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احملتويات

املحتويات

معنى التوثيق
[أ] -التوثيق داخل النص
ا
أوًل :اًلقتباس املباشرمن النصوص
ً
ثانيا :توثيق املراجع داخل النص :االقتباس وإعادة الصياغة
 1توثيق مرجع ملؤلف واحد
 2توثيق مرجع ألكثر من مؤلف (أقل من ستة مؤلفين)
 3في حالة وجود مرجعين لكل منهما أكثر من ثالثة مؤلفين ،مع وجود مؤلفين أو أكثر مشتركين في املرجعين
 4في حالة وجود ستة مؤلفين أو أكثر
 5في حالة وجود مرجعين لهما ستة مؤلفين أو أكثر فى نفس العام ،مع وجود مؤلفين أو أكثر مشتركين
 6في حالة مجموعة التأليف (جامعة-مؤسسة-دار نشر-شركة ).......
 7في حالة وجود مؤلفين متشابهين (أو أكثر) في اللقب ،بمرجعين أو أكثر
 8التوثيق في حالة عدم وجود مؤلف (أو املؤلف مجهول وغير معروف)
 9في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف في سنوات مختلفة
 10في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف (أو أكثر) في نفس سنة النشر
 11في حالة وجود أكثر من مرجع ملؤلفين مختلفين (أو أكثر)
 12توثيق املراجع الثانوية (في حالة عدم توفر املرجع األصلي)
 13االستشهاد بجزء محدد من مرجع (مثل :اإلشارة إلى شكل-جدول-رسومات ...إلخ)
 14االتصاالت الشخصية (البريد االلكتروني-املقابالت الشخصية-املحادثات الهاتفية-املناقشات الغير
موثقة)
 15االقتباسات التي داخل القوسين (نصوص توضيحية)
[ب]-التوثيق في قائمة املراجع
أوال :االختصارات
ثانيا :توثيق عدة مراجع لنفس املؤلف األول (أو املؤلفين األوائل)
ثالثا :توثيق عدة مراجع مع اختالف املؤلفين لكن لهم نفس اللقب األول
رابعا :إذا تضمنت قائمة املراجع مؤلفين مختلفين مع نفس اللقب والحروف األولى
خامسا :في حالة توثيق الكتب املحررة (تحرير فصل) من قبل مؤلف آخر غير املؤلف األصلي
ً
سادسا :أمثلة عن التوثيق في قائمة املراجع
أ توثيق الدوريات العلمية( :مقال في :دوريات-جرائد-مجالت-أخبار:)......
ب توثيق الكتب والقواميس واملوسوعات ومراجع الكتب (أمهات الكتب) وفصول الكتب
ج توثيق تقارير البحوث أو التقارير الفنية:
د توثيق اللقاءات وحلقات النقاش واملؤتمرات
ه توثيق رسائل (أطروحات) املاجستير والدكتوراه
و توثيق املراجعات والتعليقات والشروحات املقترنة (مراجعات الكتب ،واألفالم السينمائية ،وغيرها من
املعلومات واملواد الترفيهية-البرامج التليفزيونية)
ز توثيق وسائل اإلعالم السمعية واملرئية (األفالم -حلقات تليفزيونية -تسجيالت)
ح توثيق مجموعات البيانات ،والبرمجيات ،وأدوات القياس ،واألجهزة
ط األعمال غير املنشورة (املخطوطات-قرارات-لوائح )...
ى الوثائق واملستندات واملخططات األرشيفية
ك رسائل االنترنت الخاصة بالهيئات ،وقوائم البريد اإللكترونية ووسائل التواصل األخرى عبر االنترنت
ل توثيق القوانين وبراءات االختراع
توثيق القوانين وبراءات االختراع:

د .امحد جماور -قسم علم النفس  -كلية الرتبية-جامعة القصيم

الصفحة
2
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9
9

9
11
11
12
13
13
13
14
14
19
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35

1

إعداد :د .أمحد جماور –-قسم علم النفس-كلية الرتبية-جامعة القصيم

دليل التوثيق العلمي وفق نظام APA-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توثيق املراجع العلمية بنظام APA-6
معنى التوثيق:

ًً
ً
يعني التوثيق إثبات مصادر املعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخيا لألمانة العلمية ،واعترافا بجهد اآلخرين

وحقوقهم العلمية؛ لذا ال بد من تثبيت املراجع التي تعود إليها في بحثك داخل النص ( )Textوذلك بتثبيت عائلة
املؤلف وتاريخ املرجع الذي رجعت إليه؛ ألن ذلك يحدد املصدر ( )Sourceللقارئين ويجعلهم قادرين على تحديد
موقع مرجع املعلومات في قائمة املراجع ( )References Listفي نهاية البحث .حيث يشتمل توثيق املراجع واملصادر
على نوعين هما:
ً
أوال :التوثيق داخل النص .Documentation in Text
ً
ثانيا :التوثيق في قائمة املراجع واملصادر .Documentation in References & Resources
ما يحتاجه الباحث من املرجع يكون في عدة صور هي:
االقتباس النص ي : quoteأي قيام الباحث بنقل فقرة أو نص من املرجع بنفس كلماته ونفس الصياغة،
ويوضع بين عالمتي تنصيص " ." ...
االقتباس وإعادة الصياغة  :paraphraseوهو ما يقوم به الباحث من إعادة صياغة ملا هو مكتوب باملرجع
وصياغته بلغته وكلماته الخاصة مع االحتفاظ بنفس املعني الذي يشير إليه املرجع العلمي.
النقل  :copyما يقوم به الباحث في نقل األشكال والرسومات التوضيحية أو األشكال البيانية أو الصور
املتخصصة من املرجع إلى بحثه أو درسته العلمية وعادة ال يوضع بين عالمتي التنصيص.
التلخيص  :summarizingوهو تلخيص فكرة أو رأي أو عوامل تؤثر في متغير أو غير ذلك.
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[أ] -التوثيق داخل النص

ا
أوًل :اًلقتباس املباشرمن النصوص :Quotations
وهو يشير إلى استنساخ املادة املقتبسة مباشرة من املراجع واملصادر العلمية املختلفة ،ويتم توثيق املراجع
داخل النص من خالل ذكر املؤلف والسنة والصفحات املحددة في النص ،كما يلي:
)(Author's last name+ comma + year+ comma+ p. + page number

(اللقب ،السنة ،ص  +رقم الصفحة)
()Jason, 1994, p.23
(فرج ،1999 ،ص )24
 عند توثيق صفحة واحدة:)(Jason, 1994, pp. 18-23
 عند توثيق صفحات متتابعة( :فرج ،1999 ،ص ص )28-24 -عند توثيق صفحات غير متتابعة( :فرج ،1999 ،ص ص )Jason, 1994, pp. 23, 28( )38 ،24 ،22

أ-في حالة اًلقتباس النص ي الذي يحتوي على أقل من ( )40كلمة:
 في هذه الحالة يتم وضع النص املقتبس بين عالمتي تنصيص "." ...... إذا ظهر االقتباس في منتصف الفقرة ،انهي الجملة بعالمات التنصيص ،ثم وثق املرجع بعدها مباشرة،واستكمل باقي الفقرة بعد ذلك:
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the "therapists in dropout cases
may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without
adequately responding to the adolescent's needs or concern s " (p.541), contributing to an
overall climate of negativity...
ومن ثم يشير الزغبي ( )2006إلى تعريف الصحة النفسية بأنها " حالة من التوازن والتكامل بين القوى
الداخلية والقوى الخارجية " (ص  ،)22وهي حالة من االستقرار االنفعالي ....

