هب انم خدا وند جان و خرد

استناددهی هب منابع و سبک اهی استنادی
زرهه عباسی

مقدهم
• علم :یعنی»مجموعه بسیار منظمی از دانش و معرفت
درباره جهان» (سارتون)1364 ،
• تاریخ علم به دنبال آن است که کشف کند چگونه
شاخه های مختلف علوم به یکدیگر ارتباط پیدا می
کنند و پیشرفت علمی بر شانه های کدامین دانشمندان
و فرزانگان تاریخ استوار بوده است.

مقدهم
• پوپر می گوید :در فیزیک چیزی به نام ابداع و خلق
وجود ندارد ،آن چه هست چگونگی چینش اجزاء
موجود به شکلی نوین است.
• هر متن به یافته های متون پیش از خود متکی است و
انتظار دارد که مورد اتکای متون بعدی نیز قرار گیرد.

انگیزه اهی ن گارش عل یم
•
•
•
•
•
•
•

نوشتن در واقع سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و آراء
خویش است.
انگیزه ها:
کسب رضایت خداوند (رعایت حق و انصاف و نیکی در
نوشتن)
تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی
تملک یا شخصی کردن دانش
تنازع بقا (حفظ شغل ،ارتقاء  ،بنویس و زنده بمان)
حری ()1387

تولیدا ت عل یم
•
•

•

•
•

افکار و اندیشه های نو که از طریق مختلف منتشر می شوند ،ممکن است
در قالب های زیر بیان شوند:
مقاله پژوهشی :مستند علمی است که مسأله پژوهشی ویژه ای را مورد
پژوهش قرار داده و نتایج به دست آمده را گزارش می نماید.
مقاله مروری :مستند علمی است که پیشینه پژوهشی یک مسأله ویژه را
گردآوری کرده و گزارش می نماید که معموالً توسط افراد صاحب نظر
در آن زمینه نوشته می شود .این نوع مقاله ها مبتنی بر آثار و پژوهش
های پیشین هستند.
گزارش فنی :مستند علمی است که یک مسأله پژوهشی جزئی و ویژه را
بررسی کرده و نتایج کسب شده را گزارش مینماید.
ارتباط علمی کوتاه :مستند علمی است که مسأله پژوهشی ویژه ای را
برای نخستن بار به صورت خالصه و کوتاه مطرح می نماید.

ل
ع
م
تولیدا ت ی(اداهم)

• یادداشت سردبیر :سرمقاله ای که توسط سردبیر یا سردبیر مهمان ،در
مورد یک موضوع ویژه در ابتدای یک مجله نگاشته می شود که
اغلب حاوی نظرات شخصی سردبیر ،سازمان و یا یک گروه خاصی
است.
• نامه به سردبیر :مستند علمی است که بخش جزیی از یک موضوع را
که قبالً در یکی از مقاله های منتشر شده در یک مجله بیان شده است،
مورد بررسی قرار داده و نتایج مربوطه را به سردبیر آن مجله گزارش
می کند .نامه هایی است که توسط خوانندگان درباره مقاله ها برای
سردبیر ارسال و در شماره های آتی منتشر می شود.
• نقد کتاب :نقد و بررسی کتاب توسط افراد متخصص و صاحب نظر
در زمینه موضوعی کتاب است.

گزارش فنی
• بر اساس استاندارد انسی /نیزو ،گزارشهای علمی و فنی
نتایج تحقیقات بنیادی یا کاربردی را انتقال می دهند و
از تصمیم گیریهای بعدی بر اساس آن حمایت می
کنند .هر گزارش اطالعات مورد نیاز برای تفسیر،
کاربرد و اشاعه نتایج یا فنون یک پژوهش را داراست.
هدف اصلی چنین گزارشی ،اشاعه نتایج پژوهش علمی
و فنی و ارائه پیشنهادهایی عملی است.

وژیگیهای گزارشهای فنی
• خوانندگان آن کم شمارند و ممکن است توزیع آن
محدود و محتوای محرمانه ،اختصاصی ،یا انحصاری
باشد
• ممکن است به اقتضای یک قرار داد برای یک فرد یا
یک سازمان نوشته شود و شرح کامل جریان یک
پژوهش از جمله بحثهای کامل مربوط به رویکردهای
ناموفق را نیز در بر گیرد
• به طور معمول منتشر نمی شود و تنها از طریق یک
مؤسسه دولتی یا غیرانتفاعی قابل دسترس است.

