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 .في الطريقة الكالسيكية إشكاالت التوثيق
 وهيبة روابــــــــــــــــحد. 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 تمهيد:
األكادميية طابع العلمية و تعترب عملية التوثيق خطوة أساسية يف حتقيق البحث وضبطو وإضفاء      
"وقد درج الباحثوف يف خمتلف املدارس)الفرنسية، األملانية، األمريكية( على استعماؿ طرؽ معينة  عليو،
تتطلب ىذه و  .(5551)دليو  عرب كامل البحث" طريقة بعينها إتباعاملراجع وهتميشها بشرط  إلثبات

ىي جمموع معياري،  االجتماعقاموس علم  املراجع حسبراجع  و املو  املصادر منعدد العملية توظيف 
ىذه الورقة  وتستهدؼ ،(Ansart 1999)ات االجتماعية أو إجراءات البحوث حتاؿ إليو املمارس
الوصوؿ إىل لة من القاايا املتمثلة يف حتديد مفاىيم التوثيق واوهوام  واوحوايي، م حتديد مجالبحثية ىي 

    ة يف التوثيق.كاالت املرتبطة بالطريقة الكالسيكيالتفصيل يف اإلي
 الهوامش والحواشي:  مفاهيم التوثيق،-1

توخيا لألمانة العلمية، إثبات املصادر واملراجع وإرجاعها وإحالتها ألصحاهبا يقصد بالتوثيق عملية 
تتطلب و  .(9155)قاسم  د اآلخرين وحقوقهم العلمية، وضمانا للحقوؽ العلمية والفكرية.و واعًتافا جبه

اليت تام كل اخلاصة باملرجع أو الكتاب و  عملية التوثيق قراءة الوثيقة والقياـ مبلء البطاقة البيبليوغرافية
 .(9112)أجنرس  فتخص االقتباسات. ليت ختص املرجع املستخدـ، أما البطاقة الوثائقيةااملعلومات 

ويساعد األمر يف تسهيل الرجوع إىل الوثيقة عند عملية التهمي  وفقا ألي طريقة كانت سواء كنت 
 أو طريقة ىارفارد أو غريىا. APAالطريقة الكالسيكية أو طريقة 

يفرؽ بعض الباحثني بني اوحايية واوهام  يف االصطالح، فيطلق اوهام  على الفسحة اليت تقع 
 نو ويساره. على الفسحات اليت تقع خارج املنت عن مييالدالة لفظة اوحايية يف مقابل حتت النص فقط، 

وسع يف يف حني ال يقصر بعض الباحثني اوحايية واوهام  على الفسحة اليت تقع حتت النص، بل يت
صفحة أـ يف سواء كاف ذلك يف أسفل المعناىا حبيث يشمل ذلك كل ما كاف حمال للتعليق على النص، 

هناية الفصل، أـ يف هناية البحث.  وجند أف املسألة اصطالحية ولذلك فاوحوايي ىي تعليقات ياعها 
 املنت، أو الًتمجة الباحث يف أطراؼ حبثو، خارجة عن النص، وتستخدـ لتوضيح نقطة، أو بسط فكرة يف

ي ىو خروج عن يف النص األصل ابسطه عالـ، أو التعريف مبكاف، واليت يرى الباحث أفلعلم من األ
أو أكثر، وقد  اوحايية مرجعاال ميكن إيراده يف غري اوحايية، وقد يذكر الباحث مع  موضوعو واستطراد

وىنا نشري إىل أف ما يكتب يف اوحايية  تكوف اوحايية اقتباسا طويال، لتوثيق رأي أو للتدليل على قاية.
وأف يكوف خمتصرا حبيث ال يثقل النص وال يشتت ذىن القارئ. جيب أف تكوف لو صلة مبا يرد يف املنت، 
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منو، مدونات خارجة عن املنت ولكنها جزء ال يتجزأ ىي اوحوايي واوهوام  ف إذف .(9151)عبود 
بذكر املصادر واملراجع اليت استقى منها الباحث مادتو العلمية، سواء كاف مصدرا أصيال أو  وتسمح

