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 1الصفحة  المرجعية وأنماطها Citationاالستشهادات 
 

 انًشرؼيت ٔأًَاطٓا Citationاالستشٓاداث 

يٍ انًؼشٔف أٌ االستشٓـاد انًشرؼي يا ْٕ إال انتزاو انباحخيٍ       اًل 9 تؼشيف االستشٓـاداث انًشرؼيـت 9أ

نىن َزنذ  ٔانًؤنفيٍ باإلشاسة إنٗ األػًال انسابقت انتٗ اػتًذٔا ػهيٓا أحُاء إػذادْى ألبحاحٓى ٔٔحائقٓى ؛ ٔينٍ حم

ْٕ " دساست ٔتحهيم دسرت انؼالقنت انتنٗ   Citation Analysis أٌ تحهيم ْزِ االستشٓـاداث انًشرؼيـت

يًكٍ أٌ تٕرذ بيٍ قٕائى انًصادس ٔانًشارنغ انتنٗ تَنذمٌٔ انٗ انًقنال انؼهًنٗ اننزٖ يَُشنش انٗ انًقناالث انؼهًينت 

،إر تؼتًننذ دساسنناث االستشٓننـاد انًشرؼنني ػهننٗ حقيقننت يؼشٔاننت  (1)نتننٗ تَؼتبننش رننزءًا يننٍ انًقانننت َفسٓننـا "ٔا

ًَستشٓذ بّ ٔ اإلَتاد انفكنشٖ اننزٖ ٔسد  داْـا ٔرٕد يزًٕػت يٍ انؼالقاث انًتذاخهت بيٍ اإلَتاد انفكشٖ ان َيؤم

 بّ االستشٓـاد ٔرنك اٗ يختهف يزاالث انًؼشات انبششيــت .

إٌ تحننننـهيم االستشٓننننـاداث انًشرؼيننننـت يننننٍ أ خننننش ٔأْننننى انٕسننننائم اسننننتخذاياً اننننٗ يزننننال انذساسنننناث       

)*(انببهيٕيتشيـت
 
بًا يؤدٖ إنيـّ يٍ تحذينذ نهًنٕاد  إٓ يَؼتبش دنياًل ػهٗ اإلاـادة انفؼهيـت يٍ اإلَتـاد انفكـشٖ  ،

ًَستخذيـت   يٍ قِبم انبـاحخيٍ ٔانًستفيـذيٍ ان

 االستشهـادات املرجعيـة ومربرات اللجىء إىلثانياً : أسباب 

اٌ االستشٓننـاد انًشرؼنني ػُصننش أساسننٗ ألٖ بحننج ؛ إر يحننشل انبنناحخٌٕ ػهننٗ انٕقننٕف ػهننٗ األػًننال       

انسننابقت اننٗ يزننال تخصصنناتٓى ، ُْٔنناع أسننباإل تننذػٕ إنننٗ اإلشنناسة إنننٗ ْننزِ انزٓننٕد ٔاألػًننال انسننابقت اننٗ 

(1)يُٓا يا يهي األبحـاث انؼهًيت 
 
9 

 اإلػشاإل ػٍ انٕالء نهشٔاد اٗ يزال انتخصص .   -1

 االػتشاف بفضم األػًال راث انصهت بانًٕضٕع .   -2

 انبياَـاث . ٔانتزٓيزاث انًختبشيـت ٔأسـانيب تحهيم  انتحًقق يٍ انًُاْذ ٔانحقائق   -3

 تٕحيق انبياَاث ٔانحقائق ٔإحيـاث صحتٓا .   -3

 تصحيح انًؤنف نًا ٔقغ ايّ يٍ أخطاء اٗ أػًانّ انسابقت .   -4
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م انخهفينننننننننننننننننت انًٕضنننننننننننننننننٕػيت نهباحننننننننننننننننننج    -5 إحبننننننننننننننننناث انقنننننننننننننننننشاءاث انتنننننننننننننننننٗ تَشننننننننننننننننننك 