ساختار ،عناصر و اجزای گزارش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عطف
جلد
صفحه به نام خدا
صفحه عنوان
صفحه حقوق
صفحه تأیید کارفرما
ارائه خالصه
معرفی مجریان
چکیده
فهرست مطالب
فهرست پیوستها ،جدولها ،تصویرها ،نقشه ها......
.....
فهرست منابع
کتابشناسی

Article parts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Title
Author
Abstract
Keywords
Introduction
Problem statement
Aims and objectives
Research questions
Literature review
Research site

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Methodology
Research tools
Research population
Limitations
Results/findings
Discussion/conclusion
Further research
Acknowledgement
References
Appendices

سبکهای استناد دهی
• استناد یا ارجاع صحیح به منابع اطالعاتی مورد استفاده
در نگارش علمی و ادبی دارای اهمیت است.
• تنوع شیوه نامه ها و روشهای استناد دهی به منابع،
باعث سردرگمی نویسندگان می شود.
• اصطالحات مختلف برای ارجاع :کتابنامه ،پانوشت ،پی
نوشت ،فهرست منابع ،فهرست مآخذ ،کتابشناسی،
مآخذ ،استناد.

یادداشت ربداری
•

•
•
•
•
•

پژوهشگر بعد از انتخاب موضوع ،کتابشناسی مقدماتی را
شکل می دهد .یعنی می داند چه منابعی موجود است
و هر منبع را در کجا می توان پیدا کرد.
انواع یادداشت
 -1نقل لفظ یا نقل مستقیم
 -2نقل فکر یا نقل غیر مستقیم
 -3خالصه متن
 -4نقد ونظر در حین یادداشت برداری

ساختار ،عناصر و اجزای گزارش
•
•

•
•
•

فهرست منابع:
فهرستی از همه گزارشها ،مقاله ها ،کتابها و دیگر اسنادی است که از
آنها اطالعاتی برای تدوین گزارش استخراج شده باشد .هدف اساسی
این بخش ،فراهم ساختن امکان مکان یابی آسان منابع برای
خوانندگان است .در نتیجه هرگونه اطالعاتی که در جهت این هدف
باشد ،برای این بخش مناسب است.
فهرستی است از منابع ،به ترتیب شماره یا به ترتیب الفبایی در انتهای
اثر ،که نویسنده/گان از آنها در اثر علمی و پژوهشی خود استفاده
کرده اند.
کتابشناسی:
شامل منابع اطالعاتی بیشتری است که در متن ،ارجاعی به آنها داده
نشده است .اما نویسنده به نوعی از آنها تأثیر گرفته است.

 اگر فهرست منابع کامل باشد ،نیازی به بخش کتابشناسی نیست.

ن
م
ب
مأخذ ،ع ،ارجاع
•

•
•
•
•
•
•

توصیف مختصر یا یادداشتی که شامل اطالعاتی در باره
منبعی است که در متن یک اثر پژوهشی یا ادبی ،از آن
استفاده شده است .این اطالعات به طور کلی شامل موارد
زیر است:
نام و نام خانوادگی نویسنده
عنوان اثر (کتاب ،مقاله ،پوستر وو)....
نام همکاران اثر با ذکر نقشها
محل نشر
ناشر
سال انتشار اثر

پانویس و فهرست مآخذ
•
•

•
•
•
•
•

فهرست مآخذ و پانویس از لحاظ نوع اطالعات تفاوت چندانی با
یکدیگر ندارند؛ برخی تفاوتهای ساختاری آنها بدین شرح است:
در پانویس نام و نام خانوادگی پدیدآورنده به ترتیب طبیعی می
آید اما در مآخذ مقلوب می شود
نقطه گذاریها با هم متفاوت است
نخستین سطر پانویس دارای تورفتگی است (مانند پاراگراف)
در پانویس شماره صفحه استفاده شده دقیق ذکر می شود
پ :یداهلل ثمره و احمد فیروزنیا ،ریاضیات تجربی (تهران:
فردوس ،)1389 ،ص 13
م :ثمره ،یداهلل؛ فیروزنیا ،احمد .ریاضیات تجربی .تهران :فردوس،
.1365

استناد چیست
• استناد یعنی یادداشت ارجاعی به اثری که از آن عبارتی یا جمله
ای (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) نقل شده است یا ارجاعی به
یک اثر یا یک منبع موثق به منظور اثبات صحت یک مطلب یا
یک نظر (سلطانی و راستین ،1379 ،ص.)14.