ثانويا، مطبوعا أـ خمطوطا، رواية يفوية أـ صورة، أو أية وثيقة أخرى، وىدؼ الباحث من إيرادىا 
هنا مستندات دراستو وبراىني وأدلة على ما يسوؽ من أفكار من جهة، وكذا إلرياد القارئ مصدرا ىي أ

إىل املصدر حىت يعينو على توضيح فكرة ما، وإيااح ويرح القاايا واألمور اليت يؤدي توظيفها إىل 
رح  إثقاؿ النص، وقطع اتساؽ أفكاره، وتشمل ىذه اوحوايي واوهوام  ترمجة األعالـ واألماكن أو ي

 .(9151)خساؿ كلمات لغوية غاماة أو إضافات توضيحية. 
 (:طريقة التهميش المتسلسل في كل صفحة)الطريقة الكالسيكية إشكاالت التوثيق في  -9

تقـو الطريقة الكالسيكية على اإلحالة إىل اوهام  بعد إيراد االقتباس مبايرة، ويكوف ذلك 
إما بالًتقيم يف حالة التوثيق واإلحالة وإما بالوسم يف   للفكرة بني حايية ومنت البحث إلعطاء دليل

حالة الشرح والتوضيح، وميكن أف يكوف ذلك على ثالثة أوجو ىي6 التهمي  املتسلسل يف هناية كل 
 (9113)زرارقة  صفحة، التهمي  املتسلسل يف هناية كل فصل، والتهمي  املتسلسل يف هناية البحث.

وتعًتض ىذه العملية مجلة من اإليكاالت املتعلقة بكيفية اإلحالة وتعدد طرؽ التهمي  املعتمدة 
تركز ىذه الورقة البحثية على اإليكاالت ، و و اجلهة العلمية اليت تقبل البحثحسب املؤسسة اجلامعية أ

باعتبار ىذه الطريقة من اإلحالة ىي املعتمدة يف   صفحة املرتبطة بطريقة التهمي  املتسلسل يف كل
 كتوراه املقدمة يف جامعاتنا.               اسات يف خمتلف مذكرات ورسائل الد توثيق االقتب

اوحريف )غري اوحريف أو تستلـز الطريقة الكالسيكية وضع نقطة بعد االنتهاء من الفكرة أو االقتباس 
حبجم صغري، وىو رقم يتسلسل مع األرقاـ  5وإىل األعلى يوضع رقم  ، م(الذي يوضع بني يولتني
. (9112)غريب  من رقم واحد يف الصفحات املوالية.، ويتكرر الرقم بدء األخرى بنفس الصفحة

حيث  املتعلقة بالوثيقة،بيانات الأف استخداـ الوثيقة ألوؿ مرة يف اإلحالة تسجل فيو كل  تعارؼ عليواملو 
 أواجلزء  فتاريخ النشر، الطبعة، بلد النشر،، دار النشر، عنواف الكتاب )الوثيقة( 6 اسم الكاتب،يسجل

يات من الذكر اوحكيم فإنو يسجل6 القراف بآالباحث  ةاستعان ففي حالة فالصفحة. اجمللد إف وجد،
 .54 الكرمي، سورة البقرة، اآلية

يف حالة اوحديث النبوي الشريف فاإلحالة تكوف6 اسم خمرج اوحديث، الكتاب، الباب، اسم -
تاريخ النشر، اجلزء أو اجمللد إف املؤلف ولقبو، عنواف الكتاب، درا النشر، مكاف النشر، رقم الطبعة، 

 وكمثاؿ 6 وجد، رقم الصفحة.
البني، أنظر6 أبو داوود سليماف  أخرجو أبو داوود يف سننو، كتاب البيوع، باب يف إصالح ذات-

، ص 2بن األيعث السجستاين، سسن أيب داوود، دار الكتاب العريب، بريوت لبناف، دوف سنة نشر، ج
 (9151-9152)غرابة  .239
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يف حالة كاف للمرجع مؤلفاف فيسجل اسم كليهما حسب الًتتيب الذي جاء على الصفحة أما -
واملثاالف املوالياف يوضحاف  اخلارجية، أما إذا كاف أكثر من ذلك فيسجل االسم األوؿ وعبارة وآخروف.

