
 

 اإلصدار األخير  AAPنظام التوثيق 

 

تتعدد وتختمف أنماط التوثيق المستخدمة في البحوث األكاديمية وأحد أىم أنماط التوثيق األكثر 
 American psychologicalوىي ما ُتعرف ب )  APAاستخدامًا ىي التوثيق بطريقة 

Association). 

الميم توضيح مفيوم التوثيق وأىميتو وأغراضو في  بالتوثيق فمن APAقبل الحديث عن نمط 
تعتبر عممية التوثيق بأنيا عممية حفظ وحماية لحقوق الممكية الفكرية لمباحثين عمى البحث. 

فيي أحد األساليب التي ترفع من مستوى األمانة العممية والموثوقية لمحتوى اختالف مستوياتيم، 
وىو من أخالقيات البحث األساسية. كما تجدر اإلشارة الى  وما ورد فيو من معارف،البحث 

التوثيق داخل  وجود شكمين لمتوثيق في البحوث وىي التوثيق داخل النص وفي آخر النص.
تصرة لمصدر المعمومة ، بينما في آخر النص وىو ما يعرف النص يعتبر كإشارة مرجعية مخ

 .بقائمة المراجع فيشتمل عمى التفصيل الكامل لممرجع بكافة حيثياتو

والتوثيق يكون لممادة المأخوذة من مراجع بصورىا المختمفة سواء أكانت اقتباس حرفي أي أخذ 
ليا بعالمات التنصيص ) فقرة من نص بنفس مفرداتيا وبال أي صياغة مع ضرورة االشارة 

بما يشير الى األخذ  االقتباس( ، أو النقل مع إعادة الصياغة وىو األكثر استخدامًا من الباحثين
 من المراجع كفكرة ولكن صياغتيا بمغة الباحث ومفرداتو الخاصة.

( وفي نياية البحث )  in text citationداخل )  APAوأدناه تفاصيل وأمثمة لمتوثيق بنمط 
Reference list:) 

 أواًل : التوثيق داخل النص

 التوثيق داخل النص في حالة االقتباس المباشر: . أ
يتم توثيق النصوص المقتبسة بصورة مباشرة والتي يتم االشارة الييا بوضع اشارات 

 )اسم عائمة المؤلف، السنة ، رقم الصفحة(االقتباس داخل النص بذكر 
(Author's last name, year, p. + page number) 



 مثال:
 (. julia, 2007, p.20أو )  (02، ص 0222عمي ، (

 توثيق النصوص المعاد صياغتيا داخل النص: . ب
يكتب المقب يميو السنة بين قوسين؛ عندما يكون االسم (في حالة التوثيق في بداية الفقرة: 

 (جزء من سرد النص

 ( الى أن فاعمية الذات ال تتحقق إال بتوظيف .....0202أشار عمي ) مثلً 

أن أحد أبرز أشكال الذكاءات  ,Kessler) 0222) أو مثاًل وّضحت دراسة كسمر
 المتعددة ىي الذكاء الطبيعي ...
 يكتب االسم والسنة داخل القوسين ) ... (في حالة التوثيق في آخر الفقرة: 

 بحسب األمثمة السابقة :

 (.0202... ) عمي، فاعمية الذات ال تتحقق إال بتوظيف 
 .,Kessler) 0222) أحد أبرز أشكال الذكاءات المتعددة ىي الذكاء الطبيعي ...

 
 في حال التوثيق داخل النص لمرجع بعدد من المؤلفين:

كال االسمين في كل مرة ق يوثاحرص عمى ت دائما عندما يكون لمعمل مؤلفان اثنان، -
 .، مع سنة النشرالمرجع في النص يذكر فييا

عندما يكون العمال لثالثة مؤلفين أو أربعة مؤلفين أو خمسة ، احرص عمى توثيق  -
األسماء جميعيا في المرة األولى، أما في حال تكرار المرجع في النص يجب ذكر 

 etاسم عائمة المؤلف األول متبوعًا بكممة ) وآخرون ( لممراجع العربية أو برمز ) 
al. مع سنة النشر ( لممراجع االنجميزية. 

في حال كان العمل لستة مؤلفين أو أكثر يتم إضافة لقب المؤلف األول وكممة  -
 ( مباشرة من أول توثيق لممرجع..et alوآخرون )

في حال كان المؤلف مجيول يتم اضافة اختصار لعنوان كاسم لممؤلف باالضافة  -
 الى السنة.



 لمراجعثانيًا: التوثيق في قائمة ا

 من الجدير بالذكر ىنا أن التوثيق في قائمة المراجع يختمف بحسب نمط المرجع المستخدم :

 يكون التوثيق بالترتيب التالي، توثيق الدوريات العممية ) المجالت االلكترونية( -
لقب المؤلف، االسم )السنة(. عنوان المقال . اسم المجمة أو الدورية ، رقم المجمد 

 (.DOIالصفحات . الرقم المرجعي ))العدد(، 
Author, A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved 

 توثيق كتاب، يكون التوثيق بالشكل التالي: -
 لقب المؤلف، االسم )السنة(. عنوان الكتاب. المدينة : الناشر.

 لترتيب التاليتوثيق رساءل ماجستير أو دكتوراه، يكون التوثيق با -
لقب المؤلف، االسم )السنة(. عنوان رسالة الماجستير أو دكتوراه،تصنيفيا )رسالة 

 ماجستير أو دكتوراه(، اسم الجامعة ، الدولة.
 

 في كانت رسالة غير منشورة يكون توثيقيا كاآلتي:
المقب، اسم المؤلف )السنة(. عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه ، ) رسالة 

 ير أو دكتوراه غير منشورة( ، اسم الجامعة، الدولة.ماجست

 

 المقال: هذا المراجع المستخدمة في كتابة

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association. (6th Ed.). Washington, DC: Author. 

 

والدكتوراهموقع إعداد رسائل الماجستير   
https://master-theses.com/ 

https://www.facebook.com/masterthesisprepare/ 

https://master-theses.com/
https://www.facebook.com/masterthesisprepare/