• مقاله ب دارای ارجاعی به مقاله الف است .مقاله الف پیش از
مقاله ب منتشر شده است .مقاله ب به مقاله الف استناد می کند.
مقاله ب دارای ارجاع به مقاله الف است و مقاله الف مورد استناد
مقاله ب قرار می گیرد.

انواع استناد
• استناد برون متنی :جایی خارج از متن اعم از پایین
صفحه ،پایان فصل یا انتهای متن و در متن تنها نشانه یا
نمادی که معموال عدد است سند مورد نظر را مشخص
می کند.
• استناد درون متنی :پس از نقل مطلب در متن نوشته،
مشخصات کوتاهی از مآخذ داخل پرانتز قرار می گیرد.

اشتراک رد مأخذ (زوجهای کتابشناختی)
• اشتراک در مآخذ که در برخی از متون تحت عنوان زوج های
کتابشناختی نیز از آن یاد شده است یعنی دو یا چند اثر به آثار
مشترکی استناد داده باشند و مآخذ مشترکی داشته باشند .به این نوع
رابطه میان آثار علمی گوناگون ،ارجاع مشترک یا مآخذ مشترک نیز
گفته می شود.
• این اندیشه نخستین بار توسط کسلر ( )1963مطرح شد .کسلر نشان داد
مقاله هایی که تعداد بیشتری ارجاع های کتابشناختی مشترک دارند،
به احتمال بسیار ارتباط موضوعی نزدیکتری نسبت به سایر مقاله هایی
که اشتراک مأخذ ندارند ،دارا هستند .وی این مقیاس را بر مبنای
ارجاع های مشترک ،را جفت بندی کتابشناختی یا اشتراک مأخذ
نامید.
• . Bibliographic coupling
• . Co-references

اشتراک رد متن (هم استنادی)
• اگر دو یا چند اثر در مجموعه ای از مقاله ها با هم به آنها استناد
شده باشد گفته می شود که آنها با هم ارتباط موضوعی و محتوایی
دارند و هم استناد هستند و در اصطالح ،اشتراک در متن دارند.
برای نمونه ،دو اثر زیر در چند مقاله با هم به آنها استناد شده است.
– حرّی ،عباس .تحلیل استنادی.
– عصاره ،فریده .کتابسنجی.

• هنری اسمال ( )1973برای نخستین بار این مسأله را مطرح کرد و
بر این باور بود که اگر دو یا چند مدرک (مقاله) در تعدادی از
مقاله های منتشر شده پس از خود با هم به آنها استناد شده باشد ،می
توان گفت که با هم ارتباط موضوعی دارند .در برخی از متون
مرتبط با این حوزه ،برای عبارت اشتراک در متن از عبارت زوج
های هم استنادی نیز یاد شده است.
• . Co-citation

اشتراک رد مأخذ (زوجهای کتابشناختی)

استناد و ارجاع
• مهم ترین تفاوت میان هم استنادیها و زوجهای کتاب
شناختی ،در وهله نخست از تفاوتی نشأت می گیرد که
میان استناد و ارجاع وجود دارد ،چرا که در استناد،
جایگاه ارتباط علمی و اجتماعی اثر ،برجسته تر است و
حال آن که ارجاع بیشتر در مقام نمادی برای اعتبار
بخشی به اثر محسوب می شود ،بنابر این تفاوت موجود،
بیشتر به رویکرد و طرز نگاه به آن دو بر می گردد.
•