 األمر6
أمينة الصاوي وعبد العزيز يرؼ، نظرية اإلعالـ يف الدعوة اإلسالمية، مطبوعات مكتبة مصر،  -

 .911القاىرة، دوف سنة نشر، ص 
فايل دليو وآخروف، أسس املنهجية يف العلـو االجتماعية، دار البعث، قسنطينة اجلزائر،  -
 . 31، ص 5555
، التحقيقك يف حالة املًتجم بعد عنواف الكتاب، وكذل يف حالة الكتاب املًتجم فيسجل اسم -

 واألمثلة املوالية توضح ذلك6
حث الكيفي، ترمجة عبد اهلل بن حسني اخلليفة، بأنسليم سًتاوس وجوليت كوربني، أساليب ال -

 .91، ص 5555، اململكة العربية السعودية، اإلداريةمركز البحوث والدراسات 
أبو اسحاؽ الشاطيب، املوافقات، حتقيق عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت لبناف، دوف تاريخ  -
 .519، ص 3نشر، مج 

 لكتاب مبؤلف واحد كما يلي6كوف طريقة التوثيق بالنسبة أما بالنسبة للكتاب باللغة األجنبية فت-
-Gilbert DE TERSSAC, Autonomie dans le travail, Éditions PUF, Paris, 1992. 

-Kohler.W, The place of value in word of facts, Kegan Paul, London, 1935, p58. 

 6األمر األمثلة املوالية توضحأما يف حالة مؤلفني أو أكثر ف-
- Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en 

sciences sociales, Dunod, Paris, 1988, p 15. 

- Delphine CHAUFFAUT et David Elodie et autres, La notion d'autonomie dans 

le travail social - l'exemple du RMI, Centre de recherche pour l'étude et l'observation 

des conditions de vie- CREDOC (Cahiers de recherche), Septembre 2003. 

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C186, 30-04-2009. (2910)روابــــح    

-Warmish.P and Liminger.A, Markerting’s research, Macmilion-Publishing 

Company, New York, 4th Ed, 1987, p 123.  

-Saunders Mark and all, Research methods for business students, Pearson 

professional, England, 2
nd

 Ed, 2000, p218. (2912-2912)غرابة    

تكوف طريقة التهمي  بذكر اسم الباحث، عنواف املذكرة أو أما يف حالة الرسائل اجلامعية ف-
نوع العمل أي مذكرة أو رسالة مع ذكر إف كانت منشورة أـ ال، القسم، الشعبة، الكلية، الرسالة، 

 واملثاالف املوالياف يوضحاف األمر6 اجلامعة، الدولة، التاريخ، الصفحة.
، وىيبة روابح، االستقاللية يف العمل واقع املؤسسة اجلزائرية وفق نظرية التحليل االسًتاتيجي-

ختصص تنمية وتسيري املوارد البشرية، كلية غري منشورة، قسم علم االجتماع،  أطروحة دوكتوراه علـو

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C186
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C186
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)روابػػػػح  .9155، قسنطينة، 9اوحميد مهري قسنطينة جامعة عبد واالجتماعية،  اإلنسانيةالعلـو 
9155) 

-Charles STOESSEL, Décisions risquées et organisations à risques-Autonomie 

au travail et reconnaissance sociale dans la conduite d’une industrie de process-, 

Thèse de Doctorat en Sociologie, Conservatoire National des Arts et des Métiers, 

Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, Paris, 2010, p 103.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00557579/document (Format PDF), 18-06-2017. 

