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 APAلسلو  التوثيق العلمي وفقا أل
 األلستاذة الدكتورة : زكية منزل غرابة 
  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإللسالمية

 
األمهية الكبَتة اليت تكتسيها عملية التوثيق يف البحوث العلمية على ذبمع أدبيات منهجية البحث العلمي 

حث ك رجوعو إىل سلتلف ادلصادر ادلراجع ذات العالقة على سعة اطالع البا عالمةتوثيق إىل جانب كونو ال،ك 
ثراء حبثو إىل إسلتلف ادلعلومات اليت استعاف هبا يف انطالقا من عزك العلمية  تولى أمانؤكد عي ودبوضوع حبثو ،فه

 .ك ىو أقصى درجات ادلصداقية اليت ديكن أف يوصف هبا البحث العلمي أصحباىا 
يف توثيق ادلعلومات ادلقتسبة من ادلصادر ك ادلراجع العلمية دارس ك زبتلف طرؽ التوثيق باختالؼ ادل

.كمن  سليمادلختلفة ،ك أيا كاف تعدد ىذه الطرؽ فالباحث مطالب بالتعرؼ عليها ك بكيفية توظيفها التوظيف ال
طريقة أىم أساليب التوثيق اليت أصبحت من بُت أكثر الطرؽ اعتمادا يف البحوث العلمية على اختالؼ أنواعها 

ك قد جاءت ىذه الورقة البحثية لتفصح عن ادلعطيات ادلنهجية ادلتعلقة هبذه .APA مجعية علم النفس األمريكية
 الطريقة .

يعرؼ توثيق ادلراجع كادلصادر على أنو الطريقة اليت يتم فيها :العلمي للمصادر و المراجعمفهوم التوثيق 
إلشارة إىل ادلعلومات كالبيانات يف مصادرىا األصلية، كضماف عدـ ، كا حفظ، كتثمُت اجلهود ادلبذكلة من اآلخرين

ضياع اجلهود السابقة كاإلشادة هبا، كيعّد التوثيق كاحدان من أنواع العلـو اليت هتدؼ إىل حفظ ادلعلومات 
كاستخدامها عن طريق نقلها من مصادرىا أك مراجعها األصلية، كيقاؿ أف ىذا العلم قد نشأ على يدم بوؿ 

ك يرل البعض اآلخر إىل أف ادلقصود   .1تليت، كىنرم الفونتُت، كذلك نظران حلاجة اجملتمعات كاألمم ادلختلفةأك 
يف البحث العلمي بأنو: "اإلشارة إىل مصدر ادلعلومة أك البياف الذم أكرده الباحث من توثيق ادلصادر ك ادلراجع 

 .2وؽ ادلؤلفُت األصليُت"العلمي يف البحث أك األطركحة، للحفاظ على رلهودات كحق

                                                           
https://master-،متاح على الرابط:كيفية توثيق ادلراجع باستخداـ طريقة اجلمعية األمريكية السيكولوجية"دكف مؤلف،" -1

theses.com/ap :ـ.2019/ 12/10،تاريخ ازيارة 
 متاح على الرابط"، اجع يف البحثأنواع توثيق ادلر  "مبتعث للدراسات االستشارية ك األكادديية ،-2

https://www.mobt3ath.com/dets  :ـ20/10/2019،تاريخ الزيارة   . 

https://master-theses.com/ap
https://master-theses.com/ap
https://master-theses.com/ap
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ك ألف عملية االعتماد على ادلصادر ك ادلراجع يف تقرير البحث العلمي تتجدد بتجدد طرؽ احلصوؿ على 
ادلعلومة العلمية نتيجة التطورات احلاصلة يف رلاؿ تكنولوجيا االتصاؿ ،فقد بات من ادلؤكد ربوؿ الباحث إىل 

ادلصادر ك اليت تعتمد باألساس على الوسائل االلكًتكنية ما جيعل  كسائل أخرل يف البحث العلمي عن ادلراجع ك
احلصوؿ على ادلعلومات تعريف التوثيق العلمي يأخذه طابعو العصرم كما يذىب إىل ذلك أحد الباحث من أنو :"