 إذا ظهر االقتباس في نهاية الفقرة ،أغلق املقطع املقتبس بعالمات التنصيص ،واستشهد باملصدر بينقوسين بعد عالمات االقتباس مباشرة ،وانهي الفقرة بعالمة الترقيم املناسبة:
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby "medical
needs are met by those in the medical disciplines; non-medical needs may be addressed by
anyone on the team " (Csikai & Chaitin , 2006, p . 1 1 2).
وبناء على ذلك فالتوافق النفس ي هو " عملية ديناميكية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية
واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته" (زهران ،1987 ،ص .)27

ب-في حالة اًلقتباس النص ي الذي يحتوي على ( )40كلمة أو أكثر:
 يتم عرض االقتباس في قالب نص ي حر ًقائما بذاته من السطور املطبوعة ،مع حذف عالمات االقتباس.
 ابدأ هذا االقتباس النص ي بسطر جديد ،وأدخل بدايته مسافة ( 1/2بوصة) ( 1.3سم أو  5فراغات) منالهامش األيسر -في اللغة اإلنجليزية( -في نفس املوقع كبداية لفقرة جديدة).
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 وإذا كانت هناك فقرات إضافية ضمن االقتباس ،أدخل السطر األول لكل فقرة (نصف بوصة) من بدايةهامش االقتباس.
ُ
 تكتب كافة أسطر االقتباس بمسافات ثنائية. في نهاية االقتباس ،اذكر املصدر املقتبس والصفحة أو رقم الفقرة بين قوسين بعد عالمة الترقيم النهائية.Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.
Consider large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people
gather in a location to perform a ritual or celebrate an event.
In these in stances, participants are able to see the visible manifestation
of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct, inti mate
connections with those around them is limited by the sheer magnitude of the
)assembly. (Purcell, 1 997, pp. 1 1 1 -1 1 2
اكتسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية شهرة عاملية في الدوائر التربوية ،حيث:
وضع التصنيف كدليل ملساعدة املربين واملعلمين في تخطيط األهداف والخبرات التعليمية املدرسية وبنود
االختبارات بصورة هرمية متدرجة الصعوبة.
وقد برزت أهمية تصنيف بلوم في مجال تخطيط املناهج اإلثرائية للطلبة املوهوبين واملتفوقين ،عن
طريق التركيز على املستويات الثالث العليا من مهارات التفكير التي تضم التحليل والتركيب والتقويم ،والتي ً
نادرا
ما تحظى باهتمام كاف في التعليم العام( .جروان ،2015 ،ص ص )66-56

ج -في حالة اًلقتباس املباشرمن مادة علمية على مواقع اإلنترنت دون وجود صفحات:
اتاحت  APAاالقتباس من مرجع موجود باإلنترنت اال أنه عادة ال يوجد ارقام لصفحات املرجع فيه ،وهنا
قد يستعيض الباحث عن رقم الصفحة برقم الفقرة مع اختصار كلمة فقرة  paragraphإلى para.
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new " intellectual framework in
which to consider the nature and form of regulation i n cyberspace " (para. 4).
وقد أشار املرشدي ( )2014إلى أن "التنبؤ بالسلوك اإلنساني أمر بالغ الصعوبة ،وذلك لتعدد العوامل
والدوافع التي تنشطه وتوجهه وتعديله" (فقرة .)5
ملحوظة :يجب أن يكون االقتباس املباشر الدقة في كلمات اإلمالء وعالمات الترقيم للمصدر األصلي ،حتى لو كان
املصدر األصلي غير صحيح  ...وفى حالة وجود خطأ إمالئي أو عالقات ترقيم أو قواعد غير صحيحة ،توضح كلمة []sic
بين قوسين بعد الخطأ مباشرة في االقتباس.
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ا
ثانيا :توثيق املراجع داخل النص :اًلقتباس وإعادة الصياغة :Paraphrase
-1توثيق مرجع ملؤلف واحد:
أوًل :التوثيق أول الفقرة( :يكتب اللقب يليه السنة بين قوسين؛ عندما يكون االسم جزء من سرد النص):
Kessler (2003) found that among epidemiological samples...........
ً
أشار أبو حطب ( )1992إلى أن مهارات الذكاء االجتماعي تساعد الفرد على أن يكون
حساسا ملشاعر اآلخرين ....
أشارت دراسة كسلر ) Kessler (2003إلى أن الذكاء الطبيعي من مكونات الذكاءات املتعددة ...

ا
ثانيا :التوثيق آخرالفقرة (يكتب االسم والسنة داخل القوسين ( )--ثم انهي الفقرة بـ ـ ـ ـ ")".

Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).
يرتبط الذكاء االجتماعي من الناحية االجتماعية ببعض العوامل التي هي نتيجة التفاعل االجتماعي في البيئات املختلفة
(صالح.)1992 ،

ا
ثالثا(:طريقة أخري للتوثيق :في حالة كون السنة واالسم جزء من السرد بالنص ،يتم الفصل بينهما بفاصلة كما يلي):
In 2003, Kessler's study of epidemiological samples showed that...
ً
في عام  ،1981أكدت دراسة أبو حطب أن مهارات الذكاء االجتماعي تساعد الفرد على أن يكون حساسا ملشاعر
اآلخرين...

ً
ر ا
ابعا :عندما يكون اسم املؤلف والسنة جزء من النص (كما في أوال) فإنك ال تحتاج إلى إدراج سنة النشر مرة
أخري في نفس الفقرة الواحدة عند االستشهاد بنفس املرجع:
Among epidemiological samples, Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder
results in a more potent and severe course, Kessler also found . . . .
ً
أشار أبو حطب ( )1992إلى أن مهارات الذكاء االجتماعي تساعد الفرد على أن يكون
حساسا ملشاعر اآلخرين ،كما
أكد أبو حطب على أهمية الذكاء االجتماعي في كونه ....

 وفى حالة توثيق املرجع في نهاية الفقرة كما في " اثانيا" فإنك تحتاج إلى إدراج سنة النشر مرة أخري الحقا في نفس
الفقرة الواحدة عند االستشهاد بنفس املرجع:
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). Kessler (2003) also found
يرتبط الذكاء االجتماعي من الناحية االجتماعية ببعض العوامل التي هي نتيجة التفاعل االجتماعي في البيئات
املختلفة (صالح .)1992 ،وقد أشار صالح ( )1992إلى أن ...

-2توثيق مرجع ألكثرمن مؤلف (أقل من ستة مؤلفين):
▪ عندما يكون للعمل مؤلفان اثنان ،دائما وثق كال االسمين في كل مرة ُيذكر فيها املرجع في النص.
▪ عندما يكون العمل ثالثة أو أربعة أو خمسة مؤلفين ،وثق جميع املؤلفين في املرة األولي التي ُيذكر فيها املرجع،
ً
أما التوثيقات الالحقة ضمن فقط االسم األخير للمؤلف األول
متبوعا بـ ـ وآخرون ( )et al.ونقطه بعد ()al
والسنة إذا كان توثيق أول توثيق داخل الفقرة:
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 oعند أول توثيق للمرجع:
Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) found ...........
أكدت دراسة أبو حطب ،صادق ،وزهران ( )2003أن ...........................

 oعند التوثيق في املرات التالية بعد أول مرة في النص يكتب املؤلف األول وآخرون:
أكدت دراسة أبو حطب وآخرون ( )2014أن .........

Kisangau et al. (2007) found…………….

 oتحذف السنة بعد أول توثيق في نفس الفقرة (النص) في حالة تكرار نفس املرجع:
Kisangau et al. ..................

أبو حطب ،وآخرون ...........................

 -3في حالة وجود مرجعين لكل منهما أكثرمن ثالثة مؤلفين وفى نفس العام ،مع وجود مؤلفين أو أكثرمشتركين في
املرجعين؛ يجب ذكراملؤلفيناملشتركين أوًل ثم اسم املؤلف املختلف(حسب ترتيبهم بالدراسة) ثم وآخرون:
ج

)Ireys, Chernoff, DeVet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al . (2001
أبو حطب ،صادق ،زهران ،وآخرون( ،)2001وأبو حطب ،صادق ،منصور ،وآخرون (......... )2001

كما يطبق عليهم نفس قاعدة توثيق أكثر من مؤلف واحد (سواء أقل من ستة مؤلفين أو أكثر).
▪ قبل نهاية املؤلف األخير يجب وضع حرف (و) أو ( )ANDوذلك خالل سرد األسماء خالل النص .ويوضع الرمز
(&) في حالة وضع املرجع بين قوسين في نهاية الفقرة:
As Kurtines and Szapocznik (2003) demonstrated ...
......as has been shown (Jreskog & Sorbom, 2007).
كدراسة أبو حطب ،صادق ،وزهران ( )2001التي أشارت إلى ...
 ...وهو ما أكدته الدراسات والبحوث (أبو حطب ،صادق ،وزهران.)2001 ،

 -4في حالة وجود ستة مؤلفين أوأكثر ،يكتب لقب املؤلف األول فقط ثم وآخرون ( )et al.في حالة التوثيق بالنص
(أول مرة أو الحقا):
وقد أشار أبو حطب وآخرون ( )1999إلى أن ....................

Kosslyn et al. (1996)…………….....

 -5في حالة وجود مرجعين لهما ستة مؤلفين أو أكثر وفى نفس العام ،مع وجود مؤلفين أو أكثر مشتركين في
املرجعين؛ يجب ذكراملؤلفين املشتركين أوًل ثم اسم املؤلف املختلف(حسب ترتيبهم بالدراسة) ثم وآخرون:
Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996).
Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996).