فإف طريقة التهمي  تكوف بذكر اسم ولقب أو جريدة دورية أو جملة أما يف حالة مقاؿ من 
، م عنواف املقاؿ بني يولتني فاسم صاحب اجمللة أو الدورية، جهة اإلصدار فالبلد، اجمللد صاحب املقاؿ
  وضح األمر6تاريخ النشر أخريا الصفحة، واألمثلة املوالية تإف وجد فالعدد ف

سوريا،  ، جملة جامعة دمشق،"االسًتاتيجي عند ميشاؿ كروزييو التحليل"، عبد القادر خريب  -
 .145ص ،9155،  9و5العدد  ،93اجمللد 

-MARTIN Dominique, L’analyse stratégique en perspective –Retour sur la 

sociologie des organisations de Michel Crozier -, Revue européenne des sciences 

sociales  https://ress.revues.org/2255, France, N° 52-2,  2012, p 93. 
-UGHETTO Pascal, La rationalisation vue de l’activité de travail-Une 

diversification du traitement sociologique de l’autonomie et de la contrainte-, Revue 

de L’IRES, France, N° 44, 2004, p 190.    

م  املقابلة أو مهنتها يف حالة املقابالت الشخصية فنسجل اسم الشخصية اليت جنري معها -
 الوظيفة اليت تقـو هبا فمكاف املقابلة وأخريا تاريخ وتوقيت املقابلة، واملثاؿ املوايل يوضح األمر6

 . 52، الساعة 12-9-9151رئيس مصلحة اإلجراءات، مقابلة يخصية،  -
يف حالة املؤدترات واملتقيات والندوات فيسجل الباحث اسم احملاضر م عنواف املداخلة بني -

فالبلد فتاريخ النشر وأخريا يولتني فعنواف امللتقى أو الندوة أو املؤدتر، واجلهة اليت أقامت الفعالية 
 الصفحة.
البحث الوثائقي6  روابح، إيكاالت التوثيق يف الطريقة الكالسيكية، يف إطار ندوة وىيبة-

ص ، 9155ديسمرب  5-4قسنطينة، ، جامعة األمري عبد القادر، املفاىيم، األنواع، التقييم، األساليب
2. 

اسم صاحب الوثيقة أو املقاؿ م عنواف  فاف الباحث يسجل من مواقع األنًتنيت وثيقةاليف حالة -
اليت جند كل التفاصيل املتعلقة هبا يف حالة الوثيقة االلكًتونية املقاؿ فعنواف املوقع وأخريا تاريخ التصفح. 

فح، واألمثلة املوالية توضح مثل املقاؿ يف جملة، فنسجل كل التفاصيل م الرابط االلكًتوين وتاريخ التص
 6ذلك

 الوصفي، مكتبة يبكة األحباث والدراسات االقتصادية، اإلحصاءيرؼ الدين خليل، -

https://drive.google. 
com/file/d/0B0253oY wEiuWMGdNRjJtZkE0WUk/view,   35، ص 9152-51-91تاريخ. 

https://ress.revues.org/2255
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-LE COADIC Ronan, L’autonomie, illusion ou projet de société, Cahiers 

internationaux de sociologie, Presses universitaires de France, Numéro 121, 2006-2, 

pp 317-340,  https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-

2-page-317.htm , 05-12-2017. 

-BOLTANSKI Luc et CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, 

Gallimard, 1999,  P1, http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Le-

nouvel-esprit-du-capitalisme , 24-02-2018.   

-VALEYRE Antoine, Les formes d’autonomie procédurales dans le travail 

industriel, Revue études travail et emploi, N° 76, 1998, p 25. http://travail-

emploi.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/76_852.pdf, 11-11-2016. 