يف عن طريق الكتب الورقية أك النصوص اإللكًتكنية، مث بعد ذلك ترتيبها بأسلوب منهجي كفٍت؛ من خالؿ التصن
 .3كالفهرسة"

من ادلهم ىنا أف نشَت إىل مجلة من الوظائف ك الفوائد اليت  :العلمي للمصادر و المراجع أهمية التوثيق 
 تؤديها عملية التوثيق العلمي دلختلف ادلصادر ك ادلراجع ك اليت تظهر يف اآليت :

 اتو.تعترب عملية التوثيق مؤشرا ىاما على اطالع الباحث ك سعة خرباتو ك قرار -
توضيح مدل حداثة ادلعلومات اليت رجع اليها الباحث ،حيث توضح قائمة ادلراجع تاريخ نشر كل مرجع  -

كما اف ادلعلومات احلديثة تشَت اىل كعي الباحث بآخر التطورات اليت جرت يف ميداف ادلعرفة.كما توضح  مدل 
 دلعرفة.اصالة ادلراجع ك قيمتها ،ك ىذا يتوقف على طبيعة البحث ك طبيعة ا

تقدـ قائمة بادلراجع للباحثُت ك ادلهتمُت اآلخرين يف موضوع البحث ك توفر على ىؤالء الباحثُت يف -
 الوقت ك اجلهد ك النفقات .

 تعرب عن قيمة اجلهود اليت بذذلا الباحث يف تقصي مصادر ادلعلومات ادلرتبطة ببحثو .-
 . 4ل أجياؿ الباحثُتتعكس الطريقة اليت تتفاعل فيها ادلعرفة العلمية لد-
كتابة ادلراجع مصدر مهم للمعلومات بالنسبة للباحثُت الذين ينتموف إىل ذات التخصص، يف حالة    -

 الرغبة يف احلصوؿ على معلومات يف ذات اجملاؿ.

عترب توثيق ادلراجع يف البحث العلمي محايةن للباحث من التحريف؛ حيث إف ىناؾ بعض الكتاب أك ي-
ن يقوموف باالقتباس من الغَت مع تغيَت يف طريقة الصياغة؛ من أجل الوصوؿ إىل أىداؼ ُمعيَّنة تدعم الباحثُت الذي

 .5أفكارىم غَت السوية، كالتوثيق حيمي من ذلك
                                                           

 . ،مرجع سابقمبتعث للدراسات ك االستشارات األكادديية-3
ـ 2007، 1ئية ،دار الثقافة للنشر ك التوزيع،ططرقو االحصا-جودت عزت عطوم،أساليب البحث العلمي:مفاىيمو:أدكاتو  -4

 .  243،ص
 .مبتعث للدراسات ك االستشارات األكادديية ، مرجع سابق  -5
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اإلفادة يف تراكم ادلعارؼ كالعلـو كاخلربات، كزيادة الثقة اخلاصة بالنتائج اليت مّت التوصل إليها من قبل  -
 . 6 عزيز كشلارسة األخالقيات ادلتعلقة بكافة جوانب الدراسات األكادديية، كاألحباث العلميةالباحث، كأخَتان ت
 يف عود "ك اليت تتعدد ىذه الطرؽ تك ،: تتم عملية توثيق ادلعلومات بطرؽ سلتلفة  علميتوثيق الالطرق 

 قائمة أك اذلوامش يف سواء هبا خاصة منهجية قواعد كضعت كليات أك أقساـ إىل نسبة أجنبية مدارس إىل غالبها
 األمريكية النفس علم مجعية طريقة ،MLA" أي أل أم " التقليدية الطريقة صلد الطرؽ ىذه من جع،ار دلا
،APA  ،شيكاغو ةقطري Chicago ، عامة قواعد ذبمعها الطرؽ مجيع أف إال كغَتىا، هارفرد طريقة 

 . 7"بينها كبَت فرؽ يوجد كال كاحدة
أف ك ىو بصدد توثيق ادلصادر ك ادلراجع ادلستخدمة يف تقرير البحث العلمي الباحث شلا يتوجب على ك 