ويتم توثيق قائمة املراجع السابقة كما يلي (بالنص):
…Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al. (1 996) …………….
وقد أوضحت دراسة أبو حطب ،صادق ،زهران ،منصور ،وآخرون ( ،)2000ودراسة أبو حطب ،صادق ،زهران،
الشربيني ،وآخرون ( )2000أن ...
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 -6في حالة مجموعة التأليف (جامعة-مؤسسة-دار نشر-شركة  ،).......يذكر اًلسم األول كامال عندما يذكر ألول مرة
مع اختصاراًلسم داخل القوسين مع سنة النشرفي حالة كون مجموعة التأليف معروفة ولها اختصار ،وفى املرات الالحقة
ُيكتب اًلختصارفقط (في حالة سهولة اختصاره ،أو كون املؤسسة أو الشركة أو الجامعة معروفة) وفى حالة كون املؤسسة
أو الشركة أو مجموعة التأليف غيرمعروفة ويصعب اختصارها يكتب اًلسم كامال في كل مرة داخل النص:

أوًل :في بداية النص ملجموعة التأليف (التي يسهل اختصارها) أول مرة ومرات الحقة:
)In National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) despite electroconvulsive therapy’s (ECT
…strong efficacy and safety
… In NIMH (2003) despite electroconvulsive therapy’s (ECT) strong efficacy
وأشارت رابطة االخصائيين النفسيين املصرية (رانم )2009 ،أن اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء ...
وقد أكدت رانم ( )2009أن اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء ...

ثانيا :في نهاية النص ملجموعة التأليف (التي يسهل اختصارها) أول مرة ومرات الحقة:
Alcohol and drugs can affect brain health (National Institute of Mental Health]NIMH[, 2003).
Alcohol and drugs can affect brain health (NIMH, 2003).
ومن هنا يعتبر اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء (رابط االخصائيين النفسيين املصرية [رانم].)2009 ،
 ...ومن هنا يعتبر اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء (رانم.)2009 ،

ثالثا :في بداية النص ملجموعة التأليف (التي ليس لها اختصارات) أول مرة ومرات الحقة:
جامعة القاهرة (.......... )2006

University of Pittsburgh (2005) …....

في نهاية النص ملجموعة التأليف (التي ليس لها اختصارات) أول مرة ومرات الحقة:Specific phobia is associated with a specific object or situation (University of Pittsburgh, 2005).
أن مفهوم الذات هو الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن نفسه (جامعة القاهرة.)2005 ،

 -7في حالة وجود مؤلفين متشابهين (أو أكثر) في اللقب ،بمرجعين أو أكثر ،حتى في حالة اختالف سنة النشر ،يتم
ا
كتابة الحروف األولي ثم اللقب للمؤلف األساس ي أوًل ثم اللقب للمؤلفين اآلخرين:
مثال :لتوثيق املراجع التالية في املتن (النص):
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in Los Angeles. New York, NY:
Russell Sage Foundation.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and
its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8, 73-82 .
القحطاني ،عبد هللا؛ والقحطاني ،مصعب (1430ه) .الذكاء االجتماعي .الرياض :مكتبة جرير.

يتم التوثيق بالنص كما يلي:
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006) ...
القحطاني ،نايف (1432ه) .الذكاء الوجداني .الرياض :مكتبة الرشد.
يتم التوثيق بالنص كما يلي :واتفق عبد هللا القحطاني والقحطاني ( )1430ونايف القحطاني ( )1432على أن ......
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 -8التوثيق في حالة عدم وجود مؤلف (أو املؤلف مجهول وغيرمعروف):
يتم االستشهاد في النص بكلمات قليلة من املرجع (عادة من العنوان) أوال ثم سنة النشر ،مع استخدام عالمات
االقتباس املزدوجة حول عنوان املقال ،أو الفصل أو الصفحة على شبكة اإلنترنت ويكون العنوان مائال في حالة
الدورية ،أو الكتاب ،أو منشور ،أو تقرير:
أوًل :في حالة عدم وجود مؤلف:
On free care (" Study Finds ", 2007).
The book College Bound Seniors (2008) ......
وهو ما أكدت نتائج الدراسات والبحوث ("تفهم املوضوع".)1945 ،
ويشير كتاب تفهم املوضوع ( )1945إلى أن ....

ثانيا :في حالة كون املؤلف مجهوال ،يتم التوثيق بالنص بكتابة " غير معروف"  Anonymousثم فاصلة وسنة
النشر في نهاية الفقرة:
ويعتبر اختبار تفهم املوضوع من االختبارات اإلسقاطية الهامة (غير معروف.)1968 ،
Anxiety disorders are common with 25% of children (Anonymous, 1998).
 -9في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف في سنوات مختلفة تكتب في نفس القوسين (الترتيب حسب
السنة):
Past research (Gogel, 1990, 2006, in press).
وهو ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة (زهران.)2001 ،1998 ،

 -10في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف (أو أكثر) في نفس سنة النشر ،يتم ترتيب املراجع حسب
عنوان (املقالة-الفصل-العمل املكتمل):
Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a ,2003b).
( ...................البهي1991 ،أ1991 ،ب؛ أبو حطب1997 ،أ1997 ،ب).

 -11في حالة وجود أكثرمن مرجع ملؤلفين مختلفين (أو أكثر) (يتم الترتيب حسب اللقب مع فاصلة منقوطة):
Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998).
 ...وهذا ما أكدته الدراسات والبحوث العلمية (أبو حطب2000 ،؛ زهران.)1998 ،

ً
قد يكون هناك فاصل بجملة (أنظر أيضا  )see also Adamsفي حالة االستشهاد بمرجع أساس ي ،حيث يكتب أوال
ثم املراجع األخرى وترتب حسب اللقب:
ً
...(Minor, 2001; see also Adams, 1999; Storandt, 2007).
( ...سري2004 ،؛ أنظر أيضا زهران.)1982 ،
 -12توثيق املراجع الثانوية (في حالة عدم توفر املرجع األصلي) يتم اإلشارة للنص من املرجع األصلي ويتم توثيق
ا
املرجع الثانوي كما يلي في النص (ويوثق في قائمة املراجع أيضا):
وهو ما يشير إلى درجة الذكاء (في أبو حطب.)2000 ،

All port's diary (as cited in Nicholson, 2003).
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األعمال القديمة جدا (الكالسيكية) :يتم كتابة املؤلف ثم سنة املراجعة  Transitionوتسبق باختصار ()trans
أو (مراجعة) ،أو كتابة سنة اإلصدار األصلي متبوعة بسنة النشر الحالية (في حالة معرفة سنة النشر األصلية):
(ابن خلدون ،مراجعة )1965
ابن خلدون ( )1965/1569

)(Aristotle, trans. 1931
)James (1890/1983

في حالة الكتب واملصادراملشهورة واملعروفة قديما أو الكتب الدينية يتم اإلشارة إليها فقط في املتن وليس في
قائمة املراجع( :القرآن الكريم ،اسم أو رقم السورة :اآليات) مثال( :القرآن الكريم ،غافر.)13-11 :
 -13اًلستشهاد بجزء محدد من مرجع (مثل :اإلشارة إلى شكل-جدول-رسومات ...إلخ):
(فرج ،1996 ،جدول  ،3ص .)22

)(Centers for Disease Control and Prevention, 2005, p.10
)(Shimamura, 1989, Chapter 3

 -14اًلتصاًلت الشخصية (البريد اًللكتروني-املقابالت الشخصية-املحادثات الهاتفية-املناقشات الغير موثقة) ولكنها
ذات أهمية علمية (ًل يتم إدراجها في قائمة املراجع ،ولكن توثق في النص فقط من خالل :ذكر الحروف األولي
ثم لقب الشخص الذي تم التواصل معه (اتصاًلت شخصية ،وتحديد تاريخ التواصل بالضبط إن أمكن):
)T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001
)(V.-G . Nguyen, personal communication, September 28, 1998
وقد أشار صفوت فرج (اتصال شخص ي ،أبريل  )2000 ،15إلى أن ....