يف حالة الربامج التلفزيونية فياع الباحث اسم الربنامج، اسم القناة، تاريخ بث الربنامج  -
 وتوقيتو. مثاؿ
 .52611، 9155-59-52قناة الشروؽ، ، الصحبرنامج الصحة ىي -
يف حالة احملاضرة فإف التهمي  يكوف بذكر األستاذ احملاضر وعنواف احملاضرة وطبيعتها، فاملكاف  -

 الذي ألقيت فيو والتاريخ.كمثاؿ6
يورغن ىابرماس، مقياس علم االجتماع الديين، جورج زميل و  وىيبة روابح، املسألة الدينية عند -

نوفمرب  54، جامعة األمري عبد القادر، إسالميةألقيت على طلبة السنة ثانية ماسًت دعوة وثقافة 
9155. 
ورقم املادة أو الفقرة أو  ،الوثيقة م اسم الوثيقة إصداريف حالة الوثائق الرمسية فتسجل جهة  -

 رقم الصفحة.كمثاؿ على ذلك6 صدورىا وأخريا العدد م تاريخ
، 5541أكتوبر  13، تاريخ 25اجلريدة الرمسية، العدد  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -
  (9155)روابػػػػح  .5152ص 

عند إعادة استخداـ الوثيقة مرة  تكمن بعض املصاعب يف عدـ االتفاؽ حوؿ طريقة بعينهاكما 
يف ما وميكن أف حندد ىذه االختالفات حيث خيتلف األمر باختالؼ الباحثني وعلماء املنهجية،  أخرى 
 يلي6

، رقم بػ6 املرجع نفسو اإلحالةتكوف  االستخداـ املتتايل لنفس املرجع أو الوثيقةيف حالة  -
املعرفة اليقينية بالشيء الذي نتحدث  التعريف تشري إىلؿ او6 املرجع السابق، رقم الصفحة. فأ، الصفحة
)غريب  نقصد بو املرجع الذي استخدـ منذ حني وليس غريه. السابق املرجع وتوظيف عبارة ،عنو

 ، واملثاؿ املوايل يبني األمر6(9112
، ترمجة عبد العزيز بوباكري، -ونزعاتأفكار –فالدمري ماكسمنكو، األنتيليجانسيا املغاربية -

 .523، ص 5552الطبعة األوىل، دار اوحكمة ودار النهاة، اجلزائر، 
 . أو522املرجع نفسو، ص 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-2-page-317.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-2-page-317.htm
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Le-nouvel-esprit-du-capitalisme
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Le-nouvel-esprit-du-capitalisme
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/76_852.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/76_852.pdf
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 .522املرجع السابق، ص 
ختتلف، أما يف حالة إعادة االستخداـ بعد االعتماد على مراجع أخرى فإف طريقة اإلحالة  -

 سجل6فاف كاف االستخداـ يف نفس الصفحة فن
اسم الكاتب، املرجع السابق، رقم الصفحة. وتدؿ أؿ التعريف على املرجع الذي ذكر يف  -

 نفس الصفحة ولكن فصل بينو وبني إعادة توظيفو مرجع آخر.
 أما عندما تكوف إعادة االستخداـ يف صفحة أخرى بعيدة  فاف الباحث إما أف يسجل6

 اسم الكاتب، مرجع سابق، رقم الصفحة. -
 .رقم الصفحة الكاتب، مرجع سبق ذكره،أو6 اسم 
ىناؾ من يؤكد على إعادة كتابة عنواف الكتاب، وىناؾ من يرى أنو ال يعاد إال  كر أفواجلدير بالذ 

لنفس الكاتب وبالتايل فهو مطالب بتحديد العنواف عند  أو أكثر مبرجعني يف حالة استعانة الباحث
 إعادة االستخداـ.

العربية أما عند توظيف الباحث القتباسات من مراجع أجنبية فإف  ىذا بالنسبة للمراجع بالغة
 .تكوف كمايليلتهمي  طريقة ا
 ، م رقم الصفحة. Ibidيف حالة االستخداـ املتتايل لنفس املرجع يكتب الباحث عبارة  -

(1)
-BERNOUX Philippe, La sociologie des organisations, Éditions du Seuil, 

Paris, 1985, p 108.  
(2)-Ibid, p 118. 

