
  1 شيوه استناد دهي منابع الكترونيكي

  

 چاپي نويسندگان و محققاني كه به استفاده از منابع الكترونيكي روي آورده اند مطلعند كه در منابع

در منابع الكترونيكي نيز به ويژه به دليل حجم . استناد به مراجع ميزان اعتبار اثر را تحت تأثير قرار مي دهد 

 ضرورت استناددهي به منابع و مĤخذ را بيشتر و  باالي اطالعات و سهل الوصول بودن درج مطلب، 

 شيوه هاي استناددهي به منابع الكترونيكي در ادامه به چند مورد از. اعتبارسنجي دقيق تري را طلب مي كند 

  .اشاره مي شود 

1 .(APA Style)انجمن روانشناسي آمريكا در شيوه نامه خود با آدرس APAstyle.org به اين نكته 

اشاره دارد كه حجم باال و تنوع منابع الكترونيكي چالشهايي را براي خلق منابع مفيد، علمي و قابل استفاده 

  : بنابراين توصيه شده نويسندگان دو نكته را هميشه مدنظر قرار دهند .ايجاد مي كند 

هدايت مستقيم خوانندگان به صفحه و اصل آن مدركي كه به آن استناد شده به جاي اشاره به آدرس : الف

  .صفحه خانگي يا صفحات وب

  . اثري كه مورد استناد قرار گرفته (URL)تهيه و نوشتن دقيق آدرس الكترونيكي : ب

تاريخ نشر يا روزآمد شدن و ( عنوان يا توصيف تاريخ : يك ارجاع بايد داراي ويژگي هايي از جمله  -

 و در صورت امكان معرفي نويسندگان منبع به بهترين (URL)آدرس الكترونيكي ) يا بازيابي مدرك 

 .وجه ممكن باشد

چون در . توجه است  مهمترين عنصر قابل (URL)در استناددهي منابع الكترونيكي آدرس سايت -

صورت درست نبودن آدرس مدرك مورد نظر بازيابي نخواهد شد و اين صدمه اي است به اعتبار و 

  به دو دليل عمده ممكن است فعال نباشد (URL)معموالَ آدرس هاي الكترونيكي . ارزش آن اثر 

 .رد نظر  تغيير جا يا از بين رفتن آدرس مدرك مو-2 تايپ نادرست آدرس     -1       

بهترين روش براي جلوگيري از به وجود آمدن اشكاالت نگارشي استفاده از امكان كپي كردن و چسباندن 

(Copy /Paste) دقت داشته باشيد تمامي قسمت هاي آدرس كامل قيد شود . باشد  مي.  

  :تركيب يك آدرس الكترونيكي معموالَ به شكل زير است 
                                                                                    Path to doc             Protocol     

                                                   html.workplace/octoo/montol/org.apa.www://http 
Host name                          file name of specific document                            

 Protocol          روش مبادله اطالعات 

                                                                   Host nameميزبان خدمات دهنده در اينترنت       

       path of document              مسيري كه به مدرك منتهي مي شود  

                                                 File name of Specific documentنام فايل مدرك مورد نظر       

   

                                                 
)��ر� �س �	�� ا��ع ر���� و �������� �	��� دا�#&�� %	دو�) �#$�(  %��-� ه	ا�01ن- ١  



 استفاده (Hyphen)در صورت نياز به شكستن آدرس الكترونيكي از خط تيره :  دو نكته قابل توجه -

  .و يا نقطه آدرس را شكست) اسلش(به جاي آن مي توان بعد از خط مورب . نشود

 بايد   (Final version)ش اثر آماده شد و قبل از تهيه نسخه نهائي نكته مهم دوم اينكه وقتي نسخه پي

  .اطمينان حاصل كنيد كه كليه آدرس ها و ارجاعات شما فعال بوده مدارك موردنظر را بازيابي مي كند 

 طي مقاله اي به آن ( Dr.Mary Ellen Guppey)در ادامه به نكاتي كه خانم دكتر ماري الن گافي  -

 ,First Publisher in Business Communication Quarterly)مقاله : ه فرماييد اشاره كرده توج

Mavch 1997,pp59-76(Last revision of this online version:2006)                              

در صورت ضرورت قبل از اسلش يا . از شكستن آدرس الكترونيكي در انتهاي خط خودداري شود  -1