-15اًلقتباسات التي داخل القوسين (نصوص توضيحية) :تستخدم الفواصل وتكتب السنة:
)(see Table 3 of U.S. Department of Labor, 2007, for complete data
وتعدد أنواع االحكام الجنائية (انظر جدول  3لوزارة الداخلية املصرية ،2003 ،الستكمال املعلومات).
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جدول التوثيق األساس ي للمراجع داخل النص
نهاية الفقرة أو النص
أول الفقرة أو النص
parenthetical Subsequent
parenthetical First citation in Text
citation in Text
Subsequent citations in Text
First citation in Text
التوثيق للمرة األولي بالنص
التوثيق للمرات التالية بالنص
التوثيق للمرات التالية بالنص
التوثيق للمرة األولي بالنص
)(داخل القوسين
)(داخل القوسين

نوع التوثيق
Type of Citation
مرجع واحد ملؤلف واحد

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

Walker (2007)

Walker (2007)

One work by one author
مرجع واحد ملؤلفين

(Walker & Allen, 2004)

(Walker & Allen, 2004)

Walker and Allen (2004)

Walker and Allen (2004)

One work by tow
authors
مرجع واحد لثالثة مؤلفين

(Bradley et al., 1999)

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999)

Bradley, Ramirez, and Soo

Bradley et al. (1999)

(1999)

One work by three
authors
مرجع واحد ألربعة مؤلفين

(Bradley et al., 2006)

(Bradley, Ramirez, Walsh, & Soo, 2006)

Bradley et al. (2006)

Bradley, Ramirez, Walsh, and
Soo (2006)

One work by four
authors
مرجع واحد لخمسة مؤلفين

(Walker et al., 2008)

(Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo,

Walker et al. (2008)

Walker, Allen, Bradley, Ramirez,

2008)

and Soo (2008)

One work by five
authors
مرجع واحد لستة مؤلفين أو
أكثر

(Wasserstein et al., 2005)

(Wasserstein et al., 2005)

Wasserstein et al. (2005)

Wasserstein et al. (2005)

One work by sex or
more authors
مجموعة تأليف (يسهل
)اختصارها بشكل محدد

(NIMH, 2003)

(National Institute of Mental Health

National Institute of Mental

NIMH (2003)

[NIMH], 2003)

Health (NIMH, 2003)

Group (readily
identified through
abbreviation) as authors
مجموعة تأليف

(University of Pittsburgh,
2005)

(University of Pittsburgh, 2005)

)Anonymous, 2000(
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)2000 ،(غير معروف

University of Pittsburgh
(2005)

)(ليس لها اختصار
University of Pittsburgh (2005)

Group (no abbreviation)
as authors

: يتم التوثيق داخل النص،)في حالة توثيق مرجع المؤلف غير معروف أو مجهول (غير معلوم
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[ب]-التوثيق يف قائمة املراجع :References
أوًل :اًلختصارات:
في املراجع العربية
نسخة
تعديل نص/نسخة منقحة
الطبعة الثانية
محرر "تحرير" (محررون)
مترجم(مترجمون) "ترجمة"
بدون تاريخ
صفحة (صفحات)
مجلد
مجلدات
عدد (رقم)
جزء
تقرير فني
ملحق

في املراجع األجنبية
ed.
ط
Rev. ed.
-2nd ed.
ط2
)Ed. (Eds.
-Trans.
-n.d.
د .ت.
ص (ص ص) )p. (pp.
Vol.
مج
Vols.
مج
No.
ع
Pt.
ج
Tech. Rep.
-Suppl.
--

edition
Revised edition
Second edition
)Editor (Editors
Translation
No date
)Page (pages
)Volume (as in Vol. 4
)Volumes (as in Vols. 1-4
Number
Part
Technical Report
Supplement

ملحوظات هامة:
 عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس املؤلف ،يتم ترتب املراجع ًوفقا للترتيب الزمني لتاريخ النشر
(من األقدم لألحدث).
 التباعد في األسطر بين املراجع مفرد. ال تستخدم في السطر األول مسافة بادئة ،بينما يكون في السطر الثاني مسافة بادئة معلقة بقدر (1سم). ليس هناك ترقيم في قائمة املراجع.ً
هجائيا.
 يتم ترتيب املراجع حسب اللقب في قائمة املراجع يجب مالحظة أن (عنوان الكتاب –اسم املجلة أو الدورية-عنوان رسالة املاجستير أوالدكتوراه-عنوان الورقة البحثية أو الدراسة باملؤتمرات أو الندوات) ينبغي أن يكون بخط مائل (بدال
من الخط الغامق أو الكلمات التي تحتها خط.
تنويه :ما زالت بعض الجامعات واملجالت العربية تقوم بتوثيق املراجع العربية بقائمة املرجع بنظام الخط الثقيل
( )Bحتى تكون واضحة وظاهرة.
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نظام الدراسات املنشورة إلكترونيا :The digital object identifiers (DOI) System
هذا النظام وضع من قبل مجموعة من الناشرين الدوليين ،وهو نظام يوفر وسائل التحديد املستمر إلدارة
املعلومات على الشبكات الرقمية (انظر  .(http://www.doi.orgويتم تطبيق هذا النظام من خالل وكاالت
التسجيل مثل  CrossRefكما في املوقع ، http://www.crossref.org ،الذي يوفر خدمات ربط االقتباس أو
االستشهاد بقطاع النشر العلمي ،ويبلغ عدد  CrossRefحاليا أكثر من  3500جمعية علمية وناشرين.
وقد بنى املشاركون في  CrossRefذاك النظام ليوفر وظيفتين مهمتين .أوال ،تخصص لكل مصدر" ُمعرف
وفريد ونظام توجيه أساس ي "والذي يعمل كمركز لتبادل املعلومات مباشرة للقراء ،بغض النظر عن مكان تواجد
املحتوى .ثانيا ،يتعاون املشاركون الستخدام هذا النظام كآلية ربط أساسية بحيث تصبح جزءا ال يتجزأ من
القوائم املرجعية للمصادر اإللكترونية التي تتيح الوصول إلى كل مرجع بمجرد النقر عليه .وهو شبيه بنظام
(تدمك) أو (ردمك) للكتب.
ثانيا :توثيق عدة مراجع لنفس املؤلف األول (أو املؤلفين األوائل) ("ًل تستخدم اًلختصارات في األسماء العربية"):
-1عند توثيق مرجعين مختلفين في سنة النشرلنفس املؤلف (الترتيب من األقدم لألحدث تاريخيا):
Upenieks, V. (2003 ).
Upenieks, V. (2005).

أبو حطب ،فؤاد (.)1998
أبو حطب ،فؤاد (.)1999

-2عند توثيق مراجع يتداخل فيها نفس املؤلف في عدة مراجع مختلفة في سنة النشر (يذكر مرجع املؤلف
األول بداية ،ثم املرجع املشترك فيه والتالي حسب الترتيب الهجائي للمؤلفين اآلخرين):
فرج ،صفوت (.)1998
فرج ،صفوت؛ وزهران ،حامد (.)1992

Alleyne, R . L. (2001 ) .
Alleyne, R . L . , & Evans, A J . (1999).

-3توثيق مراجع يشترك فيها املؤلف األول ،ويختلف الثاني والثالث والرابع  ...وهكذا (يتم الترتيب هجائيا):
Boockvar, K. S ., & Burack, O. R. (2007).
Boockva r, K. S ., Carlson LaCorte, H., Gia mbanco, V., Friedman, B., & Siu, A.(2006).
Hayward, D. , Firsch ing, A, & Brown, J . (1999) .
Hayward, D . , Firsching, A, & Smigel, J . (1999).
فرج ،صفوت؛ وزهران ،حامد (.)1998
فرج ،صفوت؛ عبد الحميد ،جابر؛ وأبو حطب ،فؤاد (.)2000

-4عند توثيق مرجعين لنفس املؤلفين مع اختالف سنة النشر(الترتيب حسب السنة من األقدم لألحدث):
فرج ،صفوت؛ واالنصاري ،بدر (.)1998
فرج ،صفوت؛ واالنصاري ،بدر (.)2000

Cabading, J . R . , & Wright, K. (2000).
Cabading, J . R . , & Wright, K. (2001).
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-5عند توثيق مرجعين لنفس املؤلف ونفس سنة النشر(الترتيب حسب العنوان هجائيا ،مع ترتيب الدراسات
باستخدام حروف "… " a,b,c,بعد التاريخ) (أو الحروف :أ ،ب ،ج)....... ،
زهران ،حامد (1999أ) .الصحة النفسية والعالج النفس ي...
زهران ،حامد (1999ب) .علم النفس النمو...

Baheti, J. R. (200 1 a ) . Control . . .
Baheti, J . R . (2001 b) . Roles of . . .