.                                                                                                                                      

                                                                           

 انتؼشيف باألػًال انًشتقبت .   -6

 انٕقٕف ػهٗ أخطاء اآلخشيٍ ٔاإلاادة يُٓـا .   -7

 اَتقاد األػًال انسابقت . -8

 انتُٕيّ ػٍ أػًال نى تحظ بانبج ٔانتؼشيف انٕساقٗ انًُاسب .-01

 ٔانبشاْيٍدػى انحزذ  -00

اآلساء  انتُٕيّ ػٍ انباحخيٍ انزيٍ  اٌ آلسائٓى ٔأاكاسْى أحنش ال يُكنش انٗ األػًنال انالحقنت ؛ ٔرننك بئسنُاد-01

 ٔاألاكاس انٗ أصحابٓـا .

 انتؼشيف بانٕحائق األٔنيت بانُسبت ألحذ انًٕضٕػـاث .-02

 تفُيذ ادػاءاث اآلخشيٍ نألسبقيـت .-03

 نًشرؼيـت9االستشٓـاداث ا حانخاً 9 أًَاط

يٓننتى تحهيننم االستشٓـننـاداث انًشرؼيننـت بذساسننت انٕحننائق انًتاحننت نهبنناحخيٍ ٔانتننٗ أيكننُٓى االطننالع ػهيٓننا      

 ٔاإلاـادة يُٓا ػُذ إػذادْى نذساسـاتٓى ، إال أٌ االستشٓـاداث انًشرؼيـت تأخـز أشكـال

 يا يهي9  ٔأًَاط يتؼذدة يُٓـا

األحنش انٕاضنح انٗ   بيت ْٔٗ االستشٓــاداث انتٗ تشيش إنٗ انٕحنائق راث االستشٓــاداث انًشرؼيـت اإليزا-0   

األػًننننننننننننننننننننننننننال انفكشينننننننننننننننننننننننننننت انتنننننننننننننننننننننننننننٗ تننننننننننننننننننننننننننشد بٓنننننننننننننننننننننننننننـا االستشٓـنننننننننننننننننننننننننننـاداث 

.                                                                                               

أخطناء  ث انٕساقينـت انتنٗ تٓنذف إننٗ َقنذ ٔتصنٕيباالستشٓــاد انًشرؼنٗ انسنهبٗ ٔانًقصنٕد يُنّ اإلشنـاسا-1

ًَستشٓذ يٓـا .  األػًال ان

تكننٌٕ   االستشٓـنـاداث انًشرؼيننـت انصنشيحت ٔاننٗ ْنزا انننًُظ يننٍ االستشنٓاداث يحننشل انبناحخٌٕ ػهننٗ أٌ-2

ًَستشٓذ يٓـا . استشٓادا تٓى ٔاضحت انذالنت ، ٔأٌ تكٌٕ ػباسة ػٍ بياَاث ٔساقيت َيكتًهت ػٍ انٕحائق  ان

انتنٗ اػتًنذ  االستشٓــاداث انًشرؼيـت انضًُيت ْٔنٗ االستشنٓاداث انتنٗ يَؼب نش ايٓنا انباحنج ػنٍ انًصنادس -3

 ػهيٓا بًزشد انتهًيح دٌٔ اإلشاسة إنيٓا صشاحتً .
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 االستشٓـاداث انًشرؼيـت 9 سابؼاً 9 أًْيـت

انًشرؼيت إننٗ إنقناء انضنٕء ػهنٗ انؼالقناث انًٕرنٕدة بنيٍ ٔحنذاث اإلَتناد انفكنشٖ ،  تسؼٗ االستشٓاداث     

 ٔتشتيب ْزِ انٕحذاث ٔاقاً نًذٖ تٕاتش االستشٓـاد بٓا ، ٔيًكٍ اإلاادة يٍ رنك ايًا يهٗ 9

