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 إهداء
 

 إ ىل أ عز إلناس ...

أ طال هللا إ ىل رمز إلتضحية وإلعطاء إ ىل أ يب وأ يم 

 معرهام ومتعهام ابلصحة وإلعافية.

.إ ىل إ خويت، وفقهم هللا وسدد خطامه 

.إ ىل رفيقة دريب، زوجيت إلعزيزة 

.إ ىل أ بنايئ، ابرك هللا فهيم 

  بلك إملودة وإحلب

 إلهيم مجيًعا أ هدي هذإ إلعمل

 



 



  
 

 
 

  ت
 

 شكر وتقدير
الصالالة  أفضال  عليال  محمالد ساليداا معلال  خيالر علال  والسالال  والصالة العالمين رب هلل الحمد
 . الدين يو  إل  بإحسان يتبعه  ومن وصحب  آل  وعل  التسلي  وأت 

الحمالد  لال  رب يالا ، المتواضال  العلمي العم  هذا إاجاز عل  بفضل  أعاااي الذى هلل الحمد
 سلطاا  وعظي  وجه  لجال  يابغي كما

السييد  األسيتاذ اليدكتور  يشرفاي أن أتقالد  بخالالا الشالكر والتقالدير إلال  أسالتاذتي الفاضالل  
رئالاليق مسالال  المكتبالالاع والمعلومالالاع بكليالال  ا داب جامعالال  الماوفيالال   حسييناء محمييود محجييوب

والتالالي رعالالع البحالالت وأعطالالع مالالن ومتهالالا وعملهالالا وجهالالدها الك يالالر مالالن اجالال  تصالالويب البحالالت 
رشالالالاداتها  وتوجيالالال  الباحالالالتت فكااالالالع خيالالالر مرشالالالد وموجالالال ، فقالالالد كااالالالع لتوجيهاتهالالالا الحكيمالالال  وا 

ي  األ ر في إتما  هذا العمال ت فكااالع خيالر معالين فالي إاجالاز هالذا البحالت، زادهالا السديدة عظ
اهلل علما ومتعها بالصح  والعافي ، فلسيادتها ماي ك  الشكر والتقدير وأسأ  اهلل أن يجزيهالا 

 عاي وعن طالب العل  خير الجزاءت

 وأسالتاذ  أخالي إلال  االحتالرا  وفالائ  التقالدير وعظالي  الشالكر بالوافر أتقالد  أن يشالرفاي كمالا
المالدرق بقسال  المكتبالاع والمعلومالاع بكليال   عياطف السييد قاسيم/ اليدكتور السييد الفاضال 

 فالي جليالا ظهالرع مخلصال  وتوجيهالاع اصالائ  للباحالت مالد  الالذ  ا داب جامعال  الماوفيال ،
 حت  العلمي البحت عااء الباحت م  وتحمل  صدره عل  اتساع يد  مما ، البحت موضوع

 وعلمال  في صالحت  ل  اهلل وبار  ، الجزاء خير عاي اهلل فجزاه ، الاورإل   العم  هذا خرج
 . وأهل 

أسيامة السييد / اليدكتور األسيتاذالسييد  الفاضال  أسالتاذ  وأتقد  بعظي  شالكر  وامتاالااي إلال 
 العمال  هالذا بماامشال  ليشالرفاي السالفر عاالاء بالحضالور وتحملال  ساليادت  تكالر  ، علال محميود

 عا  هلل وجزاه واحترا  تقدير ك  ما  فلسيادت  .ال مين وعلم  ومت  من ويماحاي المتواض 
 . الجزاء خير



  
 

 
 

  ث
 

 ميمال  الالذ  يعالد ،محميود عبيدالكريم الجنيد   اليدكتور األسيتاذالسييد  الفاض  أستاذ  أما
 بخالالا أتوجال  فلساليادت  الغزيالر، والعلال  الخلال  والتواضال  حسالن فالي ومالدوة وأخالميال  علميال 
 راجيالا مالن اهلل المتواضال  العلمالي العمال  هالذا سيادت  ماامش  لتقب  واالمتاان والتقدير الشكر

 .الجزاء خير عا  ويجزي  سيادت  يحفظ أن

/ مهالالا أحمالالد الشالالااو  مالالدير عالالا  المكتبالالاع بجامعالال   وكالال  الشالالكر ألسالالتاذتي السالاليدة الالالدكتورة
 من جميعا مدموه ما باإلدارة العام  للمكتباع جامع  الماصورة عل  زمالئي الماصورة ولك 

 .ودع  تشجي 
اسالتاي أوائلهالا، فرسالرتي بعالد اهلل مالا يسالتوجب الشالكر أمد  األمور أواخرن أوال يحسبن أحدا 

 األو صالالاحب الفضالال   إلالال والتقالالديرت وعرفااالالا بالجميالال  أمالالد  خالالالا شالالكر  وعظالالي  تقالالدير  
 العزيز الدكتور/ عبداهلل حسين رز  الالذ  كالان دائال  التوجيال  والاصال  أبي إل علي بعد اهلل 

والدعاء، أدعو اهلل أن يبار  في  ويمده بوافر الصح  والعافي  فجازاه اهلل عاالي خيالر الجالزاءت 
الفاضالالل  التالالي نمرتاالالي بالالدعواتها ورعايتهالالا فالالي  أمالي إلالال بخالالالا شالالكر  وتقالالدير   أتقالالد كمالا 

هالالذا العمالال ، متعهالالا اهلل بالصالالح  والعافيالال  وجعلاالالي اهلل فالالي ميالالزان حسالالااتها يالالو   إتمالالا سالالبي  
 الدينت

الالالذين  وأباالالائيزوجتالالي  إلالال بأسالالم  آيالالاع الشالالكر والتقالالدير  أتقالالد كمالالا يملالالي علالالي الوفالالاء أن 
لهال  باعتالذار  عالن أ   وأتقالد صابروا وضحوا وساادواي رن  ااشغالي عاه  م  مربي ماه  

 هذا البحتت إاجازتقصير بدا ماي احوه  في سبي  
علالال  طريالال  البحالالت العلمالالي  وختامالالا ادعالالوا اهلل عالالز وجالال  أن يكالالون هالالذا العمالال  بدايالال  موفقالال 
 لي  مصدعتإويكون في  الخير وال واب للدين والدايا، وان أكون وفقع فيما 

 فمالن مد أصبع كاع فإن ، وحده هلل فالكما  ، الكما  بلغع مد أااي أدع  ال الاهاي  وف 
ن ، الماان اهلل  ، بريئالان ماال  ورسالول   واهلل ، الشاليطان ومالن افسالي فمالن أخطأع كاع وا 

 . العالمين رب هلل الحمد أن دعوااا وآخر

 الباحت
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 تنويه
 :ت  صيان  االستشهاداع المرجعي  في الدراس  الحالي  حسب امط  الصيان 

Chicago Manual of Style (full note) 

 إلدارة االستشهاداع المرجعي ت zoteroوذل  باستخدا  براامج 

  



 



  
 

 
 

  ح
 

 قائمة احملتويات
 

 

 ت ..................................................................................................... شكر وتقدير

 ج .............................................................................................................. تنويه

 ح ................................................................................................. قائمة المحتويات

 ر .................................................................................................... قائمة األشكال

 س ................................................................................................... قائمة الجداول

 1 ................................................................................................................. المقدمة

 2 ........................................................................................................ تمهيد 0/0

 3 ................................................................................... مشكلة الدراسة وأهميتها 0/1

 4 ............................................................................................. أهداف الدراسة 0/2

 4 .......................................................................................... تساؤالت الدراسة 0/3

 5 ................................................................................... مجال الدراسة وحدودها 0/4

 6 .............................................................................................. منهج الدراسة 0/5

 11 ........................................................................ خطوات ومراحل إعداد الدراسة 0/6

 12 ......................................................................................مصطلحات الدراسة 0/7

 15 ......................................................................................... المراجعة العلمية 0/8

 22 ........................................................................................ صعوبات الدراسة 0/9

 23 ................................................................. ( فصول الدارسة  ) محتويات البحث 0/10

 24 ............................................. الفصل األول " برامج إدارة االستشهادات المرجعية: نظرة عامة "

 25 ...................................................................................................... تمهيد 1/0

 25 ...................................................................................... التعريفات والمفاهيم 1/1

 30 ............................................................. تاريخ برامج إدارة االستشهادات المرجعية 1/2

 33 ............................................................ سمات برامج إدارة االستشهادات المرجعية 1/3

 35 ....................................................................................... نظم إدارة المراجع 1/4

 36 ............................................................................. مميزات نظم إدارة المراجع 1/5

 38 ............................................................................... عيوب نظم إدارة المراجع 1/6



  
 

 
 

  خ
 

 38 ........................................................................ تطبيقات االستشهادات المرجعية 1/7

 43 ............................................. شهادات المرجعيةالصياغات المهيكلة لبرامج إدارة االست 1/8

 45 ............................................................................................. الفصلخاتمة  1/9

 46 .................................. الفصل الثاني " دراسة تحليلية مقارنة لبرامج إدارة االستشهادات المرجعية "

