
 :الثالثاالسبوع 

  االقتباس:                      

  يقصد باالقتباس شكل االستعانة بالمصادر والمراجع التي يستفيد

 .منها الباحث لتحقيق اغراض بحثه

  هو طرقة ابداعية ابتكارية يقوم بها الباحث من خالل االطالع

على المصادر ذات العالقة بموضوع البحث واالستفادة من المعلومات واحذ ما يفيده في 

 .بحثه بشرط الرجوع الى المصدر االصلي ، واالقتباس على انواع 

 ى هذه وغيرهم،  يستعين الباحُث في كثيٍر من األحيان بآراء وأفكار باحثين وكتَّاب وتسمَّ

ة التي يجب على الباحث أن يوليها اهتمامه العمليَّة باالقتباس ، وهي من األمور المهمَّ

وعنايته الكاملة من حيث دقَّة االقتباس وضرورته ومناسبته وأهميَّته وأهميَّة مصدره من 

 ً  .حيث كونه مصدراً أصليّاً أم مصدراً ثانويّا

 مباشيكون  واالقتباس ً ً بالشكل والكيفيَّة التي راً صريحا ً تماما ً مكتوبا بنقل الباحث نّصا

ى هذا النوع من  ً ورد فيها ويسمَّ   .االقتباس تضمينا

  حيث يستعين الباحُث بفكرة معيَّنة أو ببعض فقرات لباحث غير مباشٍر ويكون االقتباُس

ى  ً أو كاتب آخر ويصوغها بأسلوبه وفي هذه الحالة يسمَّ  .االقتباس استيعابا

  ،وفي كلتا الحالتين على الباحث أن يتجنََّب تشويهَ المعنى الذي قصده الباحُث السابق

ليحق َِّق مظهراً من مظاهر األمانة العلميَّة بالمحافظة على ملكيَّة األفكار واآلراء 

 واألقوال .
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 انواع االقتباس

 "      "    اقتباس نص: يؤخذ النص من المصدر ويوضع بين اقواس صغيرة .. 1

بأن " المهارات المركبة في كرة القدم تعتبر العمود ويرى )محمد كشك وأمر هللا البساطي(     

الفقري التي يعتمد عليها المدرب خالل عملية التدريب حيث أن االتجاه الحديث في تعليم 

وتدريب المهارات في كرة القدم يؤكد على ضرورة دمج المهارات األساسية لتكوين مهارات 

تدريب عليها حتى يمكن بناءها من التكرار الكثير وتنوعها لتتشابه مع ظروف مركبة يتم ال

المباريات وبذلك يستقر أداءها بالنسبة لالعب وتزيد من سرعته ودقة أدائه وتصرفه السليم عند 

"مواجهه العبي الخصم في اثناء المنافسة 
(1)

  

(، )        ر المعنى االصليفكرة بصياغة واسلوب الباحث على ان ال يتغياقتباس فكرة: . 2

 توضع اقواس ويذكر رقم المصدر فقط. وفي بعض المصادر ال

أن ارتفاع الكفاءة البدنية يؤدي إلى ويؤكد )أبو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين (   

تحسن وانخفاض النبض حيث ان االنتظام في التدريب يعمل على زيادة كفاءة القلب وقدرته على 

كمية من األوكسجين من خالل عدد ضربات قليلةضخ أكبر 
 (2 )

. 

 

مع االشارة الى المصدر االصلي المقتبس  يكتب في االعلى خلف العنوان.اقتباس موضوع: . 3

 .منه 

 مثال:

 (1االختبار المهاري المركب )التهديف من الحركة()

 قياس ) دحرجة ، مناولة ، إخماد ، تهديف ( . الهدف من االختبار :



 ( شواخص ، كرة قدم 5) األدوات المستخدمة :

( أمتار والذي يبعد عن أول شاخص 3يرسم خط البداية بمنتصف الملعب بطول ) وصف األداء :

( متر ، 1,5( بحيث تكون المسافة بين شاخص وآخر )5( أمتار ، وتثبت الشواخص الـ )11)

( 18األيمن ، يبعد عن خط الـ ) ( متراً 18( امتار موازياً لخط الـ )3ويرسم مربع طول ضلعه )

 ( أمتار أمام الهدف .4( أمتار، ويرسم مربع آخر طول ضلعه )3األمامي )

 تسميات اخرى ألنواع االقتباس:

عند نقل الباحث نصا مكتوبا تماما بنفس الشكل والكيفية واللغة التي ورد  االقتباس المباشر:. 

ن يكتب الباحث: ويعرف فودة البحث العلمي بأنه ومن امثلته اتضمينا, فيها, ويسمى هذا النوع 
 

«...................»  

 مثال / •

الالعب في كل مرحلة من مراحل التدريب ه القيمة الحرجة " هي اعلى مستوى يصل الي •

 "
(1)

 

وفيه يستعين الباحث بأفكار ومعلومات معينه ويقوم  بصياغتها  االقتباس الغير مباشر:. 2

بأسلوب جديد ولغة جديدة, ومن الضروري جدا عدم تشوية النص او المعنى الذي كان يقصده 

 الكاتب االصيل .

 مثال /  •

القيمة الحرجة : هي اعلى مستوى يصل اليه الالعب في كل مرحلة من مراحل التدريب  •

.قدرات او إمكانيات الالعب % من 100والتي تمثل 
(1)

 

 . ويتم فيه حذف بعض الكلمات غير الضرورية االقتباس المتقطع : . 3

  / مثال

 (1هي اعلى مستوى يصل اليه الالعب في كل مرحلة من مراحل التدريب ...    )

كما هو الحال في تصحيح بعض الكلمات الخطأ  التغيير في جزء من المادة المقتبسة:. 4 

ي هذه الحالة وضع المادة المضافة او المصححة بي قوسين )  ( للداللة على انها ليست ويجب ف

 . جزءا من المادة المقتبسة



  / مثال

  هي عوده لالعب الى حالته الطبيعية تسمى االستشفاء

 (هي عودة الالعب الى حالته الطبيعية تسمى ) االسترداد

نصها الكامل دون تغيير او تعديل, واذا كانت ويمكن للباحث ان يقتبس فكره وردت عند غيره ب

فأنه يكتب كسائر النصوص في البحث, ولكنه )اقل من خمسة اسطر(, الفكرة أو النص قصيرا 

 يميز بوضعه بين اقواس صغيره في بدايته ونهايته هكذا 

• ( "................................................"1) 

 

, فال بد من تمييزه عن غيره  )اكثر من خمسة اسطر(اما اذا كان النص المقتبس طويال  •

 من النصوص . ويمكن للباحث ان يتبع ما يلي :

  كتابة النص المقتبس بخط اصغر او بمسافة اقل بين االسطر 

   مسافات من نهاية  5مسافات عن بداية االسطر العادية وينتهي قبل  5يبدأ النص بعد

 ر العادية .االسط
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