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 استثمار المراجع

انتقاء المعمومات من المراجع  
: تتبع الخطوات المنيجية التالية 

. التأكد من عناوين الكتب و صمتو المباشرة بموضوع البحث  .1
. قراءة الممخصات عمى ظيرىا إن وجدت  .2
. تفحص الوعاء المعرفي في مقدمتيا وخاتمتيا  .3
. الرجوع إلى فيارسيا  .4
. األىمية بالموضوع  تمخيص محتوى الصفحات ذا ت .5
. نقل أقوال و نماذج و شواىد تدعم الموضوع محل البحث  .6
. توثيق المراجع المعتمدة في تمك الكتب  .7

و خالصة القول أن انتقاء المعمومات من المراجع يبدأ بالفحص الخارجي لموثيقة ثم االطالع 
. عمى فحواىا من خالل المالحظة و التمخيص و النقل ثم التوثيق 

: تقنيات أخذ النقط أىميا ما يمي 
وضع تصميم أولي لسياق العمل مخصص و ىو مخطط آني يشمل عناوين كبرى و أخرى  .1

. فرعية 
. إلحاق كل معمومة بالعنوان المخصص ليا  .2
. مراعاة تناسق األفكار و التسمسل فيعرض القضايا .3
تجنب المعمومات الخارجية عن سياق الموضوع   .4
. التزام األمانة العممية في اقتباس األفكار و الحقائق  .5
. تدوين البيانات المرجعية لموثيقة  .6
. تسجيميا في بطاقات خاصة بالقراءة  .7

و خالصة القول أن تقنية أخذ النقط تضبط العمل و تصميمو وفق منيجية واضحة  
في المعالجة و التجميع بإتباع تصميم مبدئي لممحاور و إثبات اإلحاالت المرجعية و اعتماد 

. بطاقات القراءة 
صياغة بطاقة القراءة  

: إلعداد بطاقة قرائية ينبغي احترام ما يمي و فق تصميم منيجي 
.  األمانة العممية في اقتباس المعمومات و نقميا كما وردت في أصل كتابتيا  .1
. توثيق المصادر والمراجع  .2
: و أماكن استخداميا ىكذا .تدوين المعمومات مستعينا بضوابط الكتابة  .3

. لالقتباس “ .......”          
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. تعريف بشخصية أو عمم          ( ...  )
. إلضافة معمومات غير واردة في النص األصمي           [ ...]
 :االستعانة بالرموز لالقتصاد في التعبير ىكذا .  4 
 

  
 

 
  
  
  
  
  
  

 

 
تدوين مصادر المعمومات و مراجعيا في أسفل البطاقة  .   5
. ترقيم اإلحاالت المرجعية أسف البطاقة حسب تسمسل الترتيب لممعمومات .  6
 .اعتماد طبعة منقحة في حال تعددىا .  7
ترتيب المصادر و المراجع أبجديا حسب االسم العائمي فالشخصي لممؤلف و عنوان الكتاب .  8

. ثم بيانات طبعو و نشره ثم صفحة االقتباس 
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