
األمريكية وفقاً لجمعية علم النفس التوثيق العلمي  طريقة
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 مبارك سعد الوزرة. د
 قسم التربية الخاصة



 التوثيقًفيًالمتن: أولاً

 (أول الكالم) مؤلف واحد 

إلىًأنًالتربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلً( 2014)أشارًالقحطانيً

 .األفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلم

 

   (الكالمآخر ) مؤلف واحد 

التربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةً 

 (.2014القحطانيً)وصعوباتًالتعلمً

 

 

 



 (أول الكالم) مؤلفين 

إلىًأنًالتربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنً( 2014)القحطانيًوًالعاصميًأشارً

 .الفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلم

 

    (الكالمآخر ) مؤلفين 

التربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةً 

 (.2014القحطاني،ًوالعاصمي،ً)وصعوباتًالتعلمً

 

 

 



 (أول الكالم) ثالث مؤلفين إلى خمسة إذا ذكر أول مرة 

إلىًأنًالتربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنً( 2014)القحطانيًوًالعاصميًوالدوسريًأشارً

 .الفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلم

 

   (الكالمخر آ) ثالث مؤلفين إلى خمسة إذا ذكر أول مرة 

التربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلمً 

 (.2014القحطاني،ًوالعاصمي،ًوالدوسري،ً)

(أول الكالم) ثالث مؤلفين إلى خمسة إذا ذكر ثاني مرة 

التربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلًاألفرادًأنًإلىً( 2014)اخرونأشارًالقحطانيًوً

 .ذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلم

 

  (الكالمآخر ) ثالث مؤلفين إلى خمسة إذا ذكر ثاني مرة 

التربيةًالخاصةًتضمًالعديدًمنًالفئاتًمثلًاألفرادًذويًاإلعاقةًالفكريةًوصعوباتًالتعلمً 

 (.2014القحطانيًواخرونً،ً)

 

 

 



 إذا كان المؤلف مؤسسة أو منظمة أو هيئة 

 
 (أول الكالم) 

أنًأعدادًالطالبًذويًاإلحتياجاتً( 2014)األمانةًالعامةًللتربيةًالخاصةًووضحتً

 .خمسينًألفًطالبً الخاصةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًبلغًأكثرًمن

 

 (آخر الكالم) 

ولقدًبلغًأعدادًالطالبًذويًاإلحتياجاتًالخاصةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًأكثرً

 (.2014األمانةًالعامةًللتربيةًالخاصة،ً)خمسينًألفًطالبًً من

 



 (كلمة 40أقل من) األقتباس نصاً •

يلحق باسم و .داخل أقواسكلمة يضمن خالل البحث و يوضع فقط  ٤٠االقتباس ألقل من عند 
 المؤلف و التاريخ و رقم الصفحة

 
 

اإلجراءات والممارسات التي تهدف إلى معالجة مشاكل ’’التدخل المبكر بأنه ( 2011)القمش وعرف 
 ( .55ص  ) ‘‘األطفال

 
 

، ص 2011القمش، ) ‘‘األطفالاإلجراءات والممارسات التي تهدف إلى معالجة مشاكل ’’ التدخل المبكر هو  
55. ) 

 



 كلمة 40األقتباس أكثر من•
 
 (. تاب ١) مسافات من بدية السطر 5يبعد فأكثر تكتب بدون أقواس، لكن المقطع كامال  ٤٠إذا كان عدد الكلمات  
 
 
: التدخل المبكر اإلجراءات والممارسات التي تهدف إلى معالجة مشاكل األطفال المختلفة مثل( 2011)القمش وعرف  

تأخر النمو واإلعاقة بأنواعها المختلفة واالحتياجات الخاصة باألضافة إلى توفير حاجات أسر هؤالء األطفال من خالل 
تقديم البرامج التدريبية واإلرشادية، هذا وتتفاوت كثافة وتركيز برامج التدخل المبكر حسب نوع المشكلة فالمدة الزمنية 

تختلف حسب حالة كل طفل ويتمثل الغرض من برامج التدخل المبكر في مساعدة طفل ذوي االحتياجات الخاصة على 
 (.55ص )النمو والتطور إلى أقصى درجة يمكن الوصول إليها 

 
 

تأخر النمو واإلعاقة : التدخل المبكر هو  اإلجراءات والممارسات التي تهدف إلى معالجة مشاكل األطفال المختلفة مثل
بأنواعها المختلفة واالحتياجات الخاصة باألضافة إلى توفير حاجات أسر هؤالء األطفال من خالل تقديم البرامج التدريبية 

واإلرشادية، هذا وتتفاوت كثافة وتركيز برامج التدخل المبكر حسب نوع المشكلة فالمدة الزمنية تختلف حسب حالة كل 
طفل ويتمثل الغرض من برامج التدخل المبكر في مساعدة طفل ذوي االحتياجات الخاصة على النمو والتطور إلى أقصى 

 (.55ص ، 2011القمش، )درجة يمكن الوصول إليها 



 قائمةًالمراجع

عندًكتابةًالمراجعًترتبًأبجدياًباسمًالمؤلف. 

إذاًكانتًالمراجعًعربيةًوًأجنبيةًنبدءًبالعربيةًأول . 

المؤلف،ًسنةًالنشر،ًالعنوان،ًدارً: كلًمرجعًلبدًأنًيحوي
(.  اذاًكانًكتاب)النشرًبماًفيًذلكًالمدينة،ًالولية،ًالدولةً

 .اسمًالمجلة،ًالعدد،ًوًرقمًالصفحة

التصالتًالخاصةًلًتردًفيًالمراجعًفقطًفيًالمحتوى. 