خطااهی استنادی
•
•
•
•

•

استنادهای درون متنی
فهرست منابع
خطاها از دو طریق قابل شناسایی هستند:
 -1زمانی که مؤلف به آثار دیگران استناد می کند
(عالوه بر نویسنده ،حوزه سردبیری نشریه و داوران نیز
مسئول هستند)
 -2دروندهی ارجاعات در نظامهای استنادی (خطاها
بر بازیابی اطالعات نیز تأثیر می گذارد)

خطااهی استنادی ردون متن
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استناد متن برای ارجاع خواننده به اطالعات کتابشناختی یا متن اصلی اثر مورد
استفاده است .استناد درون متنی شاهدی بر گفته ها و ادعاهای محقق است که
در انتهای جمله یا پاراگراف قرار می گیرد.
انواع خطاها:
 عدم وجود ارجاعات درون متن در فهرست منابع یا برعکسعدم یکدستی اسامی نویسندگان مورد استناد در متن و فهرست منابع به ویژه
وقتی منبع چند نویسنده دارد.
استفاده از نام کوچک به جای نام خانوادگی در برخی اسامی التین
نحوه استفاده از واژه های دیگران ،همکاران و ()et al
آثاری که دارای دو نویسنده هم نام هستند و باید نام هر دو ذکر شود اما یکی
از نامها حذف می شود
ارجاعات غیر مستقیم از منبع واسط (عابدین در حسینی)1381 ،
استفاده از واژهای همان ،پیشین و ()Ibid
استفاده از عناوین نظیر دکتر ،مهندس ،آقا و....

خطااهی استنادی رد فهرست منابع
•
•
•
•
•
•
•

کامل نبودن اطالعات به عنوان مثال فاقد محل نشر یا
ناشر
عدم یکدستی در درج اطالعات اثر
اثر ذیل نام کوچک نویسنده فهرست شده
ترتیب محل نشر یا ناشر کتاب عوض شده
صفحه مقاله اشتباه نوشته شده
عدم همخوانی اطالعات اثر با استناد درون متنی
آشفتگی در ارجاع به منابع وبی

ح
م
ت
ی
ا
ست
خطااهی و ی رد ا ناداه
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ذکر نکردن منبع به قصد سرقت ادبی
ذکر نکردن منبع واسط و استناد به منبع اصلی بدون این که مراجعه ای به آن صورت
گرفته باشد در واقع حذف تعمدی حلقه های واسط استنادی یا مبانبر زدن
انتقال اشتباهات استنادی موجود در منابع واسط به زنجیره های استنادی بعدی
استناد به منبع بدون مراجعه به آن و حتی بدون وجود خارجی
استناد کذب به افراد موثق
جعل داده یا اطالعات یک سند
نادیده گرفتن و پنهان کردن اطالعات یک سند
عدم اشراف به موضوع مورد استناد
عدم تسلط بر مهارتهای نوشتاری یا فقدان قدرت بیان و در نتیجه ناتوانی در ایجاد پیوند
مطلوب میان متن و مطلب مورد استناد ()cut and paste
عدم تشخیص زمان صحیح استناد
عدم توانایی در بهره گیری به جا و مناسب از شکل های مختلف استناد (نقل قول مستقیم
و غیر مستقیم)

خطا اهی صوری استناداه
•
•
•
•

خطاهای مربوط به استناد در متن به عنوان مثال
جایگاه عبارت یا شماره استناد
حذف عمدی یا سهوی اطالعات مربوط به استناد و
عدم رعایت جایگاه هر فیلد
خطاهای مربوط به عالئم سجاوندی در مآخذ یا پانویس
ها
خطاهای مربوط به ترتیب حضور منابع در فهرست
ماخذ یا پانویسها

سبک اهی استنادی
• بالغ بر  6000سبک برای استناددهی و مرجع نگاری
وجود دارد .هنگامی که شروع به نوشتن می کنید باید
حتما منابع و استنادهای مورد استفاده در متن اثر خود
را بر مبنای یک سبک استنادی که مورد پذیرش یا
توصیه گروه آموزشی و ...است تنظیم کنید.
• اهمیت فیش برداری

http://endnote.com/downloads/styles

مقتضیات رشته ای رد شیوه اهی استناد
•
•
•
•
•

اغلب شیوه های استنادی مبتنی بر مقتضیات رشته ای
تدوین شده اند .اما انتخاب شیوه استنادی می تواند
تحت تأثیر عوامل ذیل قرار گیرد:
مقتضیات رشته
استاندارد محل تحصیل یا نشریه
ترجیح فردی
در پاسخ یه این سؤال که کدام شیوه استنادی متناسب
با کدام رشته است و یا کدام یک بهتر است قطعیتی
وجود ندارد.

