شیوه نامه ارجاع دهی در متن و منابع پایانی مقاله به سبک APA

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
برای نگارش مقاله ،در فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی از سبک  )American Psychological Association( APAاستفاده میشودد.
تمامی ندیسندگان مدظف هستند این سبک را در مقاله خدد رعایت نمایند.
درباره APA

شیده نامه  APAنخستین بار در سال  9191میالدی به صدرت یک سند هفت صفحه ای منتشر شد .این شیده نامه با همکاری شودرای ژوههشوی میتوی ایوا ت
متحده ه تدسط چند رهانشناس ،مردم شناس ه متخصص نشر تدهین شد .در سوال  9199مویالدی ،ایون سوند در بالو یوک موتم  99صوفحه ای در خبرناموه
رهانشناختی 9منتشر شد ه در سالهای  9191ه  9191میالدی بازبینی شد .این اثر در ژاسخ به افزایش ژیچیدگیهای نگارش عیمی ،به هیرایشوهای بدودی در سوال
 9009 ،9111 ،9191 ،9111ه در نهایت آخرین نسخه این شیده نامه در چاپ دهم سال  9001منتشر شد که یکی از کامل ترین شیده ناموه هوای مددودد بورای
استناددهی است.
این شیده نامه راهنمای ندیسندگان ،هیراستاران ،ژوههشگران ،دانشجدیان ه استادان سراسر دهان است که در گستره هسیدی از مجالت عیمی ،متدن درسی ه غیور
در سراسر دنیا کاربرد دارد.
ندشته حاضر بخش کدچکی از شیده نامه  APAاست که برای یکسان سازی شیده استناد به منابع عیمی ندشته شده است .هدف از این ندشته تهیه یک راهنموای
کاربردی برای ندیسندگان ،محققان ،هیراستاران ه اساتید است تا از ژراکندگی ه آشفتگی ه چندگانگی در استناد به منابع دیدگیری شدد.
نقل قول
 .1نقل قول کوتاه:دبت داشته باشید که در یک نقل بدل کدتاه ،دمیه یا دمالت نقل شده می بایست داخل گیدمه «عالمت نقل بدل» برار گیرد .ه به اندازه ده
سانتیمتر از ابتدای متن تدرفتگی داشته باشد.
بر اساس مطالدات حیدری ه دلفان آذری (« )9191بین مدلفه خددانگیختگی هدش هیجانی ه مهارت های مقابیه با اسوترس رابطوه مدنوی دار
هددد دارد»
یا
هی اذعان داشت «بین مدلفه خددانگیختگی هدش هیجانی ه مهارت های مقابیه با استرس رابطه مدنی دار هددد دارد» (حیدری ه دلفان آذری،
)9191
در صدرتی که مطی ندشته شده بیش از یک ارداع داشته باشد ،به شکل زیر ندشته میشدد ه با «؛» از ه مجزا میشدد
 .9نقل قول بلند:در صدرتی که متن نقل بدل طد نی باشد (بیش از  10کیمه) ،متن نقل بدل ،در خط بدد ه از ابتدای سطر برار میگیرد ه کل متن به انودازه 9
سانتیمتر با لبه ژاراگراف فاصیه خداهد داشت.
رالف لینتدن نیز در سال  9119میالدی در اثر مشهدر خدد ژایه فرهنگی شخصیت ندشت:
«تاکندن عادت بر این بدده است که فرد را به رهانشناسی ،دامده را به دامدهشناسی ،ه فرهنگ را به بدمشناسوی فرهنگوی
بسپارند ،هلی امرهز دیگر متدده شدی که رابطه فرد ه دامده ه فرهنگ ،ه نیز تأثیر متقابیی که این سوه بور یکودیگر دارنود
چنان آشکار ه دائمی است که هرگاه محققی بخداهد در مدرد یکی بدهن تدده به آن ده دیگر ژوههشی انجام دهد خییی زهد
به بن بست خداهد رسید ».سپس ادامه می دهد«:ما در سالهای آتی شاهد ژیدایش دانشی درباره رفتار بشر خداهی بدد که
دادههای سه عی با را به ه خداهد آمیخت» (دهچ ه کراهس ،9111 ،ص.)9 .
ارجاع در متن
ارداع به یک یا چند ندیسنده .در رهش  ،APAبسته به تدداد ندیسندگان منبدی که شما از آن استفاده می کنید ،ندع رفرنس دهی تفاهت میکند .لطفاً به مثالهوای
زیر تدده کنید:
ده ندیسنده( :صالحی ه میرزایی ،9110 ،صص )9-90
سه ندیسنده ه بیشتر( :احمدی ،عالیمقام ،ه حسینی ،9199 ،ص)911.
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. انتشارات: مکان. نام کتاب.) نام کدچک (تاریخ،نام خاندادگی ندیسنده
Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publisher.
Author, A. A. (Year). Title of work [E-reader version]. Retrieved from http://xxxxx

الگوی کلی

:یک ندیسنده
. شرکت سهامی انتشار: تهران. مدانع رشد عیمی ایران ه راهحلهای آن.)9199(  فرامرز، رفیعژدر.9
Bowlby, J. (1983). Attachment and loss. New York: Basic Books.

:ده ندیسنده
 بوا بهورهمنودی از شواخصهوا ه، بررسی ه تحییل حوداد شولیی ه صوندتی.)9119(  سادد، مندچهرِ؛ ه ندرهزی، امیدهاری.9
. انتشارات مدیریت صندتی: تهران.مدیارهای سنجش ه ارزیابی عمیکرد ایمنی
Abigail, R., & Cahn, D. (2011). Managing conflict through communication (4th ed.). Boston, MA: Allyn &
Bacon.

