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 المرجعية وأنماطها Citationاالستشهادات 

من المعروف أن االستشهـاد المرجعي ما هو إال التزام الباحثين       اًل : تعريف االستشهـادات المرجعيـة :او

اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم ألبحاثهم ووثائقهم ؛ ومنن ثمنمن ن ند  والمؤلفين باإلشارة إلى األعمال السابقة التى

هو " دراسة وتحليل درجة العالقنة التنى   Citation Analysis أن تحليل هذه االستشهـادات المرجعيـة

يمكن أن توجد بين قوائم المصادر والمراجن  التنى تَندمون انى المقنال العلمنى النذ  يَنشنر انى المقناالت العلمينة 

،إذ تعتمنند دراسننات االستشهننـاد المرجعنني علننى حقيقننة معرواننة  (1)لتننى تَعتبننر جننزءاً مننن المقالننة نفسهننـا "وا

داهـا وجود م موعة من العالقات المتداخلة بين اإلنتاج الفكر  الَمستشهد به و اإلنتاج الفكنر  النذ  ورد  َمؤم

 به االستشهـاد وذلك اى مختلف م االت المعراة البشريــة .

إن تحننننـليل االستشهننننـادات المرجعيننننـة مننننن أ ثننننر وأهننننم الوسننننائل اسننننتخداماً اننننى م ننننال الدراسننننات       

بما يؤد  إليـه من تحديند للمنواد  اهو يَعتبر دلياًل على اإلاـادة الفعليـة من اإلنتـاج الفكـر   ، )*(الببليومتريـة

 من قِبل البـاحثين والمستفيـدين الَمستخدمـة 

 االستشهـادات المرجعيـة ومبررات الل وء إلىثانياً : أسباب 

ان االستشهننـاد المرجعنني عنصننر أساسننى أل  بحننص ؛ إذ يحننرل البنناحثون علننى الوقننوف علننى األعمننال       

السننابقة اننى م ننال تخصصنناتهم ، وهننناع أسننباب تنندعو إلننى اإلشننارة إلننى هننذه ال هننود واألعمننال السننابقة اننى 

 : (1)منها ما يلي األبحـاث العلمية 

 اإلعراب عن الوالء للرواد اى م ال التخصص .   -1

 االعتراف بفضل األعمال ذات الصلة بالموضوع .   -2

 البيانـات . والت هيزات المختبريـة وأسـاليب تحليل  التحًقق من المناهج والحقائق   -3

 توثيق البيانات والحقائق وإثيـات صحتها .   -4

 تصحيح المؤلف لما وق  ايه من أخطاء اى أعماله السابقة .   -5

إثبنننننننننننننننننات القنننننننننننننننننراءات التنننننننننننننننننى تَشننننننننننننننننننِك ل الخلفينننننننننننننننننة الموضنننننننننننننننننوعية للباحننننننننننننننننننص    -6

.                                                                                                                                      
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 التعريف باألعمال المرتقبة .   -7

 الوقوف على أخطاء اآلخرين واإلاادة منهـا .   -8

 انتقاد األعمال السابقة . -9

 التنويه عن أعمال لم تحظ بالبص والتعريف الوراقى المناسب .-01

 والبراهيندعم الح ج  -00

اآلراء  التنويه عن الباحثين الذين  ان آلرائهم وأاكارهم أثنر ال ينكنر انى األعمنال الالحقنة ؛ وذلنك ب سنناد-01

 واألاكار الى أصحابهـا .

 التعريف بالوثائق األولية بالنسبة ألحد الموضوعـات .-01

 تفنيد ادعاءات اآلخرين لألسبقيـة .-04

 لمرجعيـة:االستشهـادات ا ثالثاً : أنماط

يهننتم تحليننل االستشهـننـادات المرجعيننـة بدراسننة الوثننائق المتاحننة للبنناحثين والتننى أمكنننهم االطننالع عليهننا      

 واإلاـادة منها عند إعدادهم لدراسـاتهم ، إال أن االستشهـادات المرجعيـة تأخـذ أشكـال

 ما يلي:  وأنماط متعددة منهـا

األثنر الواضنح انى   بية وهى االستشهــادات التى تشير إلى الوثنائق ذات االستشهــادات المرجعيـة اإلي ا-0   

األعمننننننننننننننننننننننننننال الفكرينننننننننننننننننننننننننننة التنننننننننننننننننننننننننننى تننننننننننننننننننننننننننرد بهنننننننننننننننننننننننننننـا االستشهـنننننننننننننننننننننننننننـادات 

.                                                                                               

أخطناء  ت الوراقينـة التنى تهندف إلنى نقند وتصنويباالستشهــاد المرجعنى السنلبى والمقصنود مننه اإلشنـارا-1

 األعمال الَمستشهد يهـا .