مقتضیات رشته ای رد شیوه اهی استناد
•
•
•
•
•

سبک استنادی ( )APAانجمن روانشناسی آمریکا بیشتر در
حوزه های روانشناسی ،علوم تربیتی ،کتابداری و اطالع
رسانی ،مشاوره و رشته های مشابه استفاده می شود
سبک استنادی هاروارد ( )Harvardکه در حوزه های
بهداشت ،پرستاری و مامایی استفاده می شود
سبک استنادی انجمن زبان نوین ( )MLAبیشتر در حوزه
های علوم انسانی استفاده می شود
سبک استنادی ونکوور ( )Vancouverبیشتر در حوزه
پزشکی استفاده می شود
سبک استنادی ( )IEEEدر حوزه های مهندسی برق و
الکترونیک استفاده می شود

فرهنگ استناد
• در عرصه فرهنگ استناد (  ،)Citation cultureرسم و سنت علمی
است که پژوهشگران در هنگام تولید آثار علمی به آثاری که به
طور مستقیم بر اثر آنها تأثیرگذشته است استناد کنند و نتایج
پژوهش های پیشین مرتبط به آن موضوع به گونه ای در اثر آنها
منعکس شود .پژوهشگران زمانی به اثری استناد می کنند که در
بحث های مقدماتی ،پیشینه پژوهش ،استدالل ها ،روش پژوهش،
بحث و نتیجه گیری از آن استفاده کرده باشند.
• در هر اثری خواه چاپی یا الکترونیکی "ممکن است به دالیل
گوناگون به تجربه ای ،قولی یا مکتوبی اشاره شود ]…[ .اشاره به
سخن یا سند پیشین اصطالحاً استناد خوانده می شود" (حرّی،
 .)1372به دیگر سخن ،استناد رابطه میان اثر استناد دهنده با اثر
استناد شونده را نشان می دهد.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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یک مقاله یا کتاب ممکن است به دالیلی مانند تأیید نظر نویسنده و رد
نتایج گذشته به آن استناد شود .یوجین گارفیلد ( )1962بنیانگذار
مؤسسه اطالعات علمی ،دالیل اصلی برای استناد کردن به یک
مدرک را چنین بر می شمارد:
تجلیل از پیشینیان
اعتبار بخشیدن به آثار مرتبط (تجلیل از همتایان)
معرفی روششناسی و ابزارهای علمی مورد استفاده
فراهم آوردن پیشینه برای مطالعات بیشتر
تصحیح اثر خود
تصحیح آثار دیگران
نقد آثار قبلی
اثبات ادعاها

انگیزه اهی استناد (دنباهل)
•
•
•
•
•

آگاهی دادن نسبت به آثاری که به زودی منتشر خواهند شد
مشخص کردن مدارک اصلی و مهم یک حوزه
تهیه دادههای واقعی
معرفی انتشارات بنیادی در مورد مفهوم مورد بحث
رد آثار و یا اندیشههای دیگران (ادعاهای منفی)

ی
ا
ست
دال ل ا ناد ند دن
• استناد ندادن یک نویسنده به آثار علمی دیگران ممکن است
به دالیل گوناگون باشد که برخی از آنها در اینجا بر شمرده
می شود:
– مرتبط نبودن موضوع اثر پیشین با اثر در دست نگارش.
– آشنا نبودن نویسنده با آثار پیشین.
– عمومی و همه فهم شدن موضوع اثر پیشین برای همگان.
– استناد نکردن به یک اثر پیشین از روی عمد یا با انگیزه های
شخصی.