:سهندیسنده ه بیشتر
.. انتشارات آگه: تهران. رهش های تحقیق در عیدم رفتاری.)9119(  الهه، عباس؛ ه حجازی، زهره؛ بازرگان، سرمد.1
3. Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K. (2007). Human communication: Motivation, knowledge and
skills (2nded). Belmont, CA: Thonson Wadsworth.

:سازمان به عندان ندیسنده
 انتشوارات انجمون رهانشناسوی: هاشونگتن.)  راهنمای نحده ارداع دهی (هیورایش ششو.)9001(  انجمن رهانشناسی آمریکا.1
.آمریکا

کتاب

American Psychological Association (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6th
ed.) Washington, DC: Author.

:یک فصل از کتاب
Miller, R. L. & Hollowell, W. E. (2010). Consumer protection. In Business Law: Text & Exercises (6th ed., pp.
278-292). Retrieved from http://xxxxx

:کتاب دارای هیراستار
5. Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

:کتاب تردمهشده
)9111 : (تاریخ اصل اثر. نشر مرکز: تهران.) مندچهر حقیقیراد:  هگل ه دامده مدرن (مترد.)9191(  چارلز،تییدر
Dufarge, M., & Pickelstein, D. F. (Ed.). (1982). Essays on justice (A. B. Lincoln, Trans.). New York, NY:
Woolrich.

.تردمه کتابی که هر فصل آن را افراد متفاهت تردمه کرده است
Durufle, P. (2010). What's wrong with the Rhine? (H. Weaver, Trans.). In M. Flaubert (Ed.), Pollution in the
rivers of Europe (pp. 204-207). New York, NY: Bantam.

:ارداع به تردمه یک اثر کالسیک
Plato. (1961). Meno (R. S. Bluck, Trans.). Cambridge, England: Cambridge University Press. (Original work
published ca. 380 B.C.)

:کتابهای چند دیدی
Koch, S. (Ed.). (1959–1963). Psychology: A study of science (Vols. 1–3). New York, NY: McGraw-Hill.

،) دهره(شوماره، نام مجیه به ایتالیک. عندان مقاله.) (تاریخ. حرف اهل نام کدچک،نام خاندادگی ندیسنده
doi: XXXXX.صفحه

الگدی کیی

 فصینامه مطالدوات. درآمدی بر رهششناسی تیفیقی در ژوههشهای میانرشتهای عیدم ادتماعی.)9191(  محمدحسین،حسنی
doi: 10.7508/isih.2010.08.007 .991-911 ،)1(9 .میانرشتهای در عیدم انسانی
Herbst-Damm, K. L., &Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of
terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229.doi: 10.1037/02786133.24.2.225
Silick, T. J., Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early
parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
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Preston, J. J. (2005). Goddess worship: An overview. In Encyclopedia of religion. (Vol. 6, pp. 3583-3592).
Detroit, MI: MacMillan Reference USA.

 عنودان ژایوان ناموه (ژایوان ناموه منتشرنشوده.) (تواریخ. حرف اهل نام کدچک،نام خاندادگی ندیسنده
. کشدر، شهر، دانشکده دانشگاه.)کارشناسی ارشد

الگدی کیی

مقاله از
دایرهالمعارف
پایاننامه و
رساله

 کاربرد سیستمهای اطالعات جغرافیایی در باستتا شناستی براستاد داد هتای باستتا شناستی حوططتش شتط.)7711(  حسین،توفیقیان
. ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.)(پایاننامه کارشناسی ارشد باستانشناسی دوران تاریخی
Al-oteawi, S.M. (2002). The perceptions of administrators and teachers in utilizing information technology in
instruction, administrative work, technology planning and staff development in Saudi Arabia (Unpublished
doctoral dissertation). Ohio university.
Kassover, A. (1987). Treatment of abusive males: Voluntary vs. court-mandated referrals (Unpublished doctoral
dissertation). Nova University, Fort Lauderdale, FL.
Bald eales once again protected in Arizona. (2008, March 19). Indian Country Today, 1, 5. Retrived from
http://www.indiancountrytoday.com
Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana NewsGazette, pp. 1, 8.
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. Retrieved from
http://www.nytimes.com
Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book The social life
of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290,1304. doi:10.1126/science.290.5495.1304
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نقد کتاب
پایگاه

Institute for Career Research. (2011). Careers in biotechnology. Retrieved from Careers Internet Database
database.
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مصاحبه

)Capitalization( راهنمای بزرگ ندیسی حرهف انگییسی
. هاژهها با حرهف کدچک ندشته میشدد، در کییدهاژهها
. سایر هاژهها با حرهف کدچک ندشته میشدد، اسامی خاص با حرهف بزرگ، در ژاهربیها
 در بخش منابع عندان کتاب یا مقاله با حرهف کدچک ندشته می شدد به استثنای کیمه اهل که حرهف اهل آن بوه صودرت حورف بوزرگ
.) ه یا کین (;) حرف اهل کیمه را به صدرت بزرگ بندیسید-(  همیشه بدد از خط تیره.ندشته می شدد
. در منابدی که به مقالهای از یک فصینامه ارداع میشدد عندان فصینامه با حرهف بزرگ ندشته میشدد ه ایتالیک میشدد
. حرف اهل اسامی خاص نیز به صدرت بزرگ ندشته می شدد
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