 47 ...................................................................................................... تمهيد 2/0

 47 .................................................................. نظرة عامة عن البرامج محل الدراسة 2/1

 48 ................................................ شهادات المرجعيةمكونات وعمليات برامج إدارة االست 2/2

 50 ........................... الدراسة التحليلية المقارنة: )برامج االستشهادات المرجعية محل الدراسة( 2/3

 52 ........................................................................ نبذة عن البرامج محل الدراسة 2/3/1

 55 ....................................................................... النتائج من واقع قائمة المراجعة 2/3/2

 55 ..................................................................................... اإلتاحة 2/3/2/1

 56 ......................................................................... دعم اللغة العربية 2/3/2/2

 58 ...................................................................... اإلدخال واالستيراد 2/3/2/3

 60 ......................................................... التعامل مع مصادر المعلومات 2/3/2/4

 61 .............................................................. التعامل مع أنماط الصياغة 2/3/2/5

 63 ................................................................ التعامل مع النص الكامل 2/3/2/6

 64 ...................................................................... البحث واالسترجاع 2/3/2/7

 66 ......................................................................... التصفية والتنظيم 2/3/2/8

 67 ...................................................................... التطبيقات اإلضافية 2/3/2/9

 68 .............................................................................. المخرجات 2/3/2/10

 69 .................................................................... اإلمكانيات التعاونية 2/3/2/11

 70 .............................................................................. الدعم الفني 2/3/2/12

 72 ...... أفضل البرامج محل الدراسة وفق معايير التقييم الواردة بقائمة المراجعة 2/3/2/13

 73 ............................................................................................. الفصلة خاتم 2/4

 74 ................................ نموذًجا zoteroشهادات المرجعية: برنامج الفصل الثالث " برامج إدارة االست

 75 ...................................................................................................... تمهيد 3/0

 75 ................................................................................ نظرة عامة عن البرنامج 3/1

 76 ................................................................................... أسلوب إتاحة البرنامج 3/2

 79 ...................................................................... عايير التي يعتمد عليها البرنامجالم 3/3



  
 

 
 

  د
 

 79 ..................................................................................... لغة نمط االستشهاد 3/3/1

 79 .............................................................. مخطط لغة نمط االستشهاد 3/3/1/1

 80 ............................................................... ملفات لغة نمط االستشهاد 3/3/1/2

 81 ............................................................... معالج لغة نمط االستشهاد 3/3/1/3

 82 .................................................... فئات أنماط االستشهادات المرجعية 3/3/1/4

 83 .......................................................................................... الرابط المفتوح 3/3/2

 84 .................................................................... مقرر الرابط المفتوح 3/3/2/1

 85 ................................................. الكائنات النصية في عناصر الوصف 3/3/2/2

 87 .......................................................................................... البحث المفتوح 3/3/3

 87 ...........................................................................التقنيات المستخدمة بالبرنامج  3/4

 87 ............................................................................................... المترجمات 3/4/1

 88 ........................................................................... ويبمترجمات  3/4/1/1

 89 ........................................................................... بحثمترجمات  3/4/1/2

 89 ........................................................................ استيرادمترجمات  3/4/1/3

 90 ........................................................................ تصديرمترجمات  3/4/1/4

 91 ................................................................................................... التزامن 3/4/2

 91 ............................................................................ تزامن البيانات 3/4/2/1

 91 ............................................................................ تزامن الملفات 3/4/2/2

 92 .................................................. األساسية التي يقوم بها البرنامجالوظائف والعمليات  3/5

 92 ............................................................................................ إنشاء عنصر 3/5/1

 95 .......................................................................................... تنظيم العناصر 3/5/2

 99 .................................................................................... البحث عن العناصر 3/5/3

 100 ....................................................... باللغة العربية zoteroخطوات إتاحة برنامج  3/6

 100 .......................................................................... ترجمة ملف الطابع المحلي 3/6/1

 108 ................................................................... ترجمة وجهات استخدام البرنامج 3/6/2

 111 ....................................................................... ترجمة موقع الويكي للبرنامج 3/6/3

 114 ........................................................................................... الفصل خاتمة 3/7

 115 ...................................................................................... الخاتمة: النتائج والتوصيات

 123 ..................................................................................................... قائمة المراجع
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 128 ............................................................................................................المالحق

 129 .............................................................................(: قائمة المراجعة1ملحق رقم )

 133 ................................................... (: بيانات الوصول للبرامج محل الدراسة2ملحق رقم )

 Dell'Orso ........................................... 139ل الدراسة لدراسات (: البرامج مح3ملحق رقم )

 141 ..................................... اغة االستشهادات المرجعية(: اسماء بعض أنماط صي4ملحق رقم )

 153 ............................................................ (: مخططات لغة نمط االستشهاد5ملحق رقم )

 175 ..................................................... (: نماذج من ملفات لغة نمط االستشهاد6ملحق رقم )

 182 ............................................................... المحلي العربي (: ملف الطابع7ملحق رقم )

 188 ................................ (: ملفات الطابع المحلي المترجمة لنوافذ استخدام البرنامج8ملحق رقم )

 215 ...................................... من لغة إلى لغة أخرى zotero(: تغيير لغة برنامج 9ملحق رقم )

 zotero ...................................................... 219(: تحميل وتنصيب برنامج 10ملحق رقم )

 224 .................................................... (: الرسالة المرسلة لمجموعة المناقشة11ملحق رقم )

 zotero ................................. 226(: الرسالة المرسلة للدعم الفني الخاص بموقع 12ملحق رقم )

 229 ................................................................................................... ملخص الدراسة
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 األشكالقائمة 
 35 ................................................................................. (: نظم إدارة المراجع1شكل رقم )

 39 .................................. (: خاصيتي صياغة و تصدير االستشهادات في فهارس المكتبات2شكل رقم )

 39 ..... (: إنشاء قائمة بالمراجع أو تصديرها دفعة واحدة ألحد برامج إدارة االستشهادات المرجعية3شكل رقم )

 EBSCO .......................................................... 40: االستشهاد في قاعدة بيانات  (4شكل رقم )

 Wikipedia ........................................................... 41: االستشهاد في موسوعة  (5شكل رقم )

 Google scholar .............................................. 42( : االستشهاد في محرك بحث 6شكل رقم )

 E-LIS ........................................................ 42( : االستشهاد في المستودع الرقمي 7شكل رقم )

 77 .................................................... : مستودع زوتيرو للتحكم بإصدارات األكواد  (8شكل رقم )

 StyleEditor ......................................................... 78: نموذج لواجهة برنامج   (9قم )شكل ر

 LibX ....................................... 86(  : وصالت خارجية لمتصفح محمل عليه برنامج 10شكل رقم )

 86 .................... ( : وصالت خارجية لمتصفح غير محمل عليه أحد برامج كائنات المحتوى11شكل رقم )

 90 ................................................... ( : استيراد عناصر من ملف بصياغات مهيكلة12شكل رقم )

 90 ................................................... ( : تصدير عناصر إلى ملف بصياغات مهيكلة13شكل رقم )

 93 ......................................................................... ( : اإلنشاء اليدوي للعنصر14شكل رقم )

 94 .................................................................. ( : إنشاء عنصر من صفحة ويب15شكل رقم )

 94 ................................................................... ( : إنشاء عنصر بواسطة معرف16شكل رقم )

 95 ........................................................ بأحد الصياغات المعيارية( : استيراد ملف 17شكل رقم )

 96 .........................................................( : التفريع الشجري للعناصر في البرنامج18شكل رقم )

 96 ............................................................. ( : المالحظات المرفقة بأحد العناصر19شكل رقم )

 97 ................................................ ( : إضافة ملف مستقل غير مرتبط بأحد العناصر20شكل رقم )

 97 ....................................................... ( : إضافة ملف مرفق مرتبط بأحد العناصر21شكل رقم )

 98 ..................................................... (: لقطة من صفحة ويب مرفقة بأحد العناصر22شكل رقم )

 98 ................................................................( : األوسمة المضافة ألحد العناصر23شكل رقم )

 98 .................................................. ( : العناصر ذات الصلة المضافة ألحد العناصر24شكل رقم )

 99 ..................................................................... البحث المتقدم عن العناصر( : 25شكل رقم )

 106 ..................................................... ملف الطابع المحلي للغة نمط االستشهاد( : 26شكل رقم )

 106 ........ لتعديل ملف الطابع المحلي للغة نمط االستشهاد الضغط على ( : 27شكل رقم )

 106 ........................................... تعديل الملف في صفحة التعديل وحفظ التعديالت( : 28شكل رقم )

 107 .......................................... إرسال طلب التعديل بالضغط على ( : 29شكل رقم )

 107 .................................. طلب التعديل في انتظار الدمج من قبل مسئولي المشروع( : 30شكل رقم )

 107 .................................................. الملف بعد دمجه من قبل مسئولي المشروع( : 31شكل رقم )

 108 ......................... : ملفات الطابع المحلي بمستودع زوتيرو للتحكم بإصدارات األكواد( 32شكل رقم )

 DTD ........................................ 109: مثال للمتغيرات والسالسل النصية في ملفات ( 33شكل رقم )