 أما يف حالة إعادة استخداـ املرجع بعد توظيف مراجع أخرى فإف اإلحالة تكوف كاآليت6 -
 ، وأخريا رقم الصفحة.op.citاسم الكاتب، م عبارة 
 كمثاؿ عن ذلك6

Michel Beaud, Op.cit, P19.  

ومعناىا بالالتينية  Loc.citنكتب6 أما يف حالة كاف االقتباس من املرجع والصفحة نفسهما  -
Loco citato  ،.من املكاف املذكور 

(1)
-PIOTET Françoise et SAINSAULIEU Renaud, Méthodes pour une sociologie 

de l’entreprise, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, France, 1994, 

p 304.  
(1)

-PIOTET Françoise et SAINSAULIEU Renaud, Loc.cit.      

 كما أف ىناؾ بعض الصعوبات اليت تعًتض الباحث عند اإلحالة نذكرىا فيما يلي6
عند تعذر اوحصوؿ على املرجع األصلي وإجياد االقتباس املطلوب يف مرجع آخر فإف اإلحالة  -

، وتسجيل مرجع عبارة نقال عنالذي اقتطع منو اإلقتباس بكامل تفاصيلو م ذكر تكوف بذكر املرجع 
  الذي اقتطع منو االقتباس.األصلي املرجع 
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 يف أغلب اللغات. وىو مستخدـ  Inاألجنبية فنذكر لفظ_ يف حالة املرجع باللغة 
باللغتني العربية واألجنبية  (9155)روابػػػػح  أخوذة من أطروحة الدوكتوراه للباحثة6ملاملوالية ا واألمثلة
 توضح األمر6

  عن مرجع6نقال  .45-41علي غريب وميينة نزار، مرجع سابق، ص ص - (1)
عبد القادر جفالط، حيازة التكنولوجيا املستوردة من أجل التنمية الصناعية، ترمجة حممد رضا -

، دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، لبناف،   . 51، ص 5543حمـر
 عن مرجع6نقال . 43-49علي غريب وميينة نزار، مرجع سابق، ص ص - (1)

-KERBOUA, Recherche et transfert de technologie et développement, Séries 

sciences sociales, C.E.R.D.R.A (ANNABA), Alger, 1983.P30.   
 عن مرجع6نقال . 91عبد املؤمن فؤاد، مرجع سابق، ص - (1)

 
-DURAND Jean Pierre, Exacerbation des contradictions sociales en Algérie, In 

Anuuaire de l’Afrique du nord, CNRS, Paris, 1977,  p 124. 
 عن مرجع6نقال . 92عبد املؤمن فؤاد، مرجع سابق، ص - (1)
نيكوس بولنزاس، السلطة السياسية والطبقات االجتماعية، ترمجة عادؿ غنيم، دار الثقافة -

 . 39، ص5543اجلديدة، الطبعة الثانية، القاىرة 
(1)

-MOREL Christian, La grève froide-Stratégies syndicales et pouvoir patronal-, 

Les éditions d’Organisation, Paris, 1981, p 235.  In : DE TERSSAC Gilbert, op.cit, p 

39.  
(1)

-LEPLAT J. La psychologie ergonomique, PUF, Paris, 1980, p 126. In :
 
DE 

TERSSAC Gilbert, op.cit, p p 40-41.  
(1)

-MOREL Christian, Op.cit, p 235. In : DE TERSSAC Gilbert, op.cit, pp 263- 

264.  
 (1)

-March J.G et SIMON H.A, Les organisations, Dunod, 1979.MINZBERG H, 

Structure et dynamique des organisations, Editions d’organisation, Paris, 1982. In: 

