بإعادة صياغتها بأس: األمر الثاني

.يعفيه من واجب اإلشارة إلى المراجع أو المؤلفات المعتمد عليها



أنواع االقتباس –5-1

1-بشكلبحثهأوهكتابفياألخرينبأفكارالباحثاستعانةيهالمقصودالحرفيويسمى:المباشراالقتباس

أللفاظاأوالكلماتفيتغييرأيإحداثدوناألصليمصدرهافيعليهجاءتكمااألفكارينقلأيحرفي

.بهاجاءتالتياأللفاظأوالكلماتفيتغيرأيإحداثدوناألصليالمصدرفيبهاجاءتالتي



ر؟متى يتم االستعانة باالقتباس المباش-5.2

حالة شعور الباحث بأهمية المادة المقتبسة-1

باسحالة رغبة الباحث في تعزيز رأيه بهذا االقت-2

بسةحالة محاولة الباحث التعليق على المادة المقت-3

حالة محاولة الباحث نقد المادة المقتبسة-4



االقتباس غير المباشر-

سميةالتومنالحرفي،غيرواالقتباسالمضمون،اقتباساسمعليهيطلق
.األولالنوععكسهواالقتباسهذاأنيستنتج

لنصافيوردتالتينفسهاالكلماتأخذدونالفكرةيتناول»بأنهعرف
«لوبهوأسوكلماتهبلغتهالمقتبسةالفكرةيصوغالباحثأنأياألصلي،



اشر؟ماهي األساليب المعتمدة لصياغة االقتباس غير المب–

أسلوب إعادة -
الصياغة

أسلوب -
التلخيص



شروط االقتباس -

والشروطالضوابطمنلمجموعةخضوعهيتوجبعلميااقتباسااالقتباسيعتبرلكي:

1-ها،استطرادأوطولهاحيثمنسواءالمباشرة،االقتباساتاستخذامفياالقتصادوجوب

فيقبلناهوإنتفكيرهفيالباحثاستقالليةعدمعلىدلحجمهحيثمنكبيرااالقتباسكانفكلما

.والتقويموالنقدوالشرحالتفسيرحالة

2-قتبسالمالمرجعأنمنالتأكدوضرورةاألصلية،المراجععلىاالقتباسفياالعتمادمحاولة

,للمؤلفطبعةأخرهومنه

3-المعنىتشويهوعدمبالدقةااللتزام.



-أساليب  التوثيق في الهامش

تعريف الهامش -

وأهميته وأنواعه
كيفية التوثيق-

في الهامش



:تعريف الهامش وأهميته -

فحات يقصد به كل ما يرد من معلومات مساندة لما في المتن، وما يتم إدراجه في نهايات ص: تعريف  الهامش

.المتن أو نهايات فصوله

لبحثي للهامش أهمية كبيرة في إعداد أي بحث علمي ، فمن خالل الهوامش يمكننا الحكم على العمل ا: أهميته

.فكلما استخدمها الباحث استخداما صحيحا كان  ذلك دليال على الفهم الجيد للمادة العلمية



أنواع الهامش -

1-هوامش المراجع

2-هوامش شارحة ومعلقة

3-هوامش محيلة على البحث نفسه



كيفية التوثيق في الهامش-

اختالف طرق توثيق البحث العلمي

 التزام الجهات العلمية لخطة توثيق  موحدة

نذكر بأن القارئ ال يهمه اختالف طرق توثيق البحوث بقدر ما يهمه:

1-وضوح الطريقة وسهولتها

2-االلتزام  في استعمالها من بداية البحث إلى نهايته

3-شمولية المعلومات التي تقدمها الطريقة عن المصدر المستخدم أو المرجع المقتبس منه



طرق التوثيق-

الطريقة  الثالثة

:طريقة شيكاغو

بواسطة مطبعة جامعة 1906نشرت عام 

شيكاغو، وتعد واحدة من الطرق المعتمدة في 

المتحدة األمريكية الواليات 

التانيةالطريقة 

النفسعلمجمعية)APAطريقة

(األمريكية

النفسعلمبمنهجيةالعملبدأ

نالقرمناألولالربعفياألمريكية

منمجموعةاجتمعتبعدماالعشرين

النفسعلماءمنخبراء

األعمالومديريواألنثروبولوجيا

منمجموعةوضعإلىوسعوا

تقنينشأنهامنالتياإلجراءات

اداتواالستشهالعلميةالكتابةمكونات

والفهمالقراءةلتحسينالمرجعية

اإلسنادوطرق

الطريقة األولى 

MLAالحديثةاللغاتجمعيةطريقة

Modernالحديثةاللغاتجمعيةأي

Language Association

التياألمريكية،المتحدةالوالياتمقرها

،1985سنةMLAأسلوبدليلنشرت

للكتابعالميامرجعاالحقاأصبححيث

هذامدويعتوالطلبة،والباحثينوالناشرين

فياخصوصاإلنسانيةالعلومفياألسلوب

عامبشكلواللغاتاآلداب



النفسعلمجمعية)APAللطريقةمفصلشرح-

(األمريكية

-نماذج تطبيقية



توصيات للباحث-5



شكرا لحسن استماعكم

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته


