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APA 7اإلصذاس انساتغ ) APAدنٛم انكراتح انسشٚغ تُظاو 
th

 Edition) 

 ظايؼح إستذ األْهٛح –أ.د. َشأخ أتٕ حسَٕح، كهٛح انؼهٕو انرشتٕٚح 

 ظايؼح إستذ األْهٛح –كهٛح انؼهٕو انرشتٕٚح  –د. سًٛش ػٛهثَٕٙ 

 انرٕشٛك

انًؼهٕياخ انز٘ اػرًذ ػهّٛ انرٕشٛك ْٕ أياَح انُمم ػٍ اٜخشٍٚ، ٔٚكٌٕ تاإلشاسج إنٗ يصذس  

انثاحس، ٔذؼرًذ يعهح إستذ نهذساساخ ٔانثحٕز أسهٕب ذٕشٛك انعًؼٛح األيشٚكٛح نؼهى انُفس 

American Psychological Association – APA. 

 إَٔاع انرٕشٛك: .1

 االلرثاس انحشفٙ )إلرثاس انُص(: ْٕٔ َمم نهكهًاخ ٔانصٛاغح كًا ْٙ. -1

 س انفكشج(: إػادج صٛاغح انفكشج أٔ ذهخٛصٓا.االلرثاس غٛش انحشفٙ )إلرثا -2

ٔذًد ْزِ انرؼذٚالخ فٙ  اإلصذاس انساتغحسة  APAأتشص انرؼذٚالخ ػهٗ دنٛم انكراتح تُظاو  ●

 .2222األٔل يٍ شٓش كإٌَ انصاَٙ سُح 

 أٔالً: انرٕشٛك نصالشح يؤنفٍٛ أٔ أكصش فٙ انًرٍ أٔ فٙ انُص:

ٚرى ركش اإلسى األخٛش نهًؤنف األٔل فمظ يرثٕػاً تكهًح  فٙ حانح انرٕشٛك نصالشح يؤنفٍٛ أٔ أكصش -1

 .," ، ٔانسُح تٍٛ لٕسٍٛ )    ( فٙ َٓاٚح االلرثاس.et al"ٔآخشٌٔ" أٔ "

: شٓذخ األػٕاو انصالشٌٕ األخٛشج َشاطاً يهحٕظاً فٙ يعال لهك االخرثاس، ألَّ ٚشكم يشكهح صؼثح يصال

 (Rafig et al ,.2222نكصٛش يٍ طهثح انكهٛاخ ٔانعايؼاخ )

ً تكهًح  -2 فٙ حانح انرٕشٛك نصالشح يؤنفٍٛ أٔ أكصش ٚزكش اإلسى األخٛش نهًؤنف فمظ يرثٕػا

 .," لثم االلرثاس.et al"ٔآخشٌٔ" أٔ "

(  ْٔذفد إنٗ يؼشفح انمذسج انرُثؤٚح نًؼذل شٓادج 2212: ٔفٙ دساسح لاو انصًاد٘ ٔآخشٌٔ )يصال

انعايؼٙ تأداء طهثح انثكانٕسٕٚس فٙ انعايؼاخ األسدَٛح فٙ انذساسح انصإَٚح انؼايح ٔانًؼذل انرشاكًٙ 

 ايرحاٌ انكفاءج انعايؼٛح.

 شاَٛاً: انرٕشٛك ألكصش يٍ يؤنفٍٛ إشٍُٛ، فٙ لائًح انًشاظغ )َٓاٚح انثحس(:

( إرا كاَد 2يؤنف )تذالً يٍ  22ذكرة أسًاء انؼائالخ ٔاألحشف األٔنٗ نؼذد ٚصم حرٗ  -1

 ٔػُذ آخش يؤنف َضغ انسُح تٍٛ لٕسٍٛ.انًشاظغ تانهغح األظُثٛح 

 ……,.Johnson, R.C., Panko, G.P., Druvill, t.j يصال

 ( يؤنف شى )انسُح(.22ْٔكزا حرٗ َصم ......................... )

( إرا كاَد 2يؤنف )تذالً يٍ  22ذكرة أسًاء انؼائالخ ٔاألسًاء األٔنٗ نؼذد ٚصم حرٗ   -2

 خش يؤنف َضغ انسُح تٍٛ لٕسٍٛ.انًشاظغ تانهغح انؼشتٛح ٔػُذ آ

: أتٕ حسَٕح، َشأخ ٔػٛهثَٕٙ، سًٛش ٔكُؼاٌ،، أششف ٔاألشمش، ٔفاء ٔ..... ْٔكزا حرٗ َصم يصال

 يؤنف شى )انسُح(. 22

 شانصاً: انعذأل

ذذسض انعذأل فٙ يكآَا انًُاسة فٙ سٛاق انُص، ٔٚرى ذشلًٛٓا تحسة ذشذٛثٓا فٙ انثحس،  

ٔفٙ حال  )تخظ يائم(،شى ػُٕاٌ انعذٔل كايالً  تخظ غايككراتح سلى انعذٔل كًا ٚرى ػَُٕح انعذأل ت

، ٔانعذأل ذكٌٕ تخظ ػاد٘ٔظٕد يالحظح، ذكرة أسفم انعذٔل ٔتخظ يائم، شى انًالحظح َفسٓا 

 تانشكم اٜذٙ:
 :5ظذٔل 

كالخ انرٙ ٚؼاَٙ يُٓا طهثح َرائط ذحهٛم انرثاٍٚ انشتاػٙ نًرٕسطاخ ذمذٚشاخ انطهثح ػهٗ األداج ككم ٔانًرؼهمح تانًش

 ظايؼح إستذ األْهٛح ٔحسة يرغٛشاخ )انكهٛح، ٔانًسرٕٖ انذساسٙ، ٔانُٕع االظرًاػٙ، ٔانرحصٛم األكادًٚٙ(

يعًٕع  يصذس انرثاٍٚ

 انًشتؼاخ

دسظاخ 

 انحشٚح

يرٕسظ 

 انًشتؼاخ

انذالنح  لًٛح ف

 االحصائٛح

 0.433 0.615 0.010 1 0.010 انكهٛح

 0.464 0.855 0.014 3 0.043 انًسرٕٖ انذساسٙ

 0.291 1.117 0.019 1 0.019 انُٕع االظرًاػٙ
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 0.296 1.221 0.20 2 0.041 انرحصٛم انذساسٙ

   0.017 526 8.818 انخطأ

    533 8.931 انًعًٕع

 .(α=  2.25. يسرٕٖ انذالنح )يالحظح

 ساتؼاً: األشكال

ٔٚرى ذشلًٛٓا تحسة ذشذٛثٓا فٙ انثحس، ذذسض األشكال فٙ يكآَا انًُاسة فٙ سٛاق انُص،  

( شى ػُٕاٌ انشكم كايالً )تخظ يائم( فٙ سطش تخظ غايككًا ٚرى ػَُٕرٓا تكراتح شكم ٔسلى انشكم )

 يسرمم، ٔفٙ حال ٔظٕد يالحظح، ذكرة أسفم انشكم يالحظح )تخظ يائم(، شى انًالحظح )تخظ ػاد٘(.
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 ٔفًٛا ٚهٙ يصال ػهٗ رنك:

 :1شكم 

 ظًانٛح الخرثاس ذحذٚذ انًسرٕٖانُرٛعح اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تخظ يائم( يالحظح: أ٘ يالحظاخ تخظ ػاد٘.           

 