تكننون   االستشهـنـادات المرجعيننـة الصنريحة واننى هنذا النننمش مننن االستشنهادات يحننرل البناحثون علننى أن-1

 الَمستشهد يهـا . استشهادا تهم واضحة الداللة ، وأن تكون عبارة عن بيانات وراقية َمكتملة عن الوثائق

التنى اعتمند  االستشهــادات المرجعيـة الضمنية وهنى االستشنهادات التنى يَعبِ نر ايهنا الباحنص عنن المصنادر -4

 عليها بم رد التلميح دون اإلشارة إليها صراحةً .
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 االستشهـادات المرجعيـة : رابعاً : أهميـة

المرجعية إلنى إلقناء الضنوء علنى العالقنات الموجنودة بنين وحندات اإلنتناج الفكنر  ،  تسعى االستشهادات     

 وترتيب هذه الوحدات واقاً لمد  تواتر االستشهـاد بها ، ويمكن اإلاادة من ذلك ايما يلى :

ر التنناريخى للتخصصننـات العلميننة ، االمعراننة العلميننة ال يتوقننف نموهننـا علننى تننرا م الحقننائق   معراننة التطننول

قيـاس هذا التكامل واقـاً لدراسنـة مند  استشهنـاد األعمنال العلمينـة   والمعلومات وإنما على تكاملهـا ، ويمكن

 . باألعمال السابقة لهـا

اختيننار وتزوينند المكتبننات ومرا ننز المعلومننات بمصننادر المعلومننات المختلفننة ،إذ يمكننن تحدينند مصننـادر    -0

م االت عن طرينق ترتينب هنذه المصنادر بننـاًء علنى إحصناء مند  وأوعية المعلومات األساسية اى مختلف ال

 ثااة االستشهـاد بها ، وعلى ذلك تستطي  إدارة المكتبة القيام ببناء م موعات متميِ زة من المنواد المكتبينة ، 

 . إلى جانب تخصيص الميزانية المناسبة لهـا 

هنذه  ى دراساتهم ، وتقدير مد  تقادم منا تحوينهتحديد مصادر المعلومات التى يستخدمهـا الباحثون ا       -1

الَمستخدمة   المعلومات المصـادر من معلومات ، وبذلك تستطي  إدارة المكتبـة الوقوف على أوعيـة ومصـادر

  واألوعية التى ينبغى استبعادهـا

ما تعبِ رعنه هنذه استثمار ناتج تحليل االستشهـادات المرجعية اى استرجاع المعلومات ، إذ يمكن من خالل  -4

تتفق معاً اى المراج   االستشهـادات من عالقات ثانيته بين الوثائق اى ت مي  الوثائق واألعمـال العلمية التى

التنى تتصنل محتوياتهنـا بالم نال  المستشهد بهـا ؛ ومن ثمن يتسنى استرجاع م موعنة منن مصنادر المعلومنات

 . الموضوعى الذ  تتم ايه عمليـة االسترجاع

هذه استخدام تحليل االستشهـادات المرجعية اى دراسة بعض المالمح والسمات اى االنتاج الفكر  ،ا-5

هذه  االستشهادات " تستخدم اى إلقاء الضوء على  ثير من خصائص الوثائق الَمستشهد بهـاومؤلفى

ها التى ترد ب الوثائق الوثائق والدوريات التى تنشر بهـا ، اضالً عن  فـالة القدرة على الحكم على

. المتخصصــة بوجه عام  االستشهادات ، وعلى االنتاج الفكر  ونظم االتصـال اى الم ـاالت  

        ً ة التى ، ا ن عملية اإلسناد ) إسناد المعلومات التى قام الباحص بتس يلهـا اى الدراسة العلمي وختاما

 عتبر من أهم أساسيـات البحص العلمى ، إلىتوار على إعدادها _ إسناد هذه المعلومات إلى أصحـابها ( ت

 جانب أن بيان مصادر المعلومات التى اعتمد عليها الباحص يَعمد دليالً على مد  موثـوقيـة هذه الدراسات

العلميـة ، وعلى الرغم من وجود العديد من األسباب والمبررات الى تدعو البـاحثين إلى الل وء إلى 

نماط د أنمـاطها وأشكالها اهذه االستشهـادات تلعب دوراً أساسيـاً اى دراسة أاالستشهادات والمرجعية وتعدَ 

 االتصال والتأثير المتبادل بين مختلف القطـاعات الموضـوعية .

 المصادر 
كمية واألساليب تسعى إلى وتطبيق الطرق ال أنها تلك الدراسـات التى  ) * ( المقصود بالدراسات الببليومتريـة

                                                                   الرياضية على الكتب وعلى وسائل االتصال األخرى .

 لمزيد من التفاصيل انظر :

_أحمد على تمراز . الببليومتريقا :دراسة فى القياس الكمى للبيانات الببليوجرافية .  

. 05-24( ._ص ص 1891) مارس 1،ع 7عالم الكتب ._ مج  
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