ثالثا :توثيق عدة مراجع مع اختالف املؤلفين لكن لهم نفس اللقب األول (الترتيب هجائيا بالنسبة للحروف
املختصرة) (في املراجع األجنبية فقط):
Mathur, A. L., & Wallston , J. (1999) .
Mathur, S . E . , & Ahlers, R . J . (1998) .

رابعا :إذا تضمنت قائمة املراجع مؤلفين مختلفين مع نفس اللقب والحروف األولى ،يمكن وضع األسماء
األولى كاملة للمؤلفين بين قوسين:
Janet, P. [Paul]. (1876). The notion of personality. Revue Scientifique, 10, 574-575.
Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsions. Journal of Psychology, 1, 1-17.

التوثيق في النص:
خامسا :في حالة توثيق الكتب املحررة (تحرير فصل) من قبل مؤلف آخر غير املؤلف األصلي (يكون عنوان
الكتاب األصلي مائل):
()Paul Janet, 1876

/

()Pierre Janet, 1906

Author, A. (2008). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher.
لقب املحرر ،االسم األول (السنة) .عنوان الفصل املحرر .في اسم مؤلف الكتاب األصلي (تحرير) .عنوان الكتاب (ص ص
×× .)××-املدينة :الناشر.
الصبوة ،محمد نجيب ( .)2002املخاوف االجتماعية والقلق االجتماعي .في ديفيد ه .بارلو (تحرير) ،مرجع إكلينيكي في
االضطرابات النفسية :دليل عالجي تفصيلي (ص ص  .)332-227القاهرة :مكتبة األنجلو املصرية.
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سادسًا :أمثلة عن التوثيق يف قائمة املراجع:
[أ] -توثيق الدوريات العلمية( :مقال يف :دوريات-جرائد-جمالت-أخبار:)......

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp.
××××××××× Doi:
لقب املؤلف األول ،االسم؛ لقب املؤلف الثاني ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم املجلة أو الدورية ،رقم
املجلد (العدد) ،الصفحات .التعريف الرقمي للمرجع ××××× :doi

التعريف الرقمي للمادة (DOI): digital object identifier
في حالة عدم وجود التعريف الرقمي للمرجع ،يتم التوثيق بالشكل التالي:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved
from http://www. xxxxxxxx
لقب املؤلف األول ،االسم؛ لقب املؤلف الثاني ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم املجلة أو الدورية ،رقم املجلد (العدد)،
الصفحات .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxx.com

يتم وضع رقم العدد للدورية بين قوسين بعد رقم املجلد مباشرة (إن وجد).ال يتم وضع االختصار :ص ص ،pp. ،اثناء كتابة الصفحات بل تكتب أرقام الصفحات مباشرة.-1مقال في دورية علمية مع ( DOIملؤلف أو أكثر):
Dawis, R. & Kulik, J. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 , 184-481.
doi: 10.1037/3278-7133.24.2.525
اللقب ،االسم؛ واللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم الدورية أو املجلة ،رقم املجلد أو العدد ،الصفحات.
×××××××:doi

ملحوظة( :إذا كان عدد املؤلفين  ،7تكتب جميع األسماء دون استثناء)

عند توثيق مقال ألكثرمن سبعة مؤلفين:

[يتم كتابة أسماء الستة املؤلفين األوائل ثم نقاط ثالث ( )...ثم كتابة اسم آخر مؤلف] :

Gilbert, D. G ., McClernon, J . F., Rabinovich, N. E. , Sugai, C ., Plath, L. C ., Asgaard, G . , . . . Botros, N. (2004) . Effects
of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with
stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.
doi: 10.1OSO/1 4622200410001676305
لقب املؤلف األول ،االسم؛ لقب الثاني ،االسم؛ لقب الثالث ،االسم؛ لقب الرابع ،االسم ،لقب الخامس ،االسم؛ لقب السادس،
االسم؛  ...لقب األخير ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم الدورية أو املجلة ،رقم املجلد أو العدد ،الصفحات .التعريف
الرقمي للمقال ×××××:doi
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-2مقال في دورية علمية بدون ( DOIأو غيرمتاح):
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم الدورية أو املجلة ،رقم املجلد (العدد) ،الصفحات .تم االسترجاع
من موقع htt://www.xxxxxxxxx
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم الدورية أو املجلة ،رقم املجلد (العدد) ،الصفحات.
Dawis, R. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 (2), 184-481. Retrieved
from htt://www.xxxxxxxxxx
Dawis, R. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 (2), 184-481.

-3توثيق مقال في دورية بدون ( DOIوالعنوان بلغة أخري أو مترجم لإلنجليزية ومطبوع):
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال األصلي [عنوان املقال املترجم] .اسم املجلة أو الدورية ،العدد ،الصفحات.

في حالة كون املقال األصلي مكتوب بغير اللغة اإلنجليزية يكتب املقال باللغة األصل ثم اللغة اإلنجليزية.وفى حالة كون املقال األصلي مكتوب بغير اللغة اإلنجليزية ومترجم إلى اللغة اإلنجليزية يكتب باللغة اإلنجليزية فقط.-4توثيق مقال في دورية مع  ،DOIوتم النشرإلكتروني  Onlineقبل الطباعة (ولم يحدد العدد واملجلد):
ً
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم املجلة .منشور
إلكترونيا .التعريف الرقمي للمقال××××:doi

في حالة عدم وجود  DOIيتم إدراج موقع املجلة اًللكتروني .URL-5توثيق مقال تحت الطبع والنشرفي أرشفة ما قبل الطباعة:
اللقب ،االسم (تحت الطباعة) .عنوان املقال .اسم املجلة أو الدورية .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxx.com
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-6توثيق مقال في مجلة ثقافية (شهرية):
اللقب ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان املقال .اسم املجلة ،رقم املجلد (العدد) ،الصفحات.

-7توثيق مقال في مجلة ثقافية شهرية (:)online

اللقب ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان املقال .اسم الدورية أو املجلة ،رقم املجلد (العدد) .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxxx.com
-8توثيق مقال في جريدة يومية ( Newsletterبدون مؤلف):
عنوان املقال (السنة ،الشهر ،اليوم إن وجد) .اسم الجريدة .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxx.com

الذكاءات املتعددة ( ،2001يناير) .جريدة األهرام املصرية .تم االسترجاع من موقع http://www.ahram.org.eg

… (“Six Sites Meet", 2006).
التوثيق داخل النص نهاية الفقرة"(... :الذكاءات املتعددة".)2001 ،
-9توثيق مقال في جريدة يومية ( Newsletterمع وجود مؤلف والصفحات متتابعة أو متقطعة):
اللقب ،االسم (السنة ،الشهر اليوم) .عنوان املقال .عنوان الجريدة ،الصفحة أو الصفحات.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1- A4.
محمود ،مصطفي ( ،1999فبراير .)6 ،قراءة في كف التاريخ .جريدة األهرام املصرية .ص ص .4-1

()pp. B2, B4, B7

ملحوظة :في حالة عدم تتابع الصفحات يتم ذكر كافة الصفحات ( ص ص )9 ،6 ،2
-10توثيق مقال في جريدة يومية :)online( Newsletter
اللقب ،االسم (السنة ،الشهر اليوم) .عنوان املقال .اسم الجريدة .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxx.com

غريب ،يوسف ( ،2009نوفمبر .)11 ،املنظومة اإلعالمية والتعليمية في الواليات املتحدة .مجلة املعرفة .تم االسترجاع من موقع
http://almarefh.net
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-11توثيق موضوع أو جزء خاص أو مقطع أو قسم في مجلة:
في حالة اقتباس عدد كامل (جزء خاص ملحق بمجلة أو عدد خاص محدد) ًل يتم كتابة الصفحات:

اللقب ،االسم؛ اللقب ،االسم؛ اللقب ،االسم (محررون)( .السنة) .عنوان املوضوع [عدد خاص] .اسم املجلة،
رقم املجلد (العدد).
في حالة اقتباس موضوع خاص (جزء خاص ملحق بمجلة) توثق كما يلي:

اللقب ،االسم؛ اللقب ،االسم؛ اللقب ،االسم (محررون)( .السنة) .عنوان املوضوع [جزء أو موضوع خاص] .اسم
املجلة ،رقم املجلد (العدد) ،الصفحات.

-12توثيق دراسة متخصصة في موضوع محدد (مثل :استعراض نتائج بحث)/كتاب بحثي monograph
بدورية علمية:

اللقب ،االسم؛ اللقب ،االسم ( .)2002عنوان الدراسة [دراسة متخصصة] .اسم املجلة ،رقم املجلد (العدد)،
الصفحات×××××× :doi .
في حالة وجود جزء مكمل (منفصل) لدراسة معينة (يكتب رقم الجزء مع رقم العدد بالقوسين)

رقم املجلد (رقم العدد ،ج ×) ،الصفحات.
-13توثيق افتتاحية دورية أو مجلة بدون توقيع اسم:

8 (3, Pt. 2), 34-38.