استناد و اعتبار مجله اه
•

•
•

•

اعتبار یک مقاله علمی به مآخذ آن است .استناد به مقاله هایی که در مجله های
معتبر منتشر شده اند نشان دهنده اعتبار علمی و میزان توجه و احترام نویسنده به
سایر متخصصان حوزه علمی خود است.
امروزه برای رتبه بندی مجله های علمی از تحلیل استنادی و سایر فنون کتابسنجی
و علم سنجی استفاده می شود.
میزان استناد به یک مجله نشان دهنده:
– اعتبار مقاله های منتشر شده در آن،
– میزان مشاهده پذیری ( )Visibilityو
– میزان دسترس پذیری ( )Accessibilityآن است.
اعتبار یک مجله همچنین به داشتن اعضای هیأت تحریریه ،داوران ،مؤلفان و
خوانندگان بین المللی و مبتنی بر میزان مقاله های پذیرفته و پذیرفته نشده است.

نماهی استنادی

• نمایه استنادی یا نمایه سازی استنادی نوعی نمایه سازی است که
امکان بازیابی مقاله های منتشر شده در مجله های علمی را بر
مبنای استنادهای دریافتی از سایر مقاله ها و ارجاع ها به سایر
مقاله ها فراهم می نماید .در واقع ،نوعی نمایه است که آثار
پیشین که در آثار پسین به آنها استناد شده را فهرست می نماید
• هدف نمایه سازی استنادی عبارت است از:
– فراهم آوردن امکان جستجو و بازیابی اطالعات؛
– معرفی پیشینه های پژوهش از طریق استنادها و ارجاع ها؛
– از سر راه برداشتن مشکالت زبانی و مسائل گزینش واژگان در
بازیابی اطالعات؛
– ارزیابی آثار علمی بر مبنای میزان استناد به آنها.

نماهی اهی استنادی
• نمایه استنادی علوم – مؤسسه اطالعات علمی  /مؤسسه تامپسون
– امکان جستجو در نمایه استنادی علوم ،علوم اجتماعی و علوم
انسانی و هنر
• اسکوپوس – نمایه استنادی – الزویر
– امکان جستجو در مقاله ها ،وب و پروانه های ثبت اختراع
آمریکا و اروپا
• پژوهشگرگوگل-نمایه استنادی دسترسی آزاد–موتور جستجوی
گوگل
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ارائه آثار علمی دیگران به نام خود ،یا استفاده از بخشهایی از این
آثار بدون ذکر نام منبع واقعی آنها.
گاه منابع مورد استفاده ذکر می شوند اما اطالعات غلط می
دهند.
گاهی منبع را نیز ذکر می کنند اما میزان استفاده بیش از حد
مجاز است و استناد کننده سهم زیادی در تولید اثر نداشته است.
سهولت این کار در دنیای مجازی
میانگین استناد به آثار ایرانی در مقایسه با آثار کشورهای توسعه
یافته کمتر است.
• خارجیها به آثار ما خیلی استناد نمیکنند!
• علت چیست؟

تحقیق نشان داد رنخ سرقت علمی رد آاثر اریانی  ۲۰٪ودب
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اقنون حق نسخه ربداری
• این قانون نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و
چاپ نشده ادبی ،علمی و هنری است.
• این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند ،اگر دارای
ماهیتی قابل درک باشند یعنی دیده ،شنیده یا لمس
شوند شامل این حمایت خواهند بود.
• نمایشنامه ،موسیقی ،کد اچ تی ام ال ،گرافیک رایانه ،
کتاب ،مقاله ،عکس ،نقاشی وو......
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• الف .رضوی و محمدی ( )1389با استفاده از تکنیک
رنگآمیزی سلولی نشان دادند که تأثیر داروهای آنتی
بیوتیک بر روی عفونت ناشی از قارچ در محیطهای گرم
زیاد است .اما آنها اذعان کردند که تکنیک آنها را
نمیتوان برای همه عفونتهای قارچی به کار برد.
• ب .رضوی و محمدی ( )1389با استفاده از تکنیک
رنگآمیزی سلولی نشان دادند که تأثیر داروهای آنتی
بیوتیک بر روی عفونت ناشی از قارچ در محیطهای گرم
زیاد است .با این حال ،تکنیک آنها برای همه عفونتهای
قارچی قابل استفاده نیست.
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