س انتنناسيخٗ نهتخصصننـاث انؼهًيننت ، اانًؼشاننت انؼهًيننت ال يتٕقننف ًَْٕننـا ػهننٗ تننشا ى انحقننائق   ٕل يؼشاننت انتطنن

قيـاس ْزا انتكايم ٔاقـاً نذساسنـت ينذٖ استشٓنـاد األػًنال انؼهًينـت   ٔانًؼهٕياث ٔإًَا ػهٗ تكايهٓـا ، ٔيًكٍ

 . باألػًال انسابقت نٓـا

اختينناس ٔتزٔيننذ انًكتبنناث ٔيشا ننز انًؼهٕينناث بًصننادس انًؼهٕينناث انًختهفننت ،إر يًكننٍ تحذيننذ يصننـادس    -0

ًزاالث ػٍ طشينق تشتينب ْنزِ انًصنادس بُنـاًء ػهنٗ إحصناء ينذٖ ٔأٔػيت انًؼهٕياث األساسيت اٗ يختهف ان

 خاات االستشٓـاد بٓا ، ٔػهٗ رنك تستطيغ إداسة انًكتبت انقياو ببُاء يزًٕػاث يتًي زة يٍ انًنٕاد انًكتبينت ، 

 . إنٗ راَب تخصيص انًيزاَيت انًُاسبت نٓـا 

ْنزِ  ٗ دساساتٓى ، ٔتقذيش يذٖ تقادو ينا تحٕينّتحذيذ يصادس انًؼهٕياث انتٗ يستخذيٓـا انباحخٌٕ ا       -1

ًَستخذيت   انًؼهٕياث انًصـادس يٍ يؼهٕياث ، ٔبزنك تستطيغ إداسة انًكتبـت انٕقٕف ػهٗ أٔػيـت ٔيصـادس ان

ٔاألٔػيت انتٗ يُبغٗ استبؼادْـا
 

 

يا تؼب شػُّ ْنزِ استخًاس َاتذ تحهيم االستشٓـاداث انًشرؼيت اٗ استشراع انًؼهٕياث ، إر يًكٍ يٍ خالل  -3

تتفق يؼاً اٗ انًشارغ  االستشٓـاداث يٍ ػالقاث حاَيتّ بيٍ انٕحائق اٗ تزًيغ انٕحائق ٔاألػًـال انؼهًيت انتٗ

انتنٗ تتصنم يحتٕياتٓنـا بانًزنال  انًستشٓذ بٓـا ؛ ٔيٍ حىن يتسُٗ استشراع يزًٕػنت ينٍ يصنادس انًؼهٕيناث

انًٕضٕػٗ انزٖ تتى ايّ ػًهيـت االستشراع
 .

 

استخذاو تحهيم االستشٓـاداث انًشرؼيت اٗ دساست بؼض انًاليح ٔانسًاث اٗ االَتاد انفكشٖ ،آزِ -4

ًَستشٓذ بٓـأيؤنفٗ ْزِ  االستشٓاداث " تستخذو اٗ إنقاء انضٕء ػهٗ  خيش يٍ خصائص انٕحائق ان

انتٗ تشد بٓا  انٕحائق انٕحائق ٔانذٔسياث انتٗ تُشش بٓـا ، اضالً ػٍ  فـانت انقذسة ػهٗ انحكى ػهٗ

. انًتخصصــت بٕرّ ػاو  االستشٓاداث ، ٔػهٗ االَتاد انفكشٖ َٔظى االتصـال اٗ انًزـاالث  

، ائٌ ػًهيت اإلسُاد ) إسُاد انًؼهٕياث انتٗ قاو انباحج بتسزيهٓـا اٗ انذساست انؼهًيت انتٗ  ٔختاياً        

ؼتبش يٍ أْى أساسيـاث انبحج انؼهًٗ ، إنٗ تٕاش ػهٗ إػذادْا _ إسُاد ْزِ انًؼهٕياث إنٗ أصحـابٓا ( ت