افتتاحية :عنوان االفتتاحية [افتتاحية]( .السنة) .اسم املجلة ،العدد ،الصفحات.
-14توثيق مادة ملحقة بدورية علمية (رسالة املحرر-مادة فلمية أو تسجيلية-خريطة) (:)online

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال [مادة ملحقة] .اسم املجلة ،العدد ،الصفحات( ×××× :doi .إن وجدت).
د .امحد جماور -قسم علم النفس  -كلية الرتبية-جامعة القصيم
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-15توثيق ملخص كمصدرأساس ي (ملخص دراسة أو بحث أو مقال :)...

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال [ملخص] .اسم املجلة ،رقم املجلد (العدد) ،الصفحات.
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال [ملخص] .اسم املجلة ،العدد ،الصفحات .تم استرجاع امللخص من موقع
.http://www.xxxxx.co
-16توثيق ملخص كمصدر ثانوي:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان املقال .اسم املجلة ،العدد ،الصفحات .تم استرجاع امللخص من قاعدة بيانات
جامعة القاهرة( .رقم التسجيل للمقال)××××××× .
إذا كان تاريخ املصدر الثانوي مختلف عن تاريخ املصدر األساس ي ،يتم توثيق في املتن كال التاريخين مفصولين
بشرط مائلة مبتدأ بتاريخ املصدر األصلي (سنة املصدر األصلي/سنة املصدر الثانوي).
امللخصات:
امللخصات هي مختصرات قصيرة لتقارير بحثية طويلة أو مراجعات الكتب في شكل فقرة واحدة أو صفحة واحدة.
ويمكن استرداد هذه املخلصات من مصادرها على شبكة االنترنت (مثال :قواعد بيانات) .وقد تتوفر في بعض املكتبات في
أقراص مدمجة ( )CD-ROMsأو على شرائط امليكروفيلم ( )Microfilmsالتي تحتوي على امللخصات.
ً
كما أن امللخصات الثانوية :مأخوذة من املصادر األولية (املقاالت والكتب العلمية) من قبل شخص آخر غالبا ليس
املؤلف األصلي.

-17توثيق موضوع موجود في مصدرثانوي:
يكتب اسم املصدر الثانوي في قائمة املراجع ،أما داخل النص فيذكر املصدر األصلي( .مثال :إذا كان عمل حامد زهران ،وموثق
في أحمد مجاور ،ولم تقرأ املصدر األصلي ،بل قرأت املصدر الثانوي) يتم التوثيق كما يلي:
التوثيق في النص :وقد حدد زهران (في مجاور )2011 ،أن مفهوم الذات ...
التوثيق في قائمة املراجع :مجاور ،أحمد ( .)2011علم النفس النمو :الطفولة واملراهقة .الرياض :دار الرشد.
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[ب] -توثيق الكتب والقواميس واملوسوعات ومراجع الكتب (أمهات الكتب) وفصول الكتب:

ا
أوًل :في حالة توثيق الكتاب كامال:
يتم التوثيق كما يلي:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الكتاب .املدينة :الناشر.
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الكتاب .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxxxx
لقب املحرر ،االسم (تحرير)( .السنة) .عنوان الكتاب .املدينة :الناشر.
ملحوظة:

 عنوان الكتاب يكون مائال. -في حالة نشرالكتاب خارج الدولة يكتب املدينة والدولة (القاهرة ،مصر :الناشر).

ا
ثانيا :في حالة توثيق فصل داخلي في كتاب:

لقب املؤلف االساس ي ،االسم (السنة) .عنوان الفصل أو الجزء بالكتاب .في اسم محرر /محرري الكتاب ثم اللقب
(تحرير/محررون) ،عنوان الكتاب (ص ص ×× .)××-املدينة :الناشر.
لقب املؤلف االساس ي ،االسم (السنة) .عنوان الفصل أو الجزء بالكتاب .في اسم محرر /محرري الكتاب ثم اللقب
(تحرير/محررون) ،عنوان الكتاب (صص ×× .)××-تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxxxx
لقب املؤلف االساس ي ،االسم (السنة) .عنوان الفصل أو الجزء بالكتاب .في اسم محرر /محرري الكتاب ثم اللقب
(تحرير/محررون) ،عنوان الكتاب (ص ص ××.)××-
ملحوظة:

 عنوان الكتاب يكون مائال. في حالة نشرالكتاب خارج الدولة يكتب املدينة والدولة (القاهرة ،مصر :الناشر).د .امحد جماور -قسم علم النفس  -كلية الرتبية-جامعة القصيم
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ثالثا :في حالة توثيق مقدمة (عنوان موضوع) في عمل مرجعي وليس ثانوي وغيرمعروف املؤلف اًلساس ي:

عنوان املوضوع (السنة) .في اسم محرر /محرري الكتاب ثم اللقب (تحرير/محررون) ،عنوان الكتاب املرجع( ،ط
×× ،مج ×× ،ص ص ×× .)××-املدينة :الناشر.
عنوان املوضوع (السنة) .في عنوان الكتاب املرجع( ،ط ×× ،مج ،×× .ص ص ×× .)××-تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxxxxx
-1توثيق كتاب مطبوع كامال (العنوان مائل):
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الكتاب .املدينة ،الدولة :الناشر.
ملحوظة :يكتب اسم الدولة في حالة كون مدينة النشر خارج الدولة.
-2توثيق نسخة الكترونية من كتاب مطبوع (تم اًلسترجاع من عنوان املوقع):

اللقب،االسم(السنة).عنوان الكتاب [طبعة الكترونية مقروءة] .تم االسترجاع منموقع .http://www.xxxxxxx
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الكتاب [طبعة رقمية]×××××× :doi .
-3توثيق كتاب الكتروني فقط بدون تاريخ:
اللقب ،االسم (د .ت .).عنوان الكتاب .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxxxx

-4نسخة الكترونية من كتاب تم إعادة نشره أو طباعته ملؤلف آخر:

الكتاب املحرر ُ) .عنوان الكتاب األساس ي .في اسم املحرر/املترجم واللقب
لقب املؤلف االساس ي ،االسم (سنة
ُ
عنوان الكتاب املحرر/املترجم (مج ×× ،ص ص ×× .)××-تم االسترجاع من موقع
(تحرير ،ومراجعة)،
ُ
( http://www.xxxxxxxنشر الكتاب األصلي )1900
داخل النص(:لقب املؤلف األصلي ،سنة نشر النسخة األصلية/سنة النشر الحالية) )Freud, 1900/1953( /
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-5توثيق كتاب ملوضوع محدد (أو دراسة متخصصة) والنشرفي قواعد البيانات اًللكترونية:
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الكتاب [دراسة متخصصة] .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxxxx
-6توثيق كتاب تم نشره في مجلدات متعددة:
اللقب ،االسم (تحرير) ( .)1956-1969عنوان الكتاب (مج  .)6-1املدينة ،الدولة :الناشر.
-7توثيق نسخة الكترونية لفصل من كتاب بمجلد في مجموعة أو سلسلة من الكتب:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الفصل .في اسم املحرر اللقب (سلسلة محررة) ،عنوان السلسة :مج  .1اسم
الكتاب (ص ص ××××××× :doi .)××-
-8توثيق فصل في كتاب ،ونسخة مطبوعة:

لقب مؤلف الفصل ،االسم (السنة) .عنوان الفصل .في اسم ولقب محرر/مراجع الكتاب األساس ي (تحرير/
مراجعة) ،عنوان الكتاب االساس ي (ص ص ×× .)××-املدينة :الناشر.
-9توثيق فصل من كتاب مترجم إلى اإلنجليزية ،ومعاد طباعته من مصدرآخر:

لقب املؤلف األصلي ،االسم (السنة) .عنوان الفصل (ترجمة اسم ولقب محرر الفصل) .في االسم واللقب
(تحرير/محررون) ،عنوان الكتاب املحرر (ص ص ×× .)××-املدينة :الناشر( .املعاد طباعته في عنوان
الكتاب ،ص ص ××× ،×××-بواسطة اسم ولقب املحرر ،تحرير ،سنة النشر ،املدينة :الناشر).
-10توثيق (قاموس-موسوعة):

