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برای استفاده از یک منبع، خواه کتاب یا مقاله یا گزارش یا نوشتۀ اینترنتی یا کتابچۀ همایش یا هر 

 هایکنیم منظور سبکها صحبت میها یا شیوههای مختلفی وجود دارد. وقتی از روشمنبع دیگری راه
 نویسی نیست. استناددهی و رفرنس

 را بخوانید: اینجاتوانید می دهیها و روشهای رفرنسسبکبرای آشنایی با انوع  ✚
http://www.sadako.ir/روش-های-رفرنس-دهی-و-منبع-نویسی/ 

 
شود از یک منبع استفاده کرد و هایی میمنظور ما از روشهای برداشت منبع این است که به چه شیوه

ا یک فصل رشود یک صفحه یا آیا باید دقیقًا همان پاراگراف را نقل قول کنیم و بیاوریم؟  یا مثالً می
 شود ایده و تز یک نویسنده راخالصه کرد و آنرا با یک پاراگراف در نوشتۀ خودمان استفاده کنیم و یا می

 هم ذکر کرد؟
 های برداشت از یک منبع اشاره خواهیم داشت:در پایین به شیوه

 
 نقل قول مستقیم  ✍
 گویند.کنیم را نقل قول مستقیم میآوردن عین مطلب مولف از منبعی که از آن استفاده می 
 
 نقل قول غیرمستقیم )نقل معنایی(   ✍
بازنویسی و آوردِن بخشی از یک متن، بصورتی که همان معنای متن اصلی لحاظ گردد اما با واژگان یا  

 شود.های متن اصلی، نقل معنایی گفته میهایی غیر از واژگان و جملهجمله
 برای نقل معنایِی درست و دقیق، ابتدا باید متن را دقیق مطالعه و درک کنید.

 در نوشتۀ خود بیاورید، نقل معنایی ممکن است نارسا و نادرست باشد.اگر حدس و گماِن خود را 
 
 نویسیخالصه  ✍
نویسی معموالً یک سوم متن اصلی، یعنی تز اصلی یا استدالل اصلی موجود در آن مطلب و در خالصه 

 ود.شته شای کنار گذاهای حاشیهها و تبیینها و نمونهشود و دو سوم متن شاما مثالپاراگراف نوشته می
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 ترکیب  ✍ 
 شوند. در این شیوه از استناد، اطالعات گوناگون با هم ترکیب و تلفیق می

 برای ترکیب، باید به روابط میان منابع و نحوه ارائۀ یکپارچه و قانع کنندۀ آنها دقت شود.
 
 نقد  ✍
واقع؛ مهمترین و این شیوه همان رویکرد انتقادی به یک منبع خاص و ارزیابی آن منبع است که در  

دشوارترین نوع نوشتن از منابع است و در بخش سوابق و پیشینۀ پژوهش، چه در مقاالت و بخصوص 
 نویسی باید از این رویکرد بهره ُجست.نویسی و رسالهدر پروپوزال

ت فای بر این باور اشتباه هستند که نقد به معنی مخالنقد یک منبع باید بیطرفانه و منصفانه باشد. عده
بایست یک اثر علمی و ادبی را نقد مثبت؛ نقد منفی؛ و نقدی با دیدگاههای نویسنده است! در حالیکه می

 شامل هر دو ویژگی مثبت ومنفی یک اثر همراه باشد.
ر هایی که دبایست ارزیابی خودتان را بیاورید و کاستیپس از ارزیابی و سنجش و نقد آن منبع، می

 برطرف کرده باشید.وردید را آبخش پیشین 
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