،ك ىو يف اختياره لطريقة من يتخَت إحداىا كيسَت عليها يف مجيع مراحل البحث من البداية ك حىت االنتهاء منو 
 :    8طرؽ التوثيق إمنا خيتارىا كفقا للمعايَت اآلتية

 .كسهولتها الطريقة كضوح -
 .هنايتو حىت بدايتو من البحث خالؿ من استعماذلا يف ـزاااللت -
 .منو ادلقتبس أك ادلستخدـ ادلصدر عن الطريقة تقدمها اليت ادلعلومات مشولية -

ك تعترب طريقة مجعية علم النفس األمريكية كاحدة من أىم طرؽ التوثيق اليت نرل أمهية أف يتعرؼ عليها 
 وظيفها يف البحوث العلمية .الباحث بغرض التدرب عليها ك ت

  : طريقة جمعية علم النفس األمريكيةالتعريف ب
يعرؼ ىذا التوثيق بأنو أحد األساليب اليت مّت اعتمادىا لتوثيق مصادر ادلعلومات كمراجعها يف األحباث 

ألمريكية، كاليت العلمية، كالدراسات اجلامعية كفقان ألنظمة كقواعد مّت توضيحها من قبل منظمة العلـو النفسية ا
 منت يف كاالقتباس التوثيق عملية يف يتبعك ، 9يعود الفضل إليها يف إتقاف كصناعة كنشأة ىذه الطريقة يف التوثيق

 American Psychological Association، يف الوارد التوثيق نظاـ العلمية كالرسائل البحوث
                                                           

  مرجع سابق.،كيفية توثيق ادلراجع باستخداـ طريقة اجلمعية األمريكية السيكولوجية"  ،"دكف مؤلف-6
 اتيجيةاإلسًت  ترساللد العريب راطيالدديق ادلركز لـو االجتماعية ،عمار بوحوش كآخركف،منهجية البحث العلمي ك تقنياتو يف الع -7

 .92،ص ـ2019كاالقتصادية،برلُت ،أدلانيا،دط ، كالسياسية
 .291إجراءاتو،بيت األفكار الدكلية ،عماف ،األردف ،دط ،دت،ص-مناىجو ك أساليبو  -رحبي مصطفى علياف ،البحث العلمي:أسسو -8
  .مرجع سابق"،ادلراجع باستخداـ طريقة اجلمعية األمريكية السيكولوجيةكيفية توثيق ،"مؤلف دكف -9
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(APA)  ادلؤلفُت /ادلؤلف اسم يكتب كفيو األمريكية النفس علم مجعية دليل (name/ date) الذم كىو 
 رقم ذلا يضاؼ كقد ادلنت، يف قوسُت بُت كذلك ادلقتبس العمل نشر بتاريخ متبوعان  التاريخ االسم بنظاـ يعرؼ

 . 10أحيانان  الصفحات أك الصفحة
يشتمل توثيق ادلصادر ك ادلراجع كفقا لنظاـ مجعية علم النفس :  APAقواعد التوثيق بألسلو  

: التوثيق يف الثاني  :التوثيق يف منت البحث ك األول على نوعُت من أنواع التوثيق ك مها : APAريكية  األم
 ىذه القواعد :قائمة ادلصادر ك ادلراجع .ك ىذا تفصيل 

ك يف ىذه احلالة ديكن للباحث أف يقتبس ادلعلومة اقتباسا مباشر أك : في متن البحثأوال : التوثيق 
 . اقتباسا غَت مباشر

ك يتم ذلك عندما ينقل الباحث نصا مكتوبا سباما بالشكل  :اإلقتباس المباشر من النصوص-1
.ك يف ىذه احلالة جيب األخذ 11أك الكيفية ك اللغة اليت كرد فيها ك يسمى ىذا النوع  تضمينيا

 باالعتبارات اآلتية :