اللقب ،االسم (تحرير) (السنة) .عنوان القاموس أو املوسوعة .املدينة :الناشر.
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-11توثيق قاموس باللغة غيراإلنجليزية ،يترجم العنوان لإلنجليزية:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان القاموس أو املوسوعة االصلي [عنوان القاموس مترجم] (ط  .)22املدينة ،البلد:
الناشر.
-12توثيق مقدمة أو (جزء) من كتاب مرجعي (مثال :موسوعة) (:)online

لقب املؤلف األساس ي ،االسم (السنة) .عنوان الجزء أو املقدمة .في اسم ولقب محرر الكتاب املرجعي (تحرير).
عنوان الكتاب املرجعي (طبعة محررة السنة) .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxxxx.com
-13توثيق مقدمة أو (جزء) من كتاب مرجعي (مثال :موسوعة) ( )onlineبدون مؤلف /محرر أو بدون تاريخ:

عنوان العمل أو الجزء (ب .ت .).في اسم الكتاب املرجعي (ط رقم الطبعة) .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxxxxx.com
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[ج]-توثيق تقارير البحوث أو التقارير الفنية:
اللقب ،االسم (السنة) .عنوان العمل أو التقرير (رقم التقرير ××××) .املدينة :الناشر.
-1توثيق تقريرحكومي ،شراكة ألكثرمن جهة:

الجهات املعدة للتقرير (السنة) .عنوان العمل أو التقرير (منشورات اسم املؤسسة برقم ××××) .تم االسترجاع
من موقع http:// www.xxxxxx.com/xxxxx
-2توثيق تقريرفريق عمل ،مع شراكة لجهة معينة (في حالة عدم وجود رقم للتقرير):

اسم املؤسسة (السنة) .عنوان التقرير .تم االسترجاع من موقع htt://www.xxxxxxxxx
-3توثيق تقريرمؤلف من جهة أو منظمة غيرحكومية:

-4توثيق تقريرمن أرشيف مؤسسة:

-5توثيق موجزموضوع (ألوراق ووثائق عمل) ملؤسسة:

اسم املؤسسة (السنة ،الشهر) .عنوان املوجز (ملخص برقم ××××) .املدينة :الناشر.
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[د]-توثيق اللقاءات وحلقات النقاش واملؤمترات:

 توثيق كلمة ملتحدث/مشارك في كتيب دوري عن اللقاءات والحلقات النقاشية (يتم التوثيق باسماملشاركين ،أو املتحدث :)Contributor

لقب املشارك األول ،االسم؛ لقب املشارك الثاني ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان املشاركة أو الجلسة النقاشية.
في اسم ولقب مدير الندوة ،عنوان الندوة .اسم املؤسسة املنظمة للندوة ،املدينة ،الدولة.
 -توثيق ورقة عمل/دراسة باللقاء أو املؤتمر(التوثيق باسم الشخص الذي يعرض ورقة العمل /البحث):

اللقب ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان الورقة .ورقة مقدمة إلى اجتماع /لقاء اسم املنظمة ،املدينة.
فرج ،صفوت ( ،2000يناير) .الشخصية أحادية العقلية .ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية الخامسة لعلم النفس
بكلية آداب جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر.
-1توثيق حلقة نقاشية أو لقاء علمي:

لقب املشارك ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان املشاركة .في اسم ولقب مدير اللقاء ،عنوان اللقاء أو الحلقة
النقاشية .اسم املؤسسة املنظمة للندوة ،املدينة ،الدولة.
-2توثيق ملخص ورقة علمية بمؤتمرمنشورة ()online

لقب املتحدث ،االسم (السنة ،الشهر) .عنوان ورقة العمل .ورقة مقدمة إلى اسم املؤتمر ،املدينة ،تم استرجاع
املخلص من موقع http://www.xxxxxxxx
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-3توثيق وقائع/أحداث /اجتماعات  Proceedingsمنشورة في صورة دورية:

لقب األول ،االسم؛ لقب الثاني ،االسم (السنة) .عنوان الحدث أو االجتماع .اسم املؤسسة أو املنظمة ،البلد،
رقم التقرير ،الصفحات.
-4توثيق وقائع/أحداث/اجتماعات  Proceedingsمنشورة في صورة كتاب:

لقب األول ،االسم؛ لقب الثاني ،االسم (السنة) .عنوان الحدث أو االجتماع .في أسماء وألقاب محرري الكتاب
(تحرير /محررون) ،عنوان الكتاب :مج ××× ،اسم املجلد (ص ص ××.)××-
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[هـ] -توثيق رسائل (أطروحات) املاجستري والدكتوراه:

أوًل :بالنسبة مللخصات الرسائل املتاحة في خدمة قاعدة البيانات العاملية والجامعية:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان رسالة املاجستير أو الدكتوراه (رسالة ماجستير أو دكتوراه) .تم االسترجاع من
اسم قاعدة البيانات( .رقم توثيق الرسالة ××××××)
ثانيا :بالنسبة للرسائل التي لم تنشربعد:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان رسالة املاجستير أو الدكتوراه (رسالة ماجستير أو دكتوراه غير منشورة) .اسم
املنظمة ،املكان.
 يتم كتابة عنوان الرسائل بخط مائل ( .)italic -يتم وضع نوعية العمل (رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه) بين قوسين بعد العنوان.

-1توثيق رسالة ماجستير /دكتوراه من قاعدة بيانات تجارية:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الرسالة (رسالة ماجستير) .متاح على قاعدة بيانات دار املنظومة( .رقم املستخلص ××××××)

-2توثيق رسالة ماجستيرأو دكتوراه من قاعدة بيانات مؤسسة (معهد-جامعة :)online( )....

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الرسالة (رسالة ماجستير أو دكتوراه) .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxxx.edu/xxx/

-3توثيق رسالة ماجستيرأو دكتوراه من موقع على شبكة اًلنترنت:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الرسالة (رسالة ماجستير أو دكتوراه ،اسم الكلية والجامعة ،والدولة) .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxxx.edu/xxx/
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-4توثيق ملخص رسالة ماجستير أو دكتوراه في ملخصات الرسائل الدولية Dissertation Abstract
)International (DAI

ملحوظة :)DAI( :هي قاعدة بيانات تضم رسائل املاجستير والدكتوراه املقدمة إلى الجامعات األمريكية واألوربية
باللغة اإلنجليزية.
-5توثيق رسالة ماجستيرأو دكتوره من جامعة خارج الدولة:

اللقب ،االسم (السنة) .عنوان الرسالة (رسالة دكتوراه ،اسم الجامعة ،الدولة) .تم االسترجاع من موقع
http://www.xxxxx.edu/xxx/

[و]-توثيق املراجعات والتعليقات والشروحات املقرتنة (مراجعات الكتب ،واألفالم السينمائية،
وغريها من املعلومات واملواد الرتفيهية-الربامج التليفزيونية):
لقب املراجع ،االسم (السنة) .عنوان املراجعات والشروحات [مراجعة لكتاب اسم الكتاب ،اسم املؤلف ولقبه].
اسم الناشر أو املصدر ،العدد ،الصفحات.
-1توثيق مراجعات الكتب:

لقب املراجع ،االسم (السنة ،الشهر ،اليوم) .عنوان املراجعات والشروحات [مراجعة لكتاب اسم الكتاب ،اسم املؤلف ولقبه].
املصدر ،العدد ،الصفحات×××××××××× :doi .

-2توثيق مراجعات الفيديوهات ( ،)DVDمع مؤلف:

لقب املراجع ،االسم (السنة) .عنوان املراجعات والشروحات [مراجعة للفيديو اسم الفيديو ،اسم املؤلف ولقبه] .املصدر،
العدد ،الصفحات.
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-3توثيق مراجعات ألعاب الفيديو ،دون مؤلف:

-4توثيق التعليقات املقترنة مع املقال األصلي:

[ز]-توثيق وسائل اإلعالم السمعية واملرئية (األفالم -حلقات تليفزيونية -تسجيالت):
▪ بالنسبة لألفالم والفيديوهات املسجلة (عنوان الفيلم /الفيديو بخط مائل):

اللقب ،االسم (املنتج)؛ واللقب ،االسم (املخرج)( .السنة) .عنوان الفيلم [فيلم /فيديو] .الدولة املنتجة :االستديو.