راَب أٌ بياٌ يصادس انًؼهٕياث انتٗ اػتًذ ػهيٓا انباحج يَؼمذ دنيالً ػهٗ يذٖ يٕحـٕقيـت ْزِ انذساساث 

انؼهًيـت ، ٔػهٗ انشغى يٍ ٔرٕد انؼذيذ يٍ األسباإل ٔانًبشساث انٗ تذػٕ انبـاحخيٍ إنٗ انهزٕء إنٗ 

د أًَـاطٓا ٔأشكانٓا آزِ االستشٓـاداث تهؼب دٔساً أساسيـاً اٗ دساست أًَاط االستشٓاداث ٔانًشرؼيت ٔتؼذَ 

 االتصال ٔانتأحيش انًتبادل بيٍ يختهف انقطـاػاث انًٕضـٕػيت .

 انًصادس 
حسؼَ إٌَ ًحطبيك اٌطزق اٌىّيت ًاألساٌيب  أنيا حٍه اٌذراسـاث اٌخَ  ) * ( اٌّمصٌد باٌذراساث اٌببٍيٌِخزيـت

                                                                   اٌزياضيت ػٍَ اٌىخب ًػٍَ ًسائً االحصاي األخزٍ .

 ٌّشيذ ِن اٌخفاصيً انظز :

_أحّذ ػٍَ حّزاس . اٌببٍيٌِخزيما :دراست فَ اٌمياص اٌىَّ ٌٍبياناث اٌببٍيٌجزافيت .  

. 50-42( ._ص ص 1986) ِارص 1،ع 7ػاٌُ اٌىخب ._ ِج  
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-271._ ص ص 1987أحّذ بذر . ِناىج اٌبحث فَ ػٍُ اٌّؼٍّاث ًاٌّىخبـاث ._ اٌزياض : دار اٌّزيخ ، -1

272 .  

حشّج لاسُ . ححٍيً االسخيـاداث اٌّزجؼيت ًحطٌر اٌمياساث اٌٌراليت . فَ وخابو دراساث فَ ػٍُ-2  

. 126._ ص  1995._ اٌماىزة : دار غزيب ٌٍطباػت ًاٌنشز ًاٌخٌسيغ ،  2_ طػٍُ اٌّؼٌٍِاث .     

 

حشّج لاسُ .ِذخً ٌذراست اٌخىشيف ًاالسخخالص ._ اٌماىزة : دار غزيب ٌٍنشز ًاٌطباػت ،-3   

. 201._ص  2000         

، حشّج لاسُ .ِذخً ٌذراست اٌخىشيف ًاالسخخالص ._ اٌماىزة : دار غزيب ٌٍنشز ًاٌطباػت-4  

.192-191ص  ._ص 2000         

. 239._ ص  1993حشّج لاسُ .اٌّىخبت ًاٌبحث ._ اٌماىزة : ِىخبت غزيب ،-5    

اٌخذِت ِحّذ اٌفيخٌرٍ ػبذ اٌجٍيً .اٌخحٍيً اٌببٍيٌغزافَ ًإِىانيت االسخفادة ِنو فَ -6  

. 166-158( ._ ص ص 1987) 1،ع 8اٌّىخبيت ._ اٌّجٍت اٌؼزبيت ٌٍّؼٌٍِاث ._ ِج        

حشّج لاسُ   ِيذًس ؛ حزجّت  ِيذًس ،جـان .أفاق االحصاي ًِنافذه فَ اٌؼٌٍَ ًاٌخىنٌٌٌجيا / حأٌيف جـان-7 
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8-Weinstock , Melvin . Citation Indexes in : Encyclopediaw of Library and 

Information Science ._ New York : Marcel                                               

._.Vol 5 (1971) ._PP 16-40         

9-Martyn , John . Citation Analysis ._Journal of Documentation                  

   ._Vol 31, No 4 (1975) ._PP2990-297 