لبدًمنًكتابةًقائمةًالمراجعًمزدوجةًاألسطر  . 

ًماعداًبدايةً( تاب١ً) مسافات٥ًًإدخالًكلًمرجعًبمقدار
 . السطرً



 الكتب

المدينة،ًالولية،ًالدولة. اسمًالكتاب(. التاريخ. )اسمًالعائلةًللمؤلفً،ًالسمًاألول  :
  .دارًالنشر

دارًالزهراء: الرياض. مقدمةًفيًالظطراباتًاللغوية(. 2000. )الروسان،ًفاروق. 

Merrigan, G. L., & Huston, C. (2008). Communication research 
methods (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press. 

 

 

 مقالة من مجلة علمية

اسمًالمجلة،ًالعددً. اسمًالمقال(. التاريخ. )اسمًالعائلةًللمؤلفً،ًالسمًاألول
  .ص –،ًصً( الصدار)

تطويرًصورةًعمانيةًمنًًمقياسًالمهاراتًاللغويةً(. 1995. )الروسان،ًفاروق◦
  .361 -273،ً(2)15المجلةًالعربيةًللتربية،ً. للمعوقينًعقليااً

Minnes, P. M. (1988). Family Resources and stress associated with 
having a mentally retarded child. American Journal of Mental 
Retardation, 93(2), 184-92. 

  



 مقالةًمنًمجلةًعلىًالنترنت

اسمًالمجلة،ً. اسمًالمقال(. التاريخ). اسمًعائلةًالمؤلف،ًًاسمًالمؤلفًاألول
 .المعلومةتاريخًالحصولًعلىً. ص -صًالعدد،

.  المبكرنجوًتنظيمًجهدًوطنيًلبرامجًالتدخلً(. 1997). السرطاوي،ًعبدالعزيز

من2014ًً/  3/  3تمًالحصولًعليهًبتاريخ. 123-14ً،82مجلةًكليةًالتربية،ً

www.gulfkids.com/pdf/Johd_watany.pdfhttp:// 

 

http://www.gulfkids.com/pdf/Johd_watany.pdf
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 رسالة دكتوراة أو ماجستير

رسالةًماجستيرًأوًدكتوراةً) عنوانًالرسالة(. السنة. )السمًاألخير،ًالسمًاألول
الدولةًالتيًتقعً: اسمًالجامعةًالمانحة،ًالمدينةًالتيًتقعًفيهاًالجامعة( غيرًمنشورة
 . بهاًالمدينة

 
المهاراتًاللغويةًلدىًالتالميذًذويًالتخلفًالعقليًالبسيطًفيًمعاهدًوً(. 2008. )الدوسري،ًمبارك

:  جامعةًالملكًسعود،ًالرياض. برامجًالتربيةًالفكريةًاللحقةًبمدراسًالتعليمًالعامًفيًمدينةًالرياض
 .المملكةًالعربيةًالسعودية

 

 

المهاراتًاللغويةًلدىًالتالميذًذويًالتخلفًالعقليًالبسيطًفيًمعاهدًوً(. 2008. )الدوسري،ًمبارك
:  جامعةًالملكًسعود،ًالرياض. برامجًالتربيةًالفكريةًاللحقةًبمدراسًالتعليمًالعامًفيًمدينةًالرياض

//:drhttp-من2014ًً/  3/  3تمًالحصولًعليهًبتاريخ. المملكةًالعربيةًالسعودية
.pdf8/2banderalotaibi.com/new/admin/uploads/ 
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 معلوماتًمنًاألنترنت

تمًالحصولً. عنوانًالموضوع(. السنة.  )السمًالخير،ًالسمًاألول

 .عليهًبتاريخًالرابط

التربية الخاصة مفهوم التربية الخاصة،اهداف التربية (. 2008. )روسانا
 من 2014/ 3/  3تم الحصول عليه بتاريخ . الخاصةالخاصة،مبادئ التربية 

http://forum.stop55.com/82517.html 



 أجزاءًالبحث

 

ًعنوانًالبحث 

مقدمة 

الموضوع 

الخاتمة 

قائمةًالمراجع 



 عنوانًالبحثً

 :يفترض أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على 

 عنوان البحث 

اسم الطالب والرقم الجامعة. 

اسم الجامعة، الكلية والقسم. 

تاريخ البحث 

 



 المقدمة

ًبرقرافًكمقدمةًللبحث: 

فيًهذهًالمقدمةًسيحاولًالباحثًالتمهيدًلموضوعًبحثهً-

 .وجذبًانتباهًالقارئًللبحث

فيًهذهًالمقدمةًيمهدًالطالبًللبحثًبقصةًأوًلمحةً-

 .تاريخيةًأوًفكرةً

فيًنهايةًالمقدمةًيبينًالطالبًبجملةًواضحةًموضوعً-

 .بحثهًأوًالفكرةًالرئيسيةًلبحثه



 الموضوعًأوًالفكرةًالرئيسيةً

كلًفكرةًتكونًفيًبرقراف 



 الخاتمة

ملخصًسريعًلماًتمًالتطرقًله. 

 

رأيكًالشخصيًفيًفيماًتمًالتطرقًله. 



 روابطًمهمة

 http://www.gulfkids.com/ar/index.php?acti

on=library 

 http://dr-

banderalotaibi.com/new/resaerch_ma.php 
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