  .) بيشتر شكستن قبل از نقطه را پيشنهاد مي كند APAاگرچه ( . نقطه باشد 

 در اين روش عنوان كتابها ايتاليك و اولين حرف با حرف بزرگ نوشته مي  براي نوشتن عنوان كتابها  -2

 ).حرف اول اسامي خاص نيز بزرگ نويسي مي شود (Sentence-Style. شود 

  .How to make money in French and German    :  مثال

به صورت ايتاليك نوشته مي شود و اولين حرف هر : براي نوشتن عنوان هاي پيايند ها و مجالت  -3

 “ Headline Style“. لغت نيز با حرف بزرگ نوشته مي شود 

                         U.S.News & World Report: مثال

بزرگ نويسي مي شود و از فقط حرف اول جمله : براي اشاره به عنوان هاي مقاله هاي مجالت  -4

  . استفاده نمي شود  (Under line) و مشخص كردن يا خط كشيدن  ايتاليك 

نويسندگان مدنظر داشته باشند هر زمان استنادهي به جاي اشاره به آدرس صفحه خانگي به صورت  -5

 دقت شود تا در ضمن. كلي به صفحات خاصي كه مدرك موردنظر در آن قرار دارد اشاره نمايند 

و تا پايان كار و انتشار نسخه نهائي آدرس ها را .  كامالَ صحيح باشد (URL)آدرس ) تايپ(نوشتن 

 .بازبيني و آزمايش كنند تا از فعال بودن آن مطمئن گردند 

 . وارد شود (.n.d) بالفاصله بعد از قيد عنوان مدرك  چنانچه مدركي روزآمد نشده باشد  -6

 و يا ساير اطالعات (E-mail)ون آدرس پست الكترونيكي در نظر داشته باشيد مشخصاتي همچ -7

 . اطالعات فوق معموالَ متغيرند  شخصي نمي تواند مرجعي براي استناددهي باشد 

در صورتي كه مي خواهيد به مقاله اي الكترونيكي اشاره كنيد و از تفاوت شكل چاپي آن با  -8

اما چنانچه مي . را قيد كنيد {  رمت الكترونيكي ف} الكترونيكي مطمئن نيستيد بعد از عنوان مقاله واژه 

دانيد شكل چاپي تفاوتهايي با الكترونيكي آن دارد ضروري است تاريخ بازيابي مدرك و آدرس آن 

(URL) را ذكر كنيد . 

در صورتي كه به صفحه خاصي استناد مي دهيد . ارجاع داخل متن بايستي داخل پرانتز قرار بگيرد  -9

 :براي مثال .  و شماره صفحه مورد نظر نيز اشاره كنيد   تاريخ نشر  ه نويسنده، بهتر اين است كه ب



(Cheek & Buss ,1981,P.332)                                                                                          

 را قبل از شماره ”para“رت مخفف چنانچه در مقاله شماره پاراگراف ها شماره بندي داشت مي توانيد عبا 

      (myers,2004.para.5)مثال . پارگراف اضافه كنيد 

در صورتي كه مقاله الكترونيكي داراي شماره صفحه و شماره پاراگراف نبود، مي توانيد بعد از  -

اشاره به تيتري كه ارجاع مورد نظر شما در آن بخش قرار دارد پاراگراف هايش را شمارش و به 

                 (Beutlef,2005,Conclussion,Section,para.1) مثال.  پاراگراف فوق اشاره كنيد عدد

            
 كه از شاخص ترين شيوه هاي استناددهي در منابع الكترونيكي است شيوه APAعالوه بر شيوه  -

پايه باشد شيوه هاي ديگر نيز وجود دارد كه بسته به اينكه در رشته هاي علوم انساني يا علوم 

 .مناسب را انتخاب مي كنيم 

  :   ها عبارتند از  نامه نمونه هايي از اين شيوه
Chicago style : www.chicagomanualof style.org 
Columbia Guide to online style: www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html 
Turabian style: library.uww.edu/Guides/turacite.htm 

 
 وجود دارد ولي با APAاگرچه شباهت هاي زيادي در شيوه هاي استناددهي اين شيوه نامه ها با 

توجه به اين كه استنادها بايد يك دست ارائه شود مي توانيد براي اطمينان از صحت استناددهي خود به 

  .آدرس سايت اين شيوه نامه ها مراجعه نمائيد 