VALEYRE Antoine, Op.cit, p 25. 
 (1)

-BERNOUX Ph, MOTTE D, et SAGLIO J, Trois ateliers d’os, Les éditions 

ouvrières, 1973. In : VALEYRE Antoine, Op.cit, p 25. 
(1)

-DE TERSSAC Gilbert (1992). ZARIFIAN Ph, Qualification collective et 

automatisation: Le cas de la sidérurgie, Formation emploi, N°1, 1983, p 37-51. In : 

VALEYRE Antoine, Op.cit, p 25. 
(1)

-VALYRE Antoine, L’autonomie dans le travail industriel –Une comparaison  

: VALEYRE Antoine,  In, Marne la vallée, LATTS, Décembre 1997b. -intersectorielle

Op.cit, p 25. 
(1)

-REYNAUD J.D, Les régulations dans les organisations : Régulation de 

:  In18. -contrôle et régulation autonome, Revue française de sociologie, 1988, p 15

VALEYRE Antoine, Op.cit, p 26. 
(1)

- MORIN Edgar, Peut-on concevoir une science de l’autonomie ? Cahiers 

internationaux de Sociologie. Vol. LXXI, 1981.257-267. In : CHAUFFAUT Delphine 

et Elodie David et autres, Op.cit, pp 18-19. 
(1)

-AKOUN André et ANSART Pierre, Op.cit, P 22. In : STOESSEL Charles, 

Op.cit, p 102.  
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  خاتمة     
 تزويداملعدة يف إطار الندوة الدوكتورالية عن موضوع التوثيق،   الورقة البحثية ىذه استهدفت

 الكالسيكية يف كل صفحة،وفقا للطريقة هتمي  املراجع  والدقيقة عن ملة من النقاط املهمةجبالباحث 
عند التعامل مع الباحث  املهمة األساسية فإف  اجلدير بالذكر أنو مع وجود طرؽ أخرى للتهمي و 

ألمانة العلمية يف ل اضمان  التحديد الدقيق ملختلف بيانات الوثيقة املستخدمة خمتلف املراجع ىو حماولة
 النقل واالستشهاد.

 قائمة المراجع:
، http://al3loom.com/?p=12090 أمهية التوثيق يف البحث العلمي وأنواعو وطرقو،أجمد قاسم، -

92-12-2910. 

، جامعة األمري عبد القادر، LMDكية منزؿ غرابة، املنهجية، مطبوعة موجهة للسنة لألوىل ز -
 .9151-9152قسنطينة، 
يف منهجية البحث االجتماعي، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة اجلزائر، فريوز زرارقة وآخروف، -

 .9113الطبعة األوىل، 
سليماف ولد خساؿ، منهجية البحث يف العلـو اإلسالمية، مكتبة اإلماـ مالك، اجلزائر، الطبعة -
 .9151األوىل، 
 . 5551ئر،زافايل دليو وآخروف، دراسات يف املنهجية، ديواف املطبوعات اجلامعية، اجل-
حممد علي عبد الكرمي الرديين ويلتاغ عبود، منهج البحث األديب واللغوي، دار اوهدى للطباعة -

 .  9151والنشر، عني مليلة اجلزائر، 
، Cirta Copyعلي غريب، أجبديات املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية، مطبعة سريتا -
 .9112قسنطينة، 
العلمي يف العلـو اإلنسانية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخروف، دار موريس أجنرس، منهجية البحث -

 .9112القصبة للنشر، اجلزائر، 
وىيبة روابح، االستقاللية يف العمل واقع املؤسسة اجلزائرية وفق نظرية التحليل االسًتاتيجي، -

، دوكتوراه غري منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة عبد اوحميد  مهري قسنطينة أطروحة دوكتوراه علـو
 .9155، قسنطينة، 9

-AKOUN André et ANSART Pierre, Dictionnaire de Sociologie, Éditions le 

Robert de Seuil, France, 1999. 
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