▪ بالنسبة للمواد الصوتية املسجلة (عنوان املواد الصوتية بخط مائل):

-1توثيق الفيديوهات املسجلة على موقع:

اسم املؤسسة (املنتج)( .السنة) .عنوان الفيديو [فيديو  .]DVDمتاح على موقع http://www.xxxxxxx

-2توثيق التدوين الصوتي :Podcast

اللقب ،االسم (املدون)( .السنة ،الشهر ،اليوم) .عنوان التدوين [تدوين صوتي] .تم االسترجاع من موقع
http:///xxxxxxxx

-3توثيق حلقة من مسلسل تليفزيوني:

لقب الكاتب ،االسم (الكاتب)؛ ولقب املخرج ،االسم (املخرج)( .السنة) .عنوان الحلقة [حلقة مسلسل تليفزيوني] .في
اسم ولقب املنتج املنفذ (املنتج املنفذ) ،اسم املسلسل .املدينة :شركة اإلنتاج.
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-4توثيق تسجيل موسيقي:

▪ داخل النص يتم ذكر رقم االغنية)Iangm, 2008m track 10( :
-5توثيق مراجعة خريطة ديموغرافية (:)Online

[ح]-توثيق جمموعات البيانات ،والربجميات ،وأدوات القياس ،واألجهزة:

-1توثيق مجموعات البيانات :Datasets

-2توثيق أجهزة أو أدوات قياس (فيديوهات تدريب) :Measurement instrument

-3توثيق البرمجيات :Software
-4توثيق األدوات واألجهزة واملعدات واملاكينات :Apparatus
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[ط]-األعمال غري املنشورة واليت نشرت بشكل غري رمسي (وتكون متاحة على املوقع أو الصفحة
الشخصية للمؤلف أو املؤسسة) (املخطوطات-قرارات-لوائح :)...
-1توثيق مخطوطات غيرمنشورة في إحدى الجامعات:

-2توثيق مخطوطات نشرت أو تم تقديمها للنشر:

-3توثيق البيانات األولية غيراملنشورة من خالل دراسة أو عمل غيرمحدد:
-4توثيق عمل منشور بشكل غيررسمي أو تم أرشفته شخصيا:

-5توثيق عمل منشور بشكل غيررسمي أو تم أرشفته شخصيا ،من خالل :ERIC
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[ي]-الوثائقواملستنداتواملخططاتاألرشيفية (خطابات-خمطوطاتغري منشورة-وثائقتارخيية-صور):

-1توثيق رسالة(أرشيفية) من املخزن أو املستودع:
-2توثيق رسالة من مجموعات خاصة:

-3توثيق مجموعة رسائل من األرشيف:

-4توثيق أوراق أو محاضرات غيرمنشورة من األرشيف أو التجميع الشخص ي:

-5توثيق املحفوظات أو املخطوطات أو املصادرالتاريخية معلومة املؤلف والتاريخ ومؤكدة املصدر:

-6توثيق مصدراملحفوظات أو شركة التأليف واإلصدار:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7توثيق مقابلة مسجلة ومتوفرة في األرشيف:

-8توثيق تدوين أو تسجيل ملقابلة ولكن تسجيل املقابلة غيرمتاح:

-9توثيق مقال صحفي تاريخي من األرشيف أو تجميع شخص ي:

-10توثيق منشور تاريخي محدود التداول:

-11توثيق الصور الفوتوغرافية:

[ك]-رسائل االنرتنت اخلاصة باهليئات ،وقوائم الربيد اإللكرتونية ووسائل التواصل األخرى عرب االنرتنت:
اللقب ،االسم (السنة ،الشهر اليوم) .عنوان البوست [نوع الرسائل] .تم االسترجاع من موقع http://www.xxxx
▪ بعد العنوان يجب وصف نوع املرجع (خبر-تعليق-مقال-بريد الكتروني)......-
-1توثيق رسالة منشورة في موقع أو منتدى على اًلنترنت ،أو مجموعات نقاشية:

-2توثيق رسالة منشورة في قوائم البريد اًللكتروني:

د .امحد جماور -قسم علم النفس  -كلية الرتبية-جامعة القصيم

32

جامعة القصيم-كلية الرتبية-قسم علم النفس-–  أمحد جماور. د:إعداد

APA-6 دليل التوثيق العلمي وفق نظام

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:Blog post )توثيق تدوين منشور (مدونة-3

:)التعليق على التدوين املنشور (املدونة

:توثيق لتدوين فيديو منشور-4
Facebook & Twitter  توثيق تدوينات-5
APA Style [APA_Style]. (2016, November 15). Research and writing [Twitter post]. Retrieved from
https://twitter.com/i/ post /801080248762847234
In-text citation: (APA Style, 2016) or APA Style (2016).
David, M. (2016, November 1). Inside David Bowie's art collection [Facebooke post]. Retrieved
from https://facebook.com/i/post/793575609028915200
In-text citation: (Reuters Top News, 2016) or Reuters Top News (2016).
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[ل]-توثيق القوانني وبراءات االخرتاع:

-1توثيق املواد القانونية (قرارات املحكمة) ):legal Materials (Court Decisions
قرارات محكمة:

اسم صاحب القرار ،رقم املجلد واملصدر الصفحة ،وتاريخ واسم املحكمة.

-2توثيق القوانين والنظم الحالية :Statuses

-3توثيق براءات اًلختراع :Patents
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كيفية تسجيل ما نقرأ من املراجع

أوًل :طريقة البطاقات :Cards
في تسجيل املعلومات املطلوبة من املراجع لالستفادة منها في دراستك أو بحثك العلمي.
كتابة املرجع وفق نظام APA
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
رقم الصفحة......................... :

املعلومة............................................................................. ............................................................................................................. :
............................................................................ .............................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................. ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
................................................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................. ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ .............................................................................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................................... ....................................................................
توظيف المعلومة في الدراسة....................................................................................................................... :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

د .امحد جماور -قسم علم النفس  -كلية الرتبية-جامعة القصيم

35

إعداد :د .أمحد جماور –-قسم علم النفس-كلية الرتبية-جامعة القصيم

دليل التوثيق العلمي وفق نظام APA-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثانيا :طريقة الجداول :Tables
في تسجيل املعلومات املطلوبة من املراجع لالستفادة منها في دراستك أو بحثك العلمي.
املرجع

كتابة اسم املرجع األول وفق نظام APA

رقم

املعلومة

الصفحة

توظيف املعلومة

التعليق على املعلومة

دراسات سابقة

من املرجع نفسه
نقال عن مرجع آخرهو ..

3

امللخص ...

11

تعريف مفهوم علمي ...

إطارنظري

14

فقرة معينة ...

إطارنظري

تكتب في ...

10

اقتباس معين " ... " ...

مشكلة الدراسة

....

23

توصلت نتائج الدراسة إلى ...

تفسيرالنتائج

....

كتابة اسم املرجع الثاني وفق نظام APA

ملحوظات:
• ًلحظ ان طريقة تبويب املعلومات في الكروت تشمل كارت لكل معلومة ،بينما في طريقة الجدول يشمل الجدول أكثرمن
معلومة لنفس املرجع فهو أوفروأسهل عند الكتابة منه في البحث  /الرسالة عند بناء قائمة املراجع.
• من املمكن اًلستفادة من طريقة الجدول بتصميمها الكترونيا ببرنامج الكتابة  Wordعلى حاسوبك ،والتسجيل عليها.
• اخترما يناسبك في أسلوب تسجيل املعلومات ،فجميعها تؤدي الغرض املطلوب منها.
• احتفظ باملعلومات التي تحصل عليها في مكان آمن ،حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
• بجانب طريقة التسجيل ،احتفظ دائما بصورة مطبوعة من غالف املرجع ،وصفحة النشر التي تحتوي على (العنوان-
الناشر-سنة النشر-املؤلف أو املؤلفين-مدينة النشر  ،)....وهي محددة بعالمة حقوق التأليف أو  Copy rightاملميزة
بعالمة ©.
• يجب مراعاة أن حقوق التأليف  Copy rightمصونة بقرار يحمي كل من يتعامل مع املؤلف باًلقتباس أو التنصيص أو
إعادة الصياغة ،في حين أن القارئ محمي بقانون اًلستخدام العادل  fair useوهو الذي يتيح للباحث النقل واًلقتباس
والتنصيص دون الحاجة الي الرجوع للمؤلف ولكن في حدود ما يسمح به القانون واًل تعتبر سرقة علمية ،Plagiarism
وبالتالي يتوجب اإلشارة دائما وأبدا الى املؤلف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
املراجع:

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological
Association. (6th Ed.). Washington, DC: Author.
Bernard, Beins (2012). APA Style Simplified: Writing in Psychology, Education, Nursing, and
Sociology. Malden: Wiley-Blackwell.
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