 Properties ............................... 110: مثال للمتغيرات والسالسل النصية في ملفات ( 34شكل رقم )
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 zotero .................................................. 111: الرسالة المرسلة لصفحات منتدى ( 35شكل رقم )

 112 ................................................................ : ترجمة إحدى صفحات الويكي( 36شكل رقم )

 113 .......................................................... : عرض صفحة الويكي بعد الترجمة( 37شكل رقم )

 216 ....................................... (: الدخول على اإلعدادات المتقدمة لمتصفح الفايرفوكس38شكل رقم )

 216 ............................................... (: البحث عن خاصية تغيير اللغة والطابع المحلي39شكل رقم )

 217 ...................................................... (: تغيير قيمة خاصية اللغة والطابع المحلي40شكل رقم )

 quick locale switcher ......................................... 217(: إشعار تحميل برنامج 41شكل رقم )

 218 ........................................................................ (: تنصيب وظائف إضافية42شكل رقم )

 218 ...................................................................................... (: تغيير اللغة43شكل رقم )

 Zotero ............................................................... 220(: إشعار تحميل برنامج 44شكل رقم )

 220 ........................................................................ (: تنصيب وظائف إضافية45شكل رقم )

 221 ........................................................... جزء عرض المجموعات واألوسمة(: 46شكل رقم )
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 تمهيد: 0/0

يعالالالد االستشالالالهاد المرجعالالالي أسالالالاق عمليالالال  البحالالالت العلمالالالي وكتابالالال  البحالالالوت والرسالالالائ  
عبالالر عالالن مالالدى ي، كمالالا  العلمالاليعليالال  المظهالالر  ويضالالفي يكسالالب  الالالذ  الجامعيالال ، فهالالو

، حتالال  أن هاالالا  اختيالالار المصالالادر فالاليومراءتالال  ودمالال  اسالالتيعاب  ومدرتالال   الباحالالتجهالالد 
رسالالائلها فالالي أو  بعالال  الجامعالالاع لهالالا أسالاللوبها الخالالاا بهالالا فالالي إتبالالاع اشالالر أبحا هالالا

مجالتهالالالا العلميالالال ت ومالالال  التطالالالور السالالالري  فالالالي األدبيالالالاع العلميالالال  كالالالان مالالالن الضالالالرور  
  للبحالالت العلمالالي وجالالود بالالرامج تسالالاعد البالالاح ين علالال  صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال

 أ ااء كتابت ت

البيااالالالاع مكالالالن مالالالن تسالالالجي  وتتالالالألا عالالالادة تلالالال  البالالالرامج مالالالن ماعالالالدة بيااالالالاع والتالالالي ت  
ا يمكالالن اسالالتخدام  مالالرار   بيااالالاع المرجالال  بمجالالرد تسالالجي  ف ، بهالالا الببليوجرافيالال  للمراجالال 

كمالالا تحتالالو  تلالال  البالالرامج ، يالال  بالالأورا  العمالال المرجعاالستشالالهاداع ا فالالي توليالالد وتكالالرار  
 Style المختلفالال  ألدلالال  صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال علالال  اظالالا  مالالوائ  ااتقائيالال  

Guides تغييالر امالط والتالي تتالي   تالمجالع العلمي أو  والمطلوب  من مب  الااشرين
 االستشهاداع في ورم  العم  حسب الحاج ت

 معالجالالالالاع الاصالالالالوااالستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  تتكامالالالال  مالالالال  إدارة  نلالالالالب برمجيالالالالاعأ
بالشالالك  المااسالالب Reference List مراجالال  البحيالالت يمكالالن إاتالالاج مائمالال   ،المختلفالال 

 مائمال  فالي استشالهاد إضالاف  عالد  مخالاطر مالن يحالد ممالا ،أ ااء كتاب  البحوت العلميال 
الالا  البالالرامج ولتلالال  تخطالالأ فالالي صالاليان  االستشالالهادأو  المراجالال   اسالالتيراد علالال  القالالدرةأيض 
ت اإلاتراالعالببليوجرافيال  المتاحال  علال   البياااع مواعد من مصادر المعلوماع بياااع

 مما يوفر عل  الباحت الومع والجهد في تجمي  وصيان  تل  االستشهاداعت

االستشالهاداع المرجعيال  مالا بالين مفتوحال  المصالدر، إدارة  برامجإتاح   وتتاوع أساليب
تطبيقالالاع سالالط  تلالال  البالالرامج مالالا بالالين إتاحالال   ت كمالالا تتعالالدد أشالالكا تجالالار و مجالالااي، و 

  المكتب، تطبيقاع ويب، تطبيقاع هجين )تطبيقاع سط  المكتب وتطبيقاع ويب(ت

 أدلالالالال  صالالالاليان  االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال تحتالالالالو  تلالالالال  البالالالالرامج علالالالال  مجموعالالالال  مالالالالن و 
التالالي تمكالالن مالالن عالالر  االستشالالهاداع المرجعيالال  بالشالالك   Style Guides المختلفالال 
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 أخالالرى، كمالالا أاهالالا هاداع مرجعيالال أدلالال  صالاليان  استشالالتمكاالال  مالالن اسالالتيراد و المااسالالب، 
الالا  تغطالالي البالالرامج و  تجديالالدة أدلالال  صالاليان  استشالالهاداع مرجعيالال تمكاالال  مالالن إاشالالاء أيض 

وتحديالد  ،كما تمكا  من إاشاء االوع جديالد جمي  أاواع مصادر المعلوماع المختلف ،
 تكيفي  التعام  مع 

 :وأهميتها مشكلة الدراسة 0/1

التو يالالالال  إلالالالال   المعرفالالالال  تزايالالالالدع الحاجالالالال مالالالال  تزايالالالالد دور البحالالالالت العلمالالالالي فالالالالي عصالالالالر 
ظهالور العديالد مالن مالدراق إلال   مال  ضالمان عاصالر الدمال  بمالا أدى ،المعيار  السري 

هالذه إدارة  ومالا تبال  ذلال  مالن ظهالور برمجيالاع تالدع  ،االستشهاداع المرجعي  وأدلتهالا
ت وفي ظ  التطور السالري  دع هذه البرامج وراجع بشك  تجارىاالستشهاداع، وتعد

إلالال  اللغالال  العربيالال  ، وكالالالذل   البرمجيالالاع تفتقالالد واجهالالاع اسالالتخدا  تلالال  البالالرامجلتلالال  
 صيان  االستشهاداع في أورا  العم ت

لقالاء الضالوء علال  ميزاتهالا وعيوبهالا فالي عمليال   وهو ما جع  دراس  هذه البرمجيالاع وا 
صالالالاليان  إدارة  االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  مالالالالن األهميالالالال  بمكالالالالان لحالالالال  مشالالالالكالعإدارة 

ومالا يمكالن  ،لمرجعي  من خال  المقارا  بالين البرمجيالاع المتخصصال االستشهاداع ا
عالالالالالالد  تحسالالالالالالين أو  تحسالالالالالالينإلالالالالالال   أن يتمالالالالالالايز بالالالالالال  براالالالالالالامج عالالالالالالن آخالالالالالالر بمالالالالالالا يالالالالالال د 

مالالالالن  المرجعيالالالال  االستشالالالالهاداعبالالالالرامج إدارة  االستشالالالالهاداع، و كالالالالذل  مالالالالا طالالالالرأ علالالالال 
إضافاع تستدعي دراستها وتحديد مدى مالءمتها للصياناع المختلف  ألدل  مدارق 

وكذل  ت أو تل  الصياناع نير المعياري  صيان  االستشهاداع المرجعي  المعياري 
 إتاح  أحد هذه البرامج المفتوح  المصدر لتدع  اللغ  العربي ت
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 هداف الدراسة:أ 0/2

 :يليتحقي  ما إل   تسع  هذه الدراس 

 المراج  ومميزاع وعيوب ك  ماهاتإدارة  التعريا باظ  (1

 تاالستشهاداع المرجعي إدارة  ببرامجالتعريا  (2

 التعريا بتطبيقاع االستشهاداع المرجعي ت (3
 تاالستشهاداع المرجعي إدارة  برامجعملياع التعريا بوظائا و  (4

 تاالستشهاداع المرجعي إدارة  برامجالتعريا بالمعايير التي تعتمد عليها  (5

 حد البرامج مفتوح  المصدر باللغ  العربي تأتاح  إ (6

 صيان  االستشهاداع المرجعي تلمعرف  أفض  البرامج  (7

 تساؤالت الدراسة: 0/3

 عل  التسا الع التالي  : اإلجاب يمكن تحقي  أهداا الدراس  من خال   

 المراج ؟إدارة  ما هي اظ  (1

 المراج ؟إدارة  ما هي مميزاع وعيوب ك  من اظ  (2

 االستشهاداع المرجعي ؟إدارة  برامج هيما  (3
 تطبيقاع االستشهاداع المرجعي ؟ما هي  (4

إدارة  هالالالالالالالي الوظالالالالالالالائا والعمليالالالالالالالاع المختلفالالالالالالال  التالالالالالالالي تقالالالالالالالو  بهالالالالالالالا بالالالالالالالرامجمالالالالالالالا  (5
 االستشهاداع المرجعي ؟

 ما هي المعايير التي تعتمد عليها هذه البرامج؟ (6

 حد البرامج مفتوح  المصدر باللغ  العربي ؟إتاح  أ ه  يمكن (7

 االستشهاداع المرجعي ؟إدارة  ما هي أفض  البرامج المتخصص  في (8
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 :وحدودها الدراسة مجال 0/4

االستشالالالهاداع المرجعيالالال  التالالالي تعمالالال  متوافقالالال  مالالال  بيئالالال   إدارةتتاالالالاو  الدراسالالال  بالالالرامج 
Microsoft Windows (1)  والمتاحالال  فالالي شالالك  تطبيقالالاع سالالط  المكتالالب، والتالالي

صالالالالاليان   أدلالالالالال تحتالالالالالو  علالالالالال  تطبيقالالالالالاع لصالالالالاليان  االستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال  حسالالالالالب 
 االستشهاداع المرجعي ، وبهذا المجا  تحركع الدراس  في الحدود التالي :

 : الزماي الحدود- 

ت تالالالاري  1/7/2112االستشالالالهاداع المرجعيالالال  والتالالالي ظهالالالرع حتالالال   إدارةبالالالرامج 
 االاتهاء من جم  البياااع الميدااي  الالزم ت

 : اللغوي الحدود- 

بهالا  االستشهاداع فالي أورا  العمال البرامج التي تدع  واجهاتها، وكذل  صيان  
 تاللغ  اإلاجليزي 

 : الاوعي الحدود- 

ذاع اإلصالالالداراع الاهائيالالال  االستشالالالهاداع المرجعيالالال  إدارة  تتاالالالاو  الدراسالالال  بالالالرامج
والمتاحالالال  فالالالي شالالالك   ،Microsoft Windowsالتالالي تعمالالال  متوافقالالال  مالالال  بيئالالال  

والتالالي تحتالالو  علالال  تطبيقالالاع لصالاليان  االستشالالهاداع  ،تطبيقالالاع سالالط  المكتالالب
 المرجعي  حسب أدل  صيان  االستشهاداع المرجعي ت

 :الكمي  الحدود- 

الال 13 عالالدد الدراسالال  تتاالالاو   ذاع المرجعيالال  االستشالالهاداع إدارة بالالرامج مالالن ابراامج 
 ،Microsoft Windows بيئالال  مالال  متوافقالال  تعمالال  التالالي الاهائيالال  اإلصالالداراع

 مجتمال  عالن الحالديت عاالد بالتفصالي  تااوله  يت  وسوا 2112 عا  حت  وذل 
  ت وعياتها الدراس 

                                                           
 .Microsoft Windowsحيث إن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون نظم تشغيل ( 1)
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 الدراسة: منهج 0/5

التحليالالال ، الالالالذ  و  الوصالالالا األساسالالاليينالمسالالالحي بشالالالقي  الدراسالالال  علالالال  المالالالاهج تعتمالالالد 
إلال   يعتمد عل  تجمي  الحقائ  والمعلوماع    مقاراتها وتحليلها وتفسيرها للوصالو 

 مالالا  الالالذى المالالاهج ذلالال  ،وكالالذل  تعتمالالد الدراسالال  علالال  المالالاهج التقييمالالي اتالالائج دميقالال ت
امالالا المعرفالال ، اكتشالالاا لالاليق األساسالالي نرضالال  أن الهالالاد  عبالالد يفتحالال محمالالد عاالال   وا 

 تال  ومالد (2)فعلال ، محالدد مشالروع أو معالين ببراامج يتعل  فيما المعرف  تطبي  اختبار
كمالالا تالال  اسالالتخدا  المالالاهج التجريبالالي فالالي  تالدراسالال  محالال  البالالرامج تقيالالي  فالالي اسالالتخدام 

 تzoteroترجم  واختبار براامج 

 األدوات المستخدمة: 1 5 0

بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  تالال  تحديالالد األدواع الالزمالال  لجمالال  البيااالالاع عالالن 
 وهي كاالتي:

 إدار  االستشهادات المرجعية: برامجواالستخدام الفعلي ل التحليل (1

االستشالالالهاداع المرجعيالالال  المعلومالالالاع األساسالالالي  عالالالن العمليالالالاع ت الالالوفر بالالالرامج إدارة 
والوظالالالائا التالالالي تقالالالو  بهالالالا تلالالال  البالالالرامج والتالالالي يمكالالالن مالالالن خاللهالالالا رسالالال  صالالالورة 

 واضح  لتل  العملياع والوظائات

 :البحث الوثائقي )بحث االنتاج الفكر ( (2

توفر شبك  اإلاتراع عدد هائ  من الموامال  التالي تعطالي بيااالاع ومعلومالاع عالن 
ج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  والخالالالدماع التالالالي تقالالالدمها وكالالالذل  تطبيقاتهالالالا بالالالرام

 المختلف ت

موامالال  بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال    كمالالا تتالالي  موامالال  بعالال  الجامعالالاع و
بياااع عن خدماع تل  البرامج ومقاراال  بالين بعال  البالرامج ت كمالا توجالد العديالد 
من موام  الدراساع المقارا  عل  اإلاتراع والتي تحتو  إما عل  دراساع تقاي  

                                                           
 .141(, 2003, اللبنانية المصرية الدار)القاهرة:  .1 ط, والمعلومات المكتبات علم في ومناهجه البحث, الهادي عبد فتحي محمد( 2)
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متخصصالالال  لتصالالالمي  تلالالال  البالالالرامج، أو دراسالالالاع بح يالالال  لمجموعالالال  مالالالن البالالالاح ين 
 المجا ، أو دراساع تجاري  والتي توفرها بع  الشركاعتالمهتمين ب

 :(CSL)االستشهاد  نمط لغة (3

تالال  اسالالتخدا  لغالال  امالالط االستشالالهاد كمعيالالار لوصالالا صالاليان  االستشالالهاداعت 
والتي يمكن من خاللها إعداد أو تعدي  أحد أاماط صيان  االستشهادت ومالد 

 أمالالاكناسالالتخدمها الباحالالت للحصالالو  علالال  طالالر  صالاليان  االستشالالهاد وكالالذل  
ظهالالالور حقالالالو  مصالالالادر المعلومالالالاع فالالالي الصالالاليان ت والتالالالي سالالاليت  تااولهالالالا فالالالي 

 ت77ااظر ا  الدراس  بالتفصي ت

 (3):مراجعةالقائمة  (4

اعتمدع الدراس  للحصو  عل  الجزء الرئيسي من البيااالاع الالزمال  إلعالداد 
براالالامج مالالن  165مائمالال  المراجعالال  علالال  المعايشالال  واالسالالتخدا  الفعلالالي لعالالدد 

والتالالي سالالوا يالالت  تااولهالالا فالالي مجتمالال   -بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  
لسالابق  لتلال  كما اعتمدع الدراس  عل  الدراساع المقاراال  ا -وعيا  الدراس  

 البرامجت 

تلال  البالرامج، والتقايالاع  مكواالاع بكال  المتعلقال  البيااالاع جمال  الباحالت حاو 
والمعالالالايير التالالالي تعتمالالالد عليهالالالا، والعمليالالالاع التالالالي تقالالالو  بهالالالات  الالال  مالالالا  بوضالالال  
المحالالالاور الرئيسالالالي  لقائمالالال  المراجعالالال  وتجميالالال  الباالالالود تحالالالع كالالال  محالالالور مالالالن 

 المحاورت
  

                                                           
 .148 ص( 1) رقم ملحق انظر لالطالع على محاور وبنود قائمة المراجعة؛ 3))
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 محاور مائم  المراجع  وعدد الباود بها:  (1) جدو  رم 

 عدد البنود محاور قائمة المراجعة م

 1 اإلتاح  1

 7 دع  اللغ  العربي  2

 7 اإلدخا  واالستيراد 3

 5 التعام  م  مصادر المعلوماع 4

 5 التعام  م  أاماط الصيان  5

 7 التعام  م  الاا الكام  6

 11 البحت واالسترجاع 7

 5 التصفي  والتاظي  8

 2 تطبيقاع اإلضاف  7
 4 المخرجاع 11

 1 اإلمكااياع التعاواي  11

 4 الدع  الفاي 12

 61 اإلجمالي

 المرجعيالال ، االستشالالهاداعإدارة  ببالالرامج التعريالالا تسالالتهدا الدراسالال  كااالالع لمالالا
الالالا  البالالالرامج، هالالالذه بهالالالا تقالالالو  التالالالي المختلفالالال  بالعمليالالالاع والتعريالالالا  مالالالدىوأيض 
 معرفالال  وكالالذل  المرجعيالال ، االستشالالهاداع صالاليان  ألدلالال  البالالرامج هالالذه تطبيالال 
 االستشالالالالهاداع صالالالاليان  فالالالالي اسالالالالتخدامها يمكالالالالن التالالالالي البالالالالرامج هالالالالذه أفضالالالال 

 طبيعالال  فرضالالع فقالالد مراجعالال ، مائمالال  عالالدادإ فالالي ضالالوء مالالا سالالب  تالال  تالمرجعيالال 
 تتالالي  حيالالت للدراسالال  رئيسالالي  كالالأداة المراجعالال  مائمالال  اسالالتخدا  هالالدافهاأو  الدراسال 

، كمالالالا يتضالالال  مالالالن الجالالالدو  دميقالالال  ترجمالالال  البحالالالت هالالالدااأ ترجمالالال  األداة هالالالذه
 الساب ت
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 ة:مجتمع وعينة الدراس 2 5 0

 بالرامج حصالر طريال  عالن براامجالا 165 عالدد علال  الحصالو  الباحالت اسالتطاع لقد
 أسالالاليب علالال  اعتمالالادا اإلاتراالالع شالالبك  علالال  المتاحالال  المرجعيالال  االستشالالهاداع إدارة

 المفتوحال  المشالروعاع وموامال  البحالت محركالاع بعال  فالي للبحالت المختلف  البحت
 :وأهمها المصدر

1. www.google.com 
2. www.cnet.com 
3. www.sourcefroge.net 
4. www.codeplex.com 

 عياال  اختيالار مالن تمكاال  البالرامج هالذه لتصالايا التصالايفاع بعال  الباحالت وضال    
 الجالالدو  يوضالالحها كمالالا التصالالايفاع هالالذه وجالالاءع ، المجتمالال  لهالالذا جيالالدا تم الاليال   مم لالال 
 (4):التالي

 الدراس  مجتم  تصايفاع:  (2) جدو  رم 

 النسبة المئوية عدد البرامج الدراسة مجتمع تصنيفات

 %20 33 نهائية إصدار  برامج بدون

 Windows 11 10.11%دعم برامج ال ت

 %51.91 19 دعم معالجات النصوصبرامج ال ت

 %1.21 2 االستشهاددعم أنماط برامج ال ت

 %1.21 2 مكتب سطح إصدار  الديهبرامج ليس 

 %9.11 13 السابقة الشروط كل بها برامج

 %100 165 اإلجمالي

 تااولالالع فقالالد وبالتالالالي ، الشالالروط المكتملالال  البالالرامج دراسالال  مالالن البالالد كالالان فقالالد وبالتالالالي
 والتالالي ،(3) رمالال  السالالاب  الجالالدو  مالالن يتضالال  كمالالا براالالامج، عشالالر  ال الال  الدراسالال  هالالذه

 :كاالتي وهي ،العينة اختيار ضوابط أو شروط حققع

  
                                                           

 .152( ص 2لمزيد من التفاصيل حول بيانات الوصول للبرامج مجتمع الدراسة ؛ انظر ملحق رقم ) (4)
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 اها ليسع ميد التطويرتإ  أصدرع لها اسخ  اهائي   البرامج التي -1

 (5)تMicrosoft Windowsتدع  العم  عل  اظ  تشغي  البرامج التي  -2

البالالالرامج التالالالي تالالالدع  التكامالالال  مالالال  معالجالالالاع الاصالالالوا، حيالالالت إن الوظيفالالال   -3
للبراامج مساعدة الباح ين فالي إدارة وصاليان  االستشالهاداع داخال  األساسي  

 وال تقا فقط عاد عملي  إدارة وتاظي  المراج ت (6)براامج معالج الاصوات

 وكذل  الصياناع المهيكل ت ،االستشهاد المختلف أاماط  البرامج التي تدع   -4

 تصدارة سط  مكتبإالبرامج التي لها  -5

 :الدراس  مح  البرامج بياااع يل  وفيما

 البرامج مح  الدراس :  (3) جدو  رم 

 اإلصدارة البراامج م

1 Bibliographix 9 

2 Biblioscape 9.0.8.8 

3 Citavi 3.2.0 

4 Eazy Paper 7.4 

5 EndNote X5.0.1 
6 GetARef 7.000.28 

9 Library Master 5.01A 

1 Mendeley 1.3.2 

1 papers 1.0.2 

10 Qiqqa 41s 

11 Reference Manager 12.0.3 

12 RefNavigator 2.5 

13 zotero 3.0.3 

 

  
                                                           

 .Microsoft Windowsإن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون نظم تشغيل حيث  (5)

حيث إن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون معالج النصوص   Microsoft Wordتم التطبيق على برنامج  (6)

Microsoft Word. 
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 :الدراسة إعداد ومراحل خطوات 0/6

مرع هذه الدراسال  بمجموعال  مالن المراحال  والخطالواع تاوعالع حسالب كال  مرحلال  مالن 
 : في، ويمكن حصر هذه الخطواع والميدااي الاظر مراح  اإلعداد 

بالالاللغتين العربيالال   مجالالا  الموضالالوع، فالاليالصالالادر  الفكالالر علالال  اإلاتالالاج  االطالالالع  -1
 بع  أجزاء الدراس  ت فيواالستعاا  ب   ،واإلاجليزي 

عالالالن بعالال  م سسالالاع التعلالالي   فالالاليعلالال  مالالا يالالالت  تقديمالال  مالالن خالالدماع  االطالالالع  -2
 الم سسالالالاع، وذلالالال  مالالالن خالالالال  موامالالال  هالالالذه بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال 

 عل  شبك  اإلاتراع ت
م سسالالالاع التعلالالالي  العالالالالي والم سسالالالاع البح يالالال  وصالالاللع إليالالال  التعالالالرا علالالال  مالالالا   -3

سالتفادة االمالن وكذل  ااشر  مواعد البياااع العالمي  والدورياع العلميال   المختلف 
تقالالدي  خالالدماتها  فالاليشالالبك  اإلاتراالالع االستشالالهاداع المرجعيالال  علالال  مالالن تطبيقالالاع 

 لمستفيديهات
ترجم  ملفاع الطاب  للعربي  وتجريب  وذل  عن طري   zoteroترجم  براامج   -4

االستشالهاد باللغال   امالط المحلالي للغال  الطالاب  وكذل  ملالا لذل  البراامجالمحلي 
 العربي ت وذل  إلتاح  واجهاع البراامج وصيان  االستشهاداع باللغ  العربي ت

بعالد تكالالوين  يال ببالرامج إدارة االستشالهاداع المرجع  الخاصالمائمال  المراجعال  إعالداد  -5
 الخلفي  الاظري  من خال  الخطواع السالف  الذكر عن الموضوع ت

 الدراس ت مح براامج  13تطبي  مائم  المراجع  عل  عدد  -6
 إل  الاتائج والتوصياع ت  والوصو في شكلها الاهائي صيان  الدراس   -7
االستشالالالهاداع المرجعيالالال  التالالالي اعتمالالالدع عليهالالالا إلدارة  zoteroاسالالتخدا  براالالالامج  -8

 تالدراس 

  



  
 

 
 

12 
 

 الدراسة: مصطلحات 0/7

 فيما يلي بع  التعريفاع االجرائي  والتي ت  تااولها في الدراس :

  ضافيةإوظائف Add-ons: 
 تصليتوفير خاصي  ال توجد بالتطبي  األضافي  يعا  بالوظيف  اإل

 مرجعية  شاراتإBookmarks: 
 ويسالالتخد  السالالري  الوصالالو  بهالالدا بملالالا مخالالزن ويالالب شالالارة المرجعيالال  هالالي عاالالواناإل

 السالالالري  للوصالالالو  ملالالالاأو  مسالالالتاد داخالالال  معالالالين مكالالالانأو  تالويالالالب متصالالالف  بواسالالالط 
 المستادت داخ  محدد لمكان

 االستشهاد  نمط لغةCitation Style Language (CSL): 
 لغالال  علالال  تعتمالالد التالالي المصالالدر المفتوحالال  اللغالالاعإحالالدى  لغالال  امالالط االستشالالهاد هالالي

XML المراج ت مائم  وكذل  االستشهاد صيان  لوصا 
 الكتابة  أثناء االستشهادCite While You Write (CWYW): 

  االالالاءأ بالالالالمراج  االستشالالالهاد مالالالن المسالالالتخد  مكالالالن االالالاء الكتابالالال  ت  أخاصالالالي  االستشالالالهاد 
 الاصوات معالج في الكتاب 

 الوصف  عناصر في النصية الكائناتContext Objects in Spans (COinS): 
 فالالي span بعاصالالر الوصالالفي  الوصالالا هالالي البيااالالاع عااصالالر فالالي الاصالالي  الكائاالالاع

 ،آليالالالالا المقالالالالروءة الببليوجرافيالالالالاع لاشالالالالر الببليوجرافيالالالال  البالالالالرامج وتسالالالالاعد HTML كالالالالود
 ترسال  الوصالفي ت كمالا البيااالاع السترجاع االستشهاداع المرجعي إدارة  وكذل  برامج

 المكتباعتإحدى ب اسخ  عن بالبحت للسماح المفتوح الرابط مقررإل   البياااع
 المحلي  الطابع ملفCSL Local File: 

 صالالالاليان  لبيااالالالالاع كاملالالالال  مجموعالالالال  علالالالال  يحتالالالالو  هالالالالو ملالالالالا المحلالالالالي الطالالالالاب  ملالالالالا
 مترجمالال ( العلالالو  وأمسالالا  ،المصالالادر وأاالالواع ،ومتغيالالراع ،مصالالطلحاع) االستشالالهاداع

 تمحددة وماطق  معيا  للغ  المحلي الطاب  حسب
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 االستشهاد  نمط معالج لغةCSL Processor: 
 المراجالال  ومائمالال  المرجعيالال  االستشالالهاداع بصالاليان  يقالالو  االستشالالهاد امالالط لغالال  معالالالج
 االستشهاداع صيان  وتعليماع بها المستشهد للكائااع الوصفي  البياااع عل  بااء  
 االستشهاداعت صيان أاماط  في

 االستشهاد  نمط لغة مخططCSL Schema: 
 امالط ملالا ومحتالوى هيكال  لتصالمي  وتحديالد وصالا هالو االستشهاد امط لغ  مخطط

 االستشهادت امط لغ 
 المستقل  النمطIndependent Style: 

 المرجعيالالالالال  االستشالالالالالهاداع لصالالالالاليان  رشالالالالالاداعا  و  عبالالالالالارة عالالالالالن مواعالالالالالد المسالالالالالتق  الالالالالالامط
 تالمرجعي  االستشهاداع صيان أاماط  ألحد اوفق   المراج  ومائم  والحواشي

 التابع  النمطDependent Style: 
 مالالن مجموعالال  علالال  يحتالالو  ولكالالن ،الصالاليان  رشالالاداعإ علالال  يحتالالو  ال التالالاب  الالالامط

 الالالالامط ملفالالالاع أحالالالد علالالال  وتعتمالالالدت المسالالالتقل  األامالالالاط بأحالالالد تالالالرتبط والتالالالي الوظالالالائا
 المرجعي ت االستشهاداع صيان  في المستق 

 المستند نوع تعريف Document Type Definition (DTD): 
 عالميالالا التالالي عليهالالا المتفالال  التعريفالالاع مالالن مجموعالال  عالالن عبالالارة المسالالتاد االالوع تعريالالا
ت XML لغالالال  تتبالالال  التالالالي البرمجالالال  لغالالالاع فالالالي المسالالالتخد  المسالالالتاد االالالوع تحالالالدد بالالالدورها

 تحتالالو  والتالالي ،الاصالالي  السالسالال  بتخالالزين فيقالالو  المحلالالي الطالالاب  إلضالالفاء ويسالالتخد 
 تلها المقابل  المتغيراع في المترجم  الاصوا عل 

 الوصفية  البرمجة لغةMeta-programming: 
 تالتطبي  استخدا  كيفي  وصا في المستخدم  هي اللغ  الوصفي  البرمج  لغ 

 المفتوح  البحثOpenSearch: 
 شالك  فالي البحالت اتالائج عالر  تتالي  التالي التقايالاع من هو مجموع  المفتوح البحت
 ومجمعالاع، web syndication الويب محتوى امترا  :خاصيتي حسب مااسب
 الصالالالالياناعإحالالالالدى  علالالالال  باائهالالالالا فالالالالي وتعتمالالالالدت search aggregation البحالالالالت
 تRSSأو  Atomأو  XML م   المهيكل 
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 المفتوح  الرابطOpenURL: 
الالالالا  يسالالالالم  المفتالالالالوح الالالالالرابط  ويسالالالالتخد  ANSI/NISO Z39.88:2004 بمعيالالالالارأيض 
 بالوصالالالو  لهالالال  المصالالالرح المصالالالادر اسالالال  عالالالن للبحالالالت اإلاتراالالالع مسالالالتخدمين لتمكالالالين

 البحتت محركاع و الكام  الاا بياااع مواعد و المكتباع فهارق في ليهاإ
 المفتوح  الرابط مقررOpenURL Resolver: 

 ويقالالو ت خالالاد أو  براالالامج مالالاإ وهالالو البياالالي الالالربط عمليالال  يتوسالالط المفتالالوح الالالرابط مقالالرر
 المكتبال  خالال  مالن والمتاحال  المااسب  الروابط وتوفير المفتوح الرابط عااصر بتحلي 
 Open URL Knowledge المفتالالوح للالرابط المعرفالال  ماعالالدة اسالتخدا  طريالال  عالن

base  بروتوكو  باستخدا z39.88:2004ت 
  وكيلProxy: 

  العميالال  أجهالالزة مالالن الصالالادرة الطلبالالاع بالالين بالالالربط يقالالو  خالالاد أو  الوكيالال  هالالو تطبيالال 
 أخرىت خدمي  محطاع من مطلوب  مصادر عن تبحت والتي

  ملف الصياغة المعيارية لالستشهاد(RIS): 
 لتمكاهالا االستشالهاداع بالرامج مب  من تستخد  معياري  عبارة عن صيان  RISملا 
 البياااعت تباد  من

 البحث مجمعات Search Aggregation: 
 Meta الوصالالالفي  البيااالالالاع بحالالالت محركالالالاع االالالواعإحالالالدى أ هالالالي البحالالالت مجمعالالالاع

search Engine، تبحت محر  من ألك ر الاتائج بتجمي  تقو  والتي 
 باإلصدارات التحكم نظام Subversion (SVN): 

 للملفالالاع والقديمالال  الحاليالال  اإلصالالداراع علالال  بالحفالالاظ يقالالو  باإلصالالداراع الالالتحك  اظالالا 
 لالتمكن صالدارةإ لكال  رمال  بإعطاء يقو  حيت البراامج بأكواد التغييراع متابع  وكذل 

 تبالمستودع الملفاع في التغييراع ومتابع  مقارا  من
 تزامن Synchronization (Sync): 

 ويالالت  مختلفالالين مكالالااين فالالي موجالالودين ملفالالين مطابقالال  مالالن التأكالالد التالالزامن هالالو عمليالال 
 محددةت لقواعد طبقا   تحدي ه 

  



  
 

 
 

15 
 

 أوسمة Tags: 
 العااصرت بع  تحتوي  ما عل  دال  وسم  هي كلماعاأل

  المترجماتTranslators: 
 بصالالاليغ  البيااالالالاع مالالال  للتعامالالال  zotero براالالالامج يسالالالتخدمها هالالالي تقايالالال  المترجمالالالاع

 ملفالالالاع عالالن عبالالارة وهالالي ،المفتالالوح الالالرابط معيالالار علالال  عملهالالا فالالي وتعتمالالدت معياريالال 
JavaScript تالبياااع هذه استرجاع كيفي  البراامج تخبر والتي 

 الويب  محتوى اقتراضWeb Syndication: 
إتاحال   مالن تمكالن والتالي المحتالوى، امتالرا  اماذجإحدى  هي الويب محتوى امترا 
 خرىتأ موام  في م االمو  حدأ لدى الموجودة المواد

 :المراجعة العلمية 0/8

كشفع المراجع  العلمي  بأاال  يوجالد العديالد مالن الدراسالاع العربيال  فالي مجالا  صاليان  
 االستشهاداع المرجعي  ومن أهمها:

إلالال   هالالدفع هالالذه الدراسالال ، حيالالت 2111فالالي عالالا   (7)الدراسالال  التالالي مالالا  بهالالا )الاجالالار( 
ا مالن مكواالاع البحالت توضي  أهمي  االستشهاداع المرجعي  باعتبارهالا مكواالا أساسالي  

أامالالاط  وتعالالر  الرسالالال  بالوصالالا والتحليالال  اسالالتخداماع ،ا لرمااالال  العلميالال وماظالالور  
مالالن مائمالال  المراجالال  أو  سالالواء كااالالع داخالال  الالالاا ،صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال 

 لكترواي تصيان  استشهاداع المصادر اإلأاماط  استخداماعإل   باإلضاف 

ا علالال  أهالال  اظالال  التعالالر إلالال   تهالالدابعمالال  دراسالال   2111فالالي عالالا   (8)ومالالا  )الخليفالالي(
ا بيان الفر  بين اظ  التو ي ، و التو ي  المستخدم  را عل  مميالزاع هالذه التع، وأيض 

راجالال  كتابتهالالا عالالن المإيضالالاح أهالال  بيااالالاع الوصالالا المطلالالوب ، وكالالذل  الالالاظ  وعيوبهالالا
وتاالالالاو   التعالالالرا علالالال  توزيالالال  الالالالاظ  علالالال  الالالالدورياع محالالال  الدراسالالال ت، و المستشالالالهد بهالالالا
 Chicago style - MHRA) ن أدلال  االستشالهاداع المرجعيال  وهال مال  البحت خمسال

Style - Harvard style - APA style - AMA styleت) 

                                                           
 . (2001محمد محمد النجار, "صياغة االستشهادات المرجعية" )أطروحة ماجستير, جامعة المنوفية,  (7)
محمد صالح الخليفي, "توثيق االستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية لمنهاج النشر في بعض الدوريات", مجلة مكتبة الملك فهد  (8)

 .135 –116(: 2001)مارس  2, عدد 6الوطنية 
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األمااالالال  توضالالالي  أهميالالال  بعمالالال  دراسالالال  تهالالدا ل 2113فالالي عالالالا   (7)كمالالا مالالالا  )الهالالالوار (
صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال  سالالواء أامالالاط  العلميالال ت وتعالالر  الدراسالال  اسالالتخداماع

 مالالالن مائمالالال  المراجالالال  ألربعالالال  مالالالن أاظمالالال  تو يالالال  المراجالالال  وهالالاليأو  كااالالالع داخالالال  الالالالاا
 (تاظا  دلي  شيكانو - CBEاظا   -APA  اظا  – MLAاظا  )

االستشالهاداع المرجعيال  فالال يوجالد أما بالاسب  للدراساع العربي  في مجا  بالرامج إدارة 
التعريالالا بأدلالال  إلالال   تهالالدا هالالذه الدراسالال ، و 2116فالالي عالالا   (11)نيالالر دراسالال  )الاجالالار(

والتعريالالالا بالالالالبرامج ا ليالالال  لصالالاليان  االستشالالالهاداع  ،صالالاليان  االستشالالالهاداع المرجعيالالال 
ومعرفالالالالالال  أفضالالالالالال  هالالالالالالذه البالالالالالالرامج التالالالالالالي يمكالالالالالالن اسالالالالالالتخدامها فالالالالالالي صالالالالالاليان   ،المرجعيالالالالالال 

تشالالالالالالتم  هالالالالالالذه الدراسالالالالالال  علالالالالالال  خمسالالالالالال  بالالالالالالرامج لصالالالالالاليان  و  االستشالالالالالالهاداع المرجعيالالالالالال ت
، مال  العلال  مالن مبال  الباحالت التي ت  الحصو  عليهالا بالفعال و االستشهاداع المرجعي ، 

 - ScholarWordبالالالالأن هالالالالذه البالالالالرامج تتالالالالاح بشالالالالك  مجالالالالاايت وهالالالالذه البالالالالرامج هالالالالي: )
Referencer TE  - Citation 9  - Endnote  - Bibloexpress ت) 

أدلالالال  هالالالذه البالالالرامج عالالالن الم سسالالالاع التالالالي صالالالدرع عاهالالالا  عالالالد  صالالالدورإلالالال   توصالالال و 
تغطالال  جميالال  البالالرامج أدلالال  صالاليان  االستشالالهاداع ت و صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال 

  مصالادر ال تغطال  هالذه البالرامج كاملال  جميالو  تEndnoteالمرجعيال  باسالت ااء براالامج 
جميالال  البالالرامج تالالدع  و  المعلومالالاع الالالواردة فالالي أدلالال  صالاليان  االستشالالهاداع المطبوعالال ت

 ScholarWordاافالالرد براالالامج و  Referencer TE اللغالال  العربيالال  باسالالت ااء براالالامج
 بتوافق  م  براامج ووردت

كمالالالا كشالالالفع المراجعالالال  العلميالالال  بالالالأن الدراسالالالاع المقاراالالال  لبالالالرامج إدارة االستشالالالالهاداع 
مالالد بالالالدأع فالالي الفتالالالرة مالالا بالالين أواخالالالر ال مااياالالاع والتسالالالعياياعت فالالي أعمالالالا   المرجعيالال 

                                                           
م في المؤتمر العربي الثالث, القاهرة: المنظمة العربية للتنمية سيد م (9) حمود الهوارى, "أربعة نظم لتوثيق البحوث العلمية" )قُدَّ

 (،2003جامعة الدول العربية,  -اإلدارية 
http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/136694.pdf. 

غة االستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية مقارنة", في مهنة المكتبات و المعلومات محمد محمد النجار, "البرامج اآللية لصيا (10)
م في نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات,   (،2006في مصر بين التنظير والممارسة )قُدَّ

www.elaegypt.com/DownLoads/5.pps . 
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(Nieuwenhuysen)(11) ( وSIEVERTSت)(12)  حيالالالالالالالالت مالالالالالالالالدما معالالالالالالالالاير ا ومحالالالالالالالالاور
 للمقارا  بين تل  البرامج والتي اعتمدع عليها العديد من الدراساع فيما بعدت

بتحديد المعايير الواجالب توفرهالا فالي ماعالدة  1771في عا   (13)(Mooreومد ما   )
بيااالالالاع بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  مالالالن ااحيالالال  التصالالالمي ، كمالالالا مالالالا  بإعالالالداد 

 مائم  مراجع  لتقيي  تل  البرامجت

مالالالن بالالالرامج إدارة  12بعمالالال  دراسالالال  مقاراالالال  لعالالالدد  1773فالالالي عالالالا   (14)(Nealومالالالا  )
االستشهاداع المرجعيال ، وتوصال  إلال  إاال  ال يوجالد مالا يسالم  بأفضال  براالامجت فمالن 
الواضالالالال  أن بعالالالال  البالالالالرامج أفضالالالال  فالالالالي بعالالالال  الخالالالالواا عالالالالن األخالالالالرىت لالالالالذا فالالالالإن 
األفضالالاللي  بالالالين البالالالرامج تعتمالالالد علالالال  المسالالالتخد  واإلمكاايالالالاع التالالالي يحتاجهالالالات وهاالالالا  
خاصالاليتين وراء تلالال  البالالرامج يجالالب وضالالعهما فالالي االعتبالالار: األولالال ، االسالالتيراد مالالن 

                                                           
(11) P. NIEUWENHUYSEN, “A Bibliography of Text Information Management Software for 

Ibm   Microcomputers and Compatibles,” Electronic Library 6, no. 4 (August 1988): 
264–314. 

     P. NIEUWENHUYSEN, “A BIBLIOGRAPHY OF TEXT INFORMATION MANAGEMENT 
SOFTWARE - 1989 UPDATE,” Electronic Library 7, no. 6 (December 1989): 405–426. 

     P. NIEUWENHUYSEN, “A Bibliography of Text Information Management Software for Ibm   
Microcomputers and Compatibles,” Electronic Library 8, no. 4 (August 1990): 254–278. 

(12) EG SIEVERTS et al., “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND RETRIEVAL 
TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .2. CLASSICAL RETRIEVAL-SYSTEMS,” 
Electronic Library 9, no. 6 (December 1991): 301–318. 

     EG SIEVERTS and M. HOFSTEDE, “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND 
RETRIEVAL TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .1. GENERAL 
INTRODUCTION,” Electronic Library 9, no. 3 (June 1991): 145–154. 

     EG SIEVERTS et al., “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND RETRIEVAL 
TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .3. END-USER SOFTWARE,” Electronic 
Library 10, no. 1 (February 1992): 5–19. 

     EG SIEVERTS, M. HOFSTEDE, and BO GROENIGER, “SOFTWARE FOR 
INFORMATION-STORAGE AND RETRIEVAL TESTED, EVALUATED AND   
COMPARED .4. INDEXING AND FULL-TEXT RETRIEVAL PROGRAMS,” Electronic 
Library 10, no. 4 (August 1992): 195–208. 

     EG SIEVERTS et al., “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND RETRIEVAL 
TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .5. PERSONAL INFORMATION 
MANAGERS, HYPERTEXT AND RELEVANCE   RANKING PROGRAMS,” Electronic 
Library 10, no. 6 (December 1992): 339–357. 

     EG SIEVERTS et al., “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND RETRIEVAL 
TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .6. VARIOUS ADDITIONAL PROGRAMS,” 
Electronic Library 11, no. 2 (April 1993): 73–91. 

     EG SIEVERTS and M. HOFSTEDE, “SOFTWARE FOR INFORMATION-STORAGE AND 
RETRIEVAL TESTED, EVALUATED AND   COMPARED .7. WHAT TO CHOOSE, OR 
THE PURPOSE OF IT ALL,” Electronic Library 12, no. 1 (February 1994): 21–22. 

(13) C. Moore, “Personal Reference Management Software—how to Evaluate It?,” Health 
Libraries Review 8, no. 1 (1991): 4–10. 

(14) P. R. Neal, “Personal Bibliographic Software Programs: A Comparative Review,” 
BioScience 43, no. 1 (1993): 44–51. 
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مواعالالالد البيااالالالاع، وذلالالال  ألاهالالالا تالالالوفر الومالالالع الالالالالز  إلدخالالالا  بيااالالالاع المراجالالال  يالالالدوي ات 
وال اايالال ، تكامالال  تلالال  البالالرامج مالال  معالالالج الاصالالوا حيالالت إاهالالا تالالوفر الومالالع الالالالز  

اء مائمالال  المراجالال ت ومالالد تفومالالع بالالرامج لتو يالال  المراجالال  فالالي أورا  العمالال ، وكالالذل  إاشالال
Endnote Plus و ،Papyrus و ،Pro-cite و ،Reference Manager  عن

نيالالالره  مالالالن البالالالرامج محالالال  الدراسالالال ت وتتفالالالاوع هالالالذه البالالالرامج فيمالالالا بياهالالالا فالالالي سالالالهول  
براالالالامج سالالاله  االسالالالتخدا  للغايالالال   Papyrusاالسالالالتخدا  والسالالالرع  والسالالالعرت فبراالالالامج 

في السرع  من ال ال   برامج األخرىت أمالا ال ال ال  بالرامج  ورخيا ال من، ولكا  أم 
األخالالالرى فتتميالالالز بالسالالالرع  والسالالالهول  الاسالالالبي  فالالالي االسالالالتخدا  ولكاهالالالا باهظالالال  الالالال منت 

من البرامج باهظ  الال من  Reference Managerو  Pro-citeويعتبر براامجي 
 والمكلف  جد ات

اجعالالالالال  لبالالالالالرامج إدارة بعمالالالالال  مائمالالالالال  مر  1777فالالالالالي عالالالالالا   (15)(Dell'Orsoومالالالالالد مالالالالالا  )
االستشهاداع المرجعي  وطبقها فالي أو  األمالر علال  براالامجينت  ال  اسالتمر التحالديت 
الالالدور  ليضالاليا محالالاور جديالالدة للمقاراالال  وكالالذل  إضالالاف  بالالرامج جديالالدةت وصالاللع عالالدد 

دراسالالال  وذلالالال  حتالالال  عالالالا   18الدراسالالالاع المقاراالالال  التالالالي مالالالا  بهالالالا بصالالالف  مسالالالتمرة إلالالال  
  (16)ت2111

ل  يقد  تفضيالع أل  من البرامج في دراست  ولكا   Dell'Orsoومن المالحظ أن 
يشالالير إلالال  أن أفضالال  براالالامج هالالو الالالذ  يلبالالي احتياجالالاع المسالالتخدمينت ويتضالال  مالالن 

لهمالالالالالالا أفضالالالالالال   Reference Managerو  Endnoteدراسالالالالالالت  أن براالالالالالالامجي 
 اإلمكااياع مقارا  بالبرامج األخرىت

مالن بالرامج  11بعم  دراس  مقاراال  لعالدد  2111في عا   (17)(Shaplandومامع )
إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال ، وتوصالاللع إلالال  أن أفضالال  براالالامجين مالالن بالالرامج إدارة 

حيالالالالالت إاهمالالالالالا يالالالالالوفران  Biblioscapeو  Endnoteاالستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال  همالالالالالا 

                                                           
(15) Francesco Dell’Orso, “Bibliography Management Software: Analysis and Comparison of 

Some Packages”, 2010, http://www.burioni.it/forum/dellorso/bms-dasp/text/index.html. 
 .158( ص 3؛ انظر ملحق رقم )Dell'Orsoلالطالع على البرامج محل الدراسة لدراسات  (16)

(17) Maggie Shapland, “Evaluation of Reference Management Software on NT (comparing 
Papyrus with ProCite, Reference Manager, Endnote, Citation, GetARef, Biblioscape, 
Library Master, Bibliographica, Scribe, Refs”, 2001, 
http://eis.bris.ac.uk/%7Eccmjs/rmeval99.htm. 
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 أعل  درج  من السهول  في االستخدا  ومروا  األدواع واالتصا  بشبك  اإلاتراالعت
افضالالال  فالالالي البحالالالت وأرخالالالا فالالالي الالالال من ويجالالالر  لالالال   Biblioscapeولكالالالن براالالالامج 

التحالالالالديت المسالالالالتمر بسالالالالرع  ليعالالالالزز البراالالالالامج دوري الالالالا باإلمكاايالالالالاع الجديالالالالدة اسالالالالتجاب  
 لطلباع المستخدمينت

بباالالالالالاء دراسالالالالال  علالالالالال  أن هاالالالالالا  حاجالالالالال  مالالالالالالن  2115فالالالالالي عالالالالالا   (18)(Omarومالالالالالا  )
University of Technology  السالالتخدا  بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال ت

كما أن الباح ين بالجامع  يرحبون بتالوفير أحالد تلال  البالرامجت ويالزداد الالداف  المالتال  
تل  البرامج من مب  المستخدمين الفعليين لتل  البرامج في نالبيال  م سسالاع التعلالي  

بالالالرامج إدارة  العالالالي فالالالي جاالالالوب أفريقيالالات ومالالالد أجالالالرى المقاراالال  علالالال  عالالالدد خمسالال  مالالالن
ت RefrenceManagerو  B3االستشهاداع المرجعي ت  وأوص  بامتال  اظامي 

لديالالالالال  إمكاايالالالالال  الالالالالالربط الشالالالالالبكي والغيالالالالالر  RefrenceManagerحيالالالالالت إن براالالالالالامج 
موجالالودة بأنلالالب البالالرامج األخالالرىت كمالالا أشالالار بأاالال  يمكالالن شالالراء عالالدد مليالال  مالالن اسالال  

ن المصالادر الكبيالرة علالال  وذلال  السالتيراد المراجال  مال RefrenceManagerبراالامج 
شالالالالالالالبك  المعلومالالالالالالالاع )فهالالالالالالالارق المكتبالالالالالالالاع، مواعالالالالالالالد البيااالالالالالالالاع، محركالالالالالالالاع البحالالالالالالالت، 

فهالالو براالالامج  B3المسالالتودعاع الرمميالال (ت تلالال  المراجالال  يمكالالن اسالالتيرادها فالالي براالالامج 
 مجااي يمكن للجمي  استخدام  للمعالج  والمخرجاعت

إدارة االستشالهاداع  وما سب  يشير إل  أا  وحت  ذلال  الومالع اجالد أن معظال  بالرامج
المرجعيالالالال  ال تتالالالالي  االسالالالالتيراد مالالالالن المصالالالالادر الخارجيالالالال ت وكالالالالذل  ال تتالالالالي  خاصالالالالي  
المشالالارك ت كمالالا أن أسالالق تطالالوير تلالال  البالالرامج مالالد تغيالالرع اتيجالال  لظهالالور العديالالد مالالن 
المعالالايير والخاصالال ، إمالالا بالبحالالت واالسالالترجاع أو بتبالالاد  المعلومالالاع والخاصالال  بتلالال  

لعالالا   z39.88والمسالم  بالالال  Open URLظهالالر معيالار البالرامجت فعلالال  سالبي  الم الالا  
ت ممالالا أدى لظهالالور Context Objects، وحاويالالاع البيااالالاع الخاصالال  بالال  2116

COinS بعاصالر المحتوى كائااع span  ت وكالذل  ظهالور صاليان  التبالاد  المعياريال
RIS Format وهي طريق  معياري  لصيان  المراجال  تسالتطي  معظال  البالرامج ا ن ،
، وتتي  العديد من المصالادر الخارجيال  )م ال : مواعالد البيااالاع، فهالارق التعام  معها

                                                           
(18) Yunus Omar, “Comparative Analysis of Selected Personal Bibliographic Management 

Software (PBMS) with Special Reference to the Requirements of Researchers at a 
University of Technology” (Stellenbosch: University of Stellenbosch, 2005). 
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المكتبالالالالاع، محركالالالالاع البحالالالالت، المسالالالالتودعاع الرمميالالالال ( إمكاايالالالال  التصالالالالدير المباشالالالالر 
Direct Export  والتالالالي تتالالالي  تصالالالدير المراجالالال  ألحالالالد بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع

 تRISالمرجعي  بإحدى الصياناع المعياري  م   

بعم  دراسال  علال   2111في عا   (17)(Cobus-Kuoو  Gilmourوما  كال  من )
أربعالال  مالالن بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال ، ومالالد راعيالالا اختيالالار اظالالامين مبايالالان 

واظامين آخالرين مالن تطبيقالاع سالط   Refworksو  CiteULikeعل  الويب وه  
ت ومالالد توصالالال إلالال  أن أفضالال  تلالال  البالالرامج Zoteroو  Mendeleyالمكتالالب وهمالالا 

لدم  االستشهاداع المرجعي  ب ، التحديت المستمر ل ، كمالا أن لال   Refworks هو
العديالالالد مالالالن الفيالالالديوهاع التعليميالالال  اك الالالر مالالالن أ  براالالالامج آخالالالر فالالالي البالالالرامج الالالال الت 

 األخرىت

ظهرع الخالدماع والتالي تسالم  للمسالتخدمين بمشالارك  محتويالاع مكتبالاته  الشخصالي  
مراجالالال  فالالالي موضالالالوعاع بحالالال ه ت ممالالالا فالالالي بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  مالالالن 

يسم  بتوسي  ماعدة ااتشار تل  المراج  وسالهول  حصالو  أمالرااه  فالي افالق المجالا  
عل  تل  المراج  مجمع  بسهول ت كما يمكاه  التفاع  م  نيره  مالن البالاح ين فالي 
هذا المجا ت وتض  الدراسالاع السالابق  وتوصالياتها مجموعال  كبيالرة مالن محالاور وباالود 

 تي يمكن االستعاا  بها في إعداد مائم  المراجع تالمقارا  وال

وممالالا سالالب  يتضالال  أن عمليالال  اختيالالار البراالالامج المالئالال  يعتمالالد علالال  احتياجالالاع كالال  
مسالالتخد ