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 :تمهيد -

  :هما( أي كتابة الهوامش)توجد طريقتان رئيسيتان لتوثيق املعلومات 

 ألاكاديميةالطريقة الكالسيكية املستعملة بشكل واسع في ألابحاث والدراسات °

 الجزائرية،  املختلفة على مستوى الجامعات

التي أخذت تفرض نفسها في السنوات ألاخيرة على مستوى  .A.P.Aطريقة و ° 

 . .A.S.J.Pالدوريات العلمية سيما بعد استحداث البوابة الجزائرية للمجالت العلمية 

صيغها الشائعة و الطريقة ألاولى  على -ابتداء  - سنلقي الضوء ه،وعلي

 .لطريقة الثانية وأبرز قواعدهال  -في ألاخير- لنتطرق الاستعمال، 

 

 الطريقة الكالسيكية وأهم صيغها -1

توثيق  يأ)الهوامش  تدوينعملية أهم ما يميز هذه الطريقة عن غيرها أن 

في أخر إما  اهتباتكب، وذلك هبشكل منفصل عن متن تتم (املعلومات الواردة في البحث

 ا للحاالتفقو تتنوع صيغ هذه الطريقة و . في أسفل الصفحة وإماالفصل أو البحث، 

 :التالية

 : كتابفي حالة  °

يضع تحته خط ) عنوان الكتاب ،(سنة النشر بين قوسين) إسم الكاتب ثم لقبه،  -

رقم الطبعة في حالة وجود  اسم املحقق أو املترجم إن وجد، ،(أو يكتب بخط دسم

رقم الجزء إن وجد، ثم  اسم الناشر، ،(املدينة أو البلد)مكان النشر  عدة طبعات،

 .رقم الصفحة

 :ور في دورية علميةبحث منش ةلاح يف °
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يضع ) جلةعنوان امل. «عنوان البحث»(. السنة)، كاتب املقاللقب و مساـ 

، رقم املجلد والعدد، املؤسسة التي تصدر املجلة، (تحته خط أو يكتب بخط دسم

  (.صفحة بداية البحث وصفحة نهاية البحث. )ص.ص

  :فصل من كتاب ةلاح يف °

 اسم املنسقفي . الفصلعنوان (. السنة. )كاتب الفصللقب و مسا ـ

رقم الطبعة في حالة  (ويضع تحته خط أو يكتب بخط دسم) املرجع عنوان، (محرر )

صفحة .)ص.ص اسم الناشر، ،(املدينة أو البلد)مكان النشر  وجود عدة طبعات،

 (.بداية البحث وصفحة نهاية البحث

  :أو ملتقى في أعمال مؤتمر منشور بحث  ةلاح يف °

ورقة عمل مقدمة . «عنوان البحث»(. السنة) ،كاتب البحثلقب و مساـ 

، (يضع تحته خط أو يكتب بخط دسم) اسم ورقم امللتقى ملتقى/ مؤتمر إلى

  .نشردار ال: تاريخ الانعقاد، املدينة، املؤسسة املنظمة

  :هدكتورا رسالة ماجستير أو ةلاح يف °

ويضع تحته خط أو ) الرسالة عنوان ،(السنة)، كاتب البحثلقب و مسا ـ

في ... لنيل شهادة ماجستير غير منشورة/هرسالة دكتورا ،(يكتب بخط دسم

 .الدولةجامعة، ال، (التخصص)

 في حالة مداخلة غير منشورة °

يضع تحته خط أو ) نوان املؤتمرع، "عنوان املداخلة" ،ةلخادملا بحاص بقلو  مسا

 .، تاريخ الانعقاد، الجامعة، البلد(يكتب بخط دسم

 في حالة موقع أنترنت °
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 ، العنوان الكامل للملف، ذكر املوقع بالتفصيل(السنة) الكاتب بقلو اسم  

 :في حالة الاشارة الى املرجع أو املصدر نفسه مرتين متتاليتين °

ما في املرة الثانية، نكتفي بعبارة نذكر املعلومات الخاصة به كاملة في املرة ألاولى، أ

متبوعة برقم الجزء ( Ibidويقابلها باللغة ألاجنبية  1املصدر  نفسه أو املرجع نفسه)

 .إن وجد ثم برقم الصفحة

 في حالة تكرار الاشارة الى املرجع أو املصدر ملرتين غير متتاليتين،  °

 :حتمالينفإننا نكون إزاء أحد الا 

استخدام كتاب واحد للمؤلف في كل البحث، وعندها نكتفي في : الاحتمال ألاول  -

املصدر السابق أو املرجع السابق، )املرة الثانية بذكر لقب املؤلف متبوعا بعبارة 

 .، ثم نذكر رقم الصفحة(.Op.citيقابله في اللغة ألاجنبية صيغة 

ع أو مصدر لنفس املؤلف في البحث،  استخدام أكثر من مرج: الاحتمال الثاني -

وعندها نذكر في املرة الثانية لقب املؤلف متبوعا بجزء من العنوان، ثم رقم 

 . الصفحة

 

وأبرز  A.P.A. (American Psychological  Association)طريقة  -2

 قواعدها

داخل النص وتقوم هذه الطريقة على اساس توثيق املعلومة املقتبسة 

املؤلف،  مساو  وذلك بوضع بين قوسين لقب .باشرة بعد الاستشهاد أو الاقتباسوم

 .، والصفحة املقتبس منها...وأ باتكلا وأ ثحبلا رشنسنة 

                                                           
 . إذا كان مرجعا ثانويا( نفسهاملرجع )إذا كان الكتاب مصدرا أوليا، وعبارة ( املصدر نفسه)نكتب عبارة  -1
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 ، (66: 5112حمدي محمد، )بالنسبة للمراجع العربية  :مثال

  (Claude Dubar, 2000 : 107)بالنسبة للمراجع ألاجنبية 

لقب )حالة وجود أكثر من كتاب للمؤلف في نفس السنة، يكتب وفي 

، ىفطصم سعداوي )، مثال (عنوان الكتاب، سنة الطبع، الصفحة نم ءزجاملؤلف، 

 (.126، 5112املنظمة الخاصة، 

 .الصيغة تاذب شيمهتلا م  تي ،ما تكرر عدد مرات استعمال املرجعمهو 

تستعمل فقط في ذكر ( .A.P.A)الطريقة  هذهومن الجدير بالتنويه أن 

إضافة شروحات أو تعاريف أو ك ستعماالتاملصادر واملراجع، أما بالنسبة لباقي الا 

ن ... تعليقات  رخآ يف وأ ةحفصلا لفسأ يف يأ ؛ةيكيسال كلا ةقير طلا قفو فهي تدو 

 .عجار ملاو  رداصملا ةمئاق لبق ثحبلا

 

 

 

 :مراجع مقترحة للمطالعة -

ات، ، الكويت، وكالة املطبوع8، ط أصول البحث العلمي ومناهجهبدر أحمد،  -

1286. 

، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، محمد الذنيبات، عمار بوحوش -

 . 5112ديوان املطبوعات الجامعية،  ، الجزائر،4ط 

  .5111دار القصبة،  ، الجزائر،أساسيات منهجية التاريخ، ناصر الدين سعيدوني -
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كتبة النهضة ، م(مصر)، القاهرة 6، ط كيف تكتب بحثا أو رسالة، أحمدشلبي  -

 .1261املصرية، 

 .5114، الجزائر، دار هومه، 5، ط منهجية البحث التاريخي، محمد  بن عميرة -

، دار املدار (لبنان)، بيروت 1، ط أصول البحث التاريخي، عبد الواحد ذنون طه -

 .5114الاسالمي، 

اللبناني،  ، دار الفكر (لبنان)، بيروت 1، ط التاريخ واملنهج التاريخييزبك قاسم،  -

1221. 

- Beaud Michel, L’art de la thèse, Alger,Editions CASBAH, 2005. 

-  Dèpelteau François, Démarche d’une recherche en sciences humaines, 

de la question du départ à la communication des résultats, Bruxelles 

(Belgique), éditions De Boeck université, 2007.  

-  Mace Gordon et Pétry François, Guide d’élaboration d’un projet de 

recherche en sciences sociales, 3° éd., Bruxelles (Belgique), éditions De 

Boeck université, 2004. 
 

 

 

 

 


