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 پیشگفتار
های اصلی در نگارش علمیی اسیو و از اصیول اساسیی     استناد یکی از مولفه

رود. در جوامی   تألیف، تدوین و گزارش آثار علمی و پژوهشی به شیمار میی  

معتبیر شیمرد     شیوند و علمی، آثار و مکتوباتی با اقبیال عمیومی مواجیه میی    

شوند که مولفان آن در مستندسازی محتیوا، دقیو و تیالش  زا را داشیته      می

شیوند  گوییا،   باشند و مطالب استناد شد  و نیز اسنادی که به آنها اسیتناد میی  

 ی درسو انجاا گیرد.صریح، قابل اتکا بود  و فرایند استناد به شیو 

هیا،  گرهایی هستند که مسییر یافتیه  زیرا که استنادها همانند عالیم راهنما، نشان

دهنید. محققیان، متفکیران و    ها و تجارب علمی را نشان میاکتشافات، اندیشه

هیای  دارنید و بنییان   پردازان با تکیه بر سکوی دانش متقدمین، گاا بر مینظریه

توانید بیه تنهیایی    ی علمیی نمیی  نهند. هیچ نوشتهدانش و علوا آتی را بنا می

ید همانگونه که هیچ انسانی به تنهایی قادر به ادامه حییات  موجودیو پیدا نما

رسانی برای محققان عزییز، بیه وییژ     نخواهد بود. این کتاب در راستای اطالع

 دانشجویان گرامی تدوین گردید  و امید اسو که مورد اقبال آنان واق  گردد.
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 تاريخچه

                        ی نشیر مجیییالت میردا                                        ناشیران و میدیران تجیییاری حیوز        ،       میییالدی      1991       در سال 

                                        ی نحو  نگارش مقیا ت در مجیالت و متیون                                               شییناسی و روان شناسی گرد هم آمدند تا دربار 

                     و پشتیبانی مالی مرکز   1                                                             آموزشی بحث نمایند. گزارش این گردهم آیی به ریاسو مادیسون بنتلی

                                   شد. گیزارش در قالیب ییق مقالیه       APA             تناد به شیو                 ، آغازی برای اس9           ی پژوهش ملی      مشاور 

                                      انجمن روانشناسی آمریکا به چاپ رسید.    3                  در بولتن روانشناسی      1999            ای در فوریه         هفو صفحه

                         دستورالعمل تنظییم شید                    ، ملزا به اجرای              به طور اجباری          نویسندگان                 توافق نمودند که       اعضا

                های آنان اسیو.                                  برای ایجاد نوعی یق دستی در نوشته   ی                               ، بلکه به عنوان توصیه و پیشنهاد  ند    نیست

                                                                                      پس از آن در سالهای متمادی ویرایش های متعددی از دستورالعمل یاد شد  به چاپ رسیید، تیا   

                    صفحه به چاپ رسیید.      06   در   « 4           راهنمای نشر »                          اولین نسخة اساسی با عنوان       1999             اینکه در سال 

     961              ویرایش سوا در       1913                ار آمد و در سال          ای به باز    صفحه     130           ِ ویرایش جدیدِ       1994       در سال 

                     وییرایش پینجم بیا          9661                  صیفحه و در سیال        301                    وییرایش چهیارا در         1994              صفحه و در سال 

                                صفحه منتشر شد، در ایین نسیخه،        439         ضمیمه در    9      فصل و    9                           اضافاتی بر نسخه چهارا حاوی 

                          الکترونیکی بحث شد  اسو.         چاپی و                               مختصری در خصوص استناد به متون 

                                                             ، مستندات هم در داخل متن و هیم در قسیمو پاییانی نوشیتار،       APA  ی               استناد به شیو    در 

      نییز    «              نیاا ، سیال   »                                                                       تحو عنوان فهرسو مناب  آورد  می شود. این شیو  در زبان فارسی بیه نظیاا   

                                      تنها منیاب  اسیتناد شید  در داخیل       APA  ی                                               مشهور اسو. باید توجه نمود که در استناد به شیو 

                                                                           ب  آورد  می شوند و بیر عکیس، منیاب  موجیود در فهرسیو منیاب  نشیانگر                        متن در فهرسو منا

                                                           
1 - Bently, Madison 

9 - National Research Council 

3 - Psychological Bulletin 
4 - Publication Manual  



                                                                                     استفاد  از آن منب  در داخل متن اسو. به عبارت دیگر باید همپوشی کاملی بین مستندات داخل 

                                           متن و مستندات فهرسو مناب  وجود داشته باشد.

                 فهرسو مناب  بیه                                                                       در این کتاب به طور مختصر قواعد استناد در داخل متن و قواعد استناد در

                                                                  ی منب  نویسی متون فارسی و متون انگلیسیی بییان میی گیردد. بیا                                 همرا  نمیونه هایی از شیییو 

                                                                                        فرض اینکه خوانندگان و پژوهشگران با شیو  استناد و منب  نویسی متون چاپی آشینا هسیتند در   

          نیازهیای            در رفی                                         . امیدواریم که ایین مختصیر، بتوانید           شد  اسو      رعایو    ،                  این کتاب اصل ایجاز

   .              مفید واق  شود                       به ویژ  دانشجویان عزیز                       نویسی خوانندگان محترا     منب 

 