النقل نصاك ىو ما يسمى يف حالة  كلمة:  44في حالة االقتباس النصي الذي يحتوي على أقل من -أ
  "  "كلمة، فأنو يكتب ضمن سياؽ النص داخل ادلنت ك حيدد باالقواس 40باألقتبامسن مرجع، ك كاف اقل من 

 .12بُت قوسُت دائرين.لقب ادلؤلف ك تاريخ النشر ك رقم الصفحة  كما جيب كتابة،عند بدايتو ك عند هنايت

 

 

 

                                                           
 .متاح على الرابط :3األمريكية ، ص النفس علم مجعية لطريقة تبعان  كاالقتباس النافع ، التوثيق عبد الطيف-10

http://www.qu.edu.qa/static_file  21/10/2019الزيارة:،تاريخ. 
 .244 جودت عزت عطوم ،ادلرجع السابق،-11
 .متاح على الرابط :3، صتوثيق ادلراجع تبعا لطريقة مجعية علم النفس األمريكية، دكف مؤلف-12

https://fac.ksu.edu.sa/sites/defaultـ.12/10/2019لزيارة :ا ؟؟؟؟؟،تاريخ 

http://www.qu.edu.qa/static_file
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default؟؟؟؟؟،تاريخ
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 مثال:

"فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من  بأنو (48ص ،ـ1993)يعرؼ عمر ادلنهج 
  ،كلذلك ديكن القوؿ "أجل الكشف عن حقيقة رلهولة لدينا أك من أجل الربىنة على حقيقة ال يعرفها اآلخركف

 . الذم ىو جزء أساسي منها  أف ادلنهجية أمشل من ادلنهج

جاؿ البحث العلمي تعريفات عدة دلعٌت "البحث ادلهتموف دب أما يف معناه االصطالحي فقد أكد الباحثوف ك
أنو "زلاكلة الكتشاؼ ادلعرفة ،ك التنقيب عنها ك تنميتها ك فحصها ك ربقيقها بتقص دقيق ك ب عرفو" فهناؾ من ي

نقد عميق مث عرضها بشكل متكامل ك ذكي لكي تسَت يف ركب احلضارة العادلية ،ك تساىم فيها مسامهة إنسانية 
  (.33ـ،ص1997دغيمي،ال) "حية كاملة

قتباس النصي الذي يحتوي على -  يف حالة النقل نصا ك كاف أكثر  كلمة أو أكثر:  44في حالة االا
كلمة، جيب أظهار االقتباس ادلباشر بشكل كاضح ك شليز، ك ذلك بكتابتو يف فقرة منفصلة خبمس 40من 

لقب ادلؤلف ك تاريخ  كما جيب كتابة. "  " مسافات عن بداية السطر العادم، ك يبدأ ك ينتهي بعالميت التنصيص
 .13للتوثيق النشر ك رقم الصفحةبُت قوسُت دائرين

 :  14مثاؿ

 اكتسب تصنيف بلـو لألىداؼ الًتبوية شهرة عادلية يف الدكائر الًتبوية، حيث:

 دلدرسية          كضع التصنيف كدليل دلساعدة ادلربُت كادلعلمُت يف زبطيط األىداؼ  كاخلربات التعليمية ا        
 كبنود االختبارات بصورة ىرمية متدرجة الصعوبة.              

 كقد برزت أمهية تصنيف بلـو يف رلاؿ زبطيط ادلناىج اإلثرائية للطلبة ادلوىوبُت كادلتفوقُت،                    
  اليت تضم التحليل كالًتكيبعن طريق الًتكيز على ادلستويات الثالث العليا من مهارات التفكَت            

                                                           
 .،مرجع سابقتوثيق ادلراجع تبعا لطريقة مجعية علم النفس األمريكية، دكف مؤلف -13
،متاح 4اإلصدار السادس ص APA، التوثيق العلمي للدراسات ك البحوث الًتبوية كفق دليل مجعية علم النفس األمريكية  أمحد رلاكر-14

 ـ .23/10/2019تاريخ الزيارة:، https://drive.uqu.edu.sa/_/ezosrah على الرابط :
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  (66 – 56، ص ص  2015كالتقومي، كاليت نادرنا ما ربظى باىتماـ كاؼ يف التعليم العاـ. )جركاف،         
قتباس المباشر من مادة علمية على مواقع اإلنترنت دون وجود صفحات: -ج  ؟؟؟؟؟؟؟؟في حالة االا

هتتم بكل أجزاء كأقساـ البحث العلمي من خالؿ بياف  "أف ادلنهجية  (2،فقرة ـ2013ك يرل بن ستَتة )
عناصرىا كشركطها ك القواعد اليت ربكمها، فضال عن ادلسائل ادلتعلقة بالشكل مثل : كيفية الوثقنة يف 

  .اذلامش،كيفية توثيق قائمة ادلراجع ، عالمات الوقف "

 ىي الصياغة إعادة :Paraphraseتوثيق المراجع داخل النص: االقتباس وإعادة الصياغة  -2
 كإعادة هبا االستشهاد ادلراد الفكرة استيعاب على تعتمد ، العلمي البحث يف اعكشيو  استعماال األكثر الطريقة

 .التنصيص عالمات كضع دكف من النص سياؽ يف كتضمينها فلادلؤ  بلغة صياغتها

 فيها، الكلمات بعض تغيَتب االكتفاء كعدـ كاملة اجلمل صياغة عادإ أف الطريقة ىذه شركط أىم كمن
 االستعانة حاؿ يف األخَت الشرط ىذا من يستثٌت .األصلي ادلقطع طوؿ   ادلصاغ ادلقطع طوؿ يقارب أف جيب كما

 .لغوية ألسباب ادلصاغ ادلقطع بطوؿ االلتزاـ الصعب من حيث معينة فكرة  )ترمجة( صياغة كإعادة أجنيب دبرجع
 ك ذلك كفق احلاالت اآلتية  .15قوسُت بُت كتوضع ادلصاغ ادلقطع للمرجع الببليوغرافية اإلشارة تتبع

 جيب على الباحث كتابة لقب ادلؤلف متبوعا بسنة النشر ك الصفحة توثيق مرجع لمؤلف واحد:-1

ىو شكل فٍت  يشغل حيزا زمنيا من الشبكة الربارلية يف (إىل أف الربنامج 26ـ،ص1989أشار شليب )
 عاف يهم اجلمهور ادلشاىد.ك يتضمن موضو مواعيد معينة 

ىو شكل فٍت  يشغل حيزا زمنيا من الشبكة الربارلية يف مواعيد معينة ك يتضمن موضوعاف يهم الربنامج 
 .(26ـ،ص1989)شليب ، اجلمهور ادلشاىد.

 

                                                           
 -السوديكو ،)مشعة( الًتبوية العربية ادلعلومات مود مسطفاف كآخركف ،دليل صياغة  األطركحات ك الرسائل اجلامعية العربية،شبكة -15

 .38ـ ، ص2018لبناف ،، دط ، بَتكت،
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كاحدة فإف كل  إذا تكرر التوثيق للمؤلف نفسو يف مرجعُت سلتلفُت أك أكثر منشورين يف سنة ملحوظة:
   .16حبرؼ من احلركؼ اذلجائية بعد تاريخ النشرمرجع دييز 

 مثال :

 المرجع األول :

( إىل أف ربديد ادلشكلة البحثية إمنا يتوقف على نقطة يف غاية األمهية ك 69،أ،ص1995يشَت  حسُت )
ىي احساس الباحث بوجود مشكلة خيتارىا من بُت عدة مشكالت حبثية أخرل يف إطار االىتمامي البحثي 

 .للباحث 

 :ثانيالمرجع ال

 فإف ربديد ادلشكلة البحثية يربز يف اجلوانب اآلتية  (70،ب،ص1995)ك حبسب حسُت

 .ضبط نوع الدراسة التس يرعب الباحث يف دراستها-
 نوعية ادلنهج ادلالئم ك االجراءات ادلنهجية ادلطلوبة .ربديد -
 . ربديد نوعية البيانات اليت يرغب يف احلصوؿ عليها-

تكتب يف  ففي ىذه احلالة يف سنوات سلتلفة مرجع لنفس ادلؤلف مصدر أك لة كجود أكثر منحا ك أما يف
 )ك يكوف الًتتيب حسب السنة االقدـ فاألحدث ك ىكذا( نفس القوسُت 
 مثال :

 ( أف .............45ـ،ص1996،  23ـ،ص1994ك قد أكدت النتائج اليت توصل اليها حسُت )
جيب كتابة لقب ادلؤلف األكؿ ك ، يتم االقتباس من مرجع لمؤلفين  حينماتوثيق مرجع لمؤلفين: -2

 .كل مرة يعاد فيها ذكر ادلرجع يف نص االقتباس يف  ق كال االمسُت يوثنقـو بتدائما لقب ادلؤلف الثاين  ،ك 

 

                                                           
 .4عبد اللطيف النافع،مرجع سابق،ص -16
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 مثال :

زبصص ( على ضركرة أف تكوف ادلشكلة البحثية قريبة من 14ـ،ص2009يؤكد قنديلجي ك السامرائي )
بشكل يساعده على االعداد االكادديي ك يهيئو للمارسة ادلهنية ادلهٍت ، عالقة دبسارهك أف تكوف ذلا باحث ،ال

 مستقبال .

عندما يتم االقتباس من مرجع لثالثة مؤلفُت إىل مخسة  أقل من لستة:و  ثالثة مؤلفينلتوثيق مرجع -3
تخداـ فيها ادلرجع ،ك يف تكراره يف ادلرات الالحقة يتم نقـو بذكر مجيع ادلؤلفُت يف ادلرة األكىل اليت يتم فيها اس

 .مع ذكر السنة  (.et alاالكتفاء بذكر االسم االخَت للمؤلف األكؿ متبوعا ب ك آخركف )

 :  17مثاؿ

أىم (أف ادلطر  17-16ىػػػ ،ص ص 1408يؤكد رلاىد ،ك العودات ،ك الشيخ ،ك عبد اهلل ،ك الباىصي )
ر يف حياة النباتات الربية ك ذلك عن طريق تاثَته يف احملتول ادلائي ك الرطوبة يف الًتبة الظركؼ ادلناخية اليت تؤث

 الالزمة لنموىا . 

يزداد معدؿ البناء الضوئي يف نباتات ادلناطق اجلبلية ادلرتفعة خاصة األنواع احملبة للضوء )رلاىد ك آخركف 
 .( 17-16ىػػػ ،ص ص 1408،

يف حالة كجود ستة مؤلفُت أك أكثر يكتفى بذكر لقب ادلؤلف  أكثر : لستة مؤلفين أو توثيق مرجع -4
 (يف االستخداـ األكؿ اك الالحق حالة التوثيق بالنص . .et alاألكؿ متبوعا ب ك آخركف )

( إىل مشاىدة متوسطة للقنوات الفضائية من 25،ص2019ك قد أشارت دراسة منزؿ غرابة ك آخركف )
 قبل عينة الدراسة  .

يذكر االسم األكؿ كامال  :شركة ...(-دار نشر-مؤلسسة-الة مجموعة التأليف )جامعةفي ح -5
عندما يذكر ألكؿ مرة مع اختصار االسم داخل القوسُت مع سنة النشر يف حالة كوف رلموعة التأليف معركفة كذلا 

                                                           
 بق .النافع ، مرجع سا عبد الطيف-17
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سسة أك الشركة أك يُكتب االختصار فقط )يف حالة سهولة اختصاره، أك كوف ادلؤ .اختصار، كىف ادلرات الالحقة
اجلامعة معركفة( كىف حالة كوف ادلؤسسة أك الشركة أك رلموعة التأليف غَت معركفة كيصعب اختصارىا يكتب النسم  

 :18كامال يف كل مرة داخل النص

  .........................أف  (entv،2018كقد أكدت ادلؤسسة الوطنية لإلذاعة ك التلفزيوف )

 أف .....................................entv(2018 )ك قد أكدت  

يتم االستشهاد يف النص بكلمات قليلة من ادلرجع )عادة من  :التوثيق في حالة عدم وجود مؤلف-6
العنواف( أكال مث سنة النشر، مع استخداـ عالمات االقتباس ادلزدكجة حوؿ عنواف ادلقاؿ، أك الفصل أك 

 :19نواف مائال يف حالة الدكرية، أك الكتاب، أك منشور ، أك تقريرالصفحة على شبكة اإلنًتنت كيكوف الع

 .(2010"، استخداـ االنًتنت)"  أشارت إليو الدراسات ادليدانية ما ك ىو 

عندما يكوف االقتباس من كتاب مًتجم جيب توثيق  توثيق االقتباس من كتا  مترجم في المتن:-7
ادلًتجم كيوضع تاريخ العمل األصلي أكالن بُت القوسُت متبوعان  االقتباس باسم ادلؤلف أك ادلؤلفُت كليس باسم

 .20بشرطة مث تاريخ الًتمجة

 :21مثال

( إىل أف ارتفاع جنبات 44،،صVesey-Fitzgerald ،1999/1957أشار فيزم فتزجَتالد )
يف األربعينيات  العرفج قد يبلغ مًتان كاحدان يف بعض األماكن يف كسط كشرؽ شبو اجلزيرة العربية عند زيارتو ذلا

 ادليالدية من القرف العشرين ادليالدم.

                                                           
 . 7، مرجع سابق،ص أمحد رلاكر-18
 . 8ص،ادلرجع نفسو -19
-https://ucs-uae.ae/wp،متاح على الرابط: "االقتباس ك التوثيق دبوجب معايَت مجعية علم النفس األمريكية"، فارس البياين -20

content :ـ .16/10/2019،تاريخ الزيارة 
 . 11عبد اللطيف النافع،مرجع سابق،ص -21
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أم أنو يف حالة عدـ سبكن الباحث من احلصوؿ على ادلرجع االصلي الذم  :توثيق المراجع الثانوية-8
 يتم اإلشارة للنص األصلي ك يتم توثيق ادلرجع الثانوم كفق الطريقة اآلتية :  كردت فيو ادلعلومة 

 مثال :

 (.23ـ،ص2008زء من ادلنهجية )يف العسكرم ،يعترب ادلنهج ج

عندما توثق معلومة مقتبسة من صحيفة أك رللة يكتب توثيق مقاالت منشورة في جرائد أو مجالت:-9
بُت قوسُت االسم األخَت للمؤلف أك ادلؤلفُت إف كجد، متبوعا بفاصلة، مث سنة النشر متبوعة بفاصلة، مث رقم 

فإف الصحيفة أك اجمللة تعد ىي ادلؤلف، حيث يكتب بُت  ادلقالة )ادلؤلف(،الصفحة كإذا مل يوجد اسم كاتب 
  .22قوسُت امسها متبوعا بفاصلة، مث سنة النشر متبوعة بفاصلة، مث رقم الصفحة أك الصفحات

 مثال:

 إجابة يضمن الباحث أف يستطيع ادلقابلة، حيث كضع على السيطرة فرصةة ادلقابل بوضع التحكميضمن 
 (108-107ـ،ص ص 2012،محيدشة .)  يريده الًتتيب الذم كفق األسئلة كل ىعل ادلبحوث

 إجابة يضمن الباحث أف يستطيع ادلقابلة،حيث كضع على السيطرة فرصة:ادلقابلة بوضع التحكميضمن 
-107ـ،ص ص2012 .)رللة العلـو االنسانية كاالجتماعية،يريده الًتتيب الذم كفق األسئلة كلى  عل ادلبحوث

108.) 

ك ىي القائمة اليت تصطف فيها ادلصادر ك ادلراجع اليت اعتمد عليها  :انيا :التوثيق في قائمة المراجعث
 :23جيب مراعاة االعتبارات اآلتية الباحث يف تقرير البحث ،ككفقا لنظاـ التوثيق جلمعية علم النفس األمريكية فإف

 ادلؤلفُت أمساء فيها ترتب العربية بادلراجع مةقائ على األول القسم حيتوم قسمُت إىل ادلراجع قائمة تقسم -
 أـ كاف كتابان  ادلرجع نوعية إىل النظر دكف الًتتيب يف التعريف (أؿ) إمهاؿ مع ادلؤلف عائلة السم تبعان  ىجائيان 
 .علمية دكرية يف مقالة أـ علمية رسالة

                                                           
 . 15-14،سابق مرجع طيف النافع،عبد الل -22
 ،استأنسنا بادلرجع يف إيراد قواعد التوثيق يف قائمة ادلصادر ك ادلراجع.  18،ص ادلرجع نفسو -23
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 مع ىجائيان، ادلؤلفُت أمساء يهاف ترتب اليت األجنبية ادلراجع على ادلراجع قائمة من الثاني القسم حيتوم
 مقالة أـ علمية رسالة أـ كاف كتابان  ادلرجع نوعية إىل النظر دكف ادلراجع كترتب الصفحة، يسار إىل اهتازلاذ مراعاة

 .علمية دكرية يف
 ك سنقتصر على بعض النماذج ك منها :

 :واحد لمؤلف عربي لمرجع التوثيق-

 السم
 العائلة

السم  ،
 المؤلف

 

. 
 لسنة
 نشر ) (ال

 عنوان .
 الكتا 

 رقم .
 الجزء) (

 رقم .
 الطبعة

 مكان .
 النشر

 السم :
 الناشر

. 

 مثال :          
 .. األردف : دار الكندم للنشر ك التوزيعمناىج البحوث الًتبويةـ(. 1999حسن .) ، منسي-  
 .ةادلطبعة ادلَتي :القاىرة. 3ط. (2ج) .القاموس احمليط (.ق1301.)الفَتكز، بادمأ -

 

 :مؤلف بدون لمرجع التوثيق-

عنوان 
 الكتا 

 رقم) .
 (الجزء
 ان وجد

 رقم .
 الطبعة

لسنة  .
 النشر

 مكان .
 النشر

 السم :
 الناشر

. 

 مثال:

 ـ(.اجلزائر:دار اذلدل.2015.) 4(.ط2.)ج أسس ادلنهجية يف العلـو االجتماعية-

 :مترجم لكتا  التوثيق -

 السم
 العائلة

 اختصار ،
 السم
 المؤلف

. ( ةلسن  
 (النشر

 عنوان .
 الكتا 

 ترجمة) ،
 السم
 (المترجم

 مكان .
 النشر

 السم :
 الناشر

 تاريخ) .
 العمل
 (األصلي

. 

 
 مثال:

،)ترمجة فنصة ،أمحد هبجت(. بَتكت: منشورات عويدات. )تاريخ   فن الدراماـ(. 1965ليور ،ـ .) -
 ـ(.1951العمل األصلي نشر يف 
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 :واحد لباحث علمية دورية في منشورة مقالة توثيق-
 

 اسم
 الباحث

 سنة .
 النشر)(

 عنواف .
 البحث

 المجلة عنوان .
 غامق بخط

 رقم ،
 اجمللد

 رقم
 العدد)(

 . الصفحات)( أرقاـ .

 
.)ص  8 .االجتماعيةك رللة العلـو اإلنسانية  ."ادلقابلة يف البحث االجتماعي".ـ2012 .نبيل،محيدشة -

 (.234-120ص

  :منشورة غير راهدكتو  أو ماجستير رلسالة توثيق-
تػػػػأثَت التعػػػػرض للػػػػدراما األجنبيػػػػة يف التليفزيػػػػوف علػػػػى إدراؾ الشػػػػباب  (.ـ 1999 .) محػػػػزة شػػػػقَت ، بارعػػػػة-

 جامعة القاىرة . .كلية اإلعالـ   . (دكتوراه غَت منشورة)رسالة  .اللبناين للواقع االجتماعي 

 مالحظة تسري هذه المعطيات على المصادر و المراجع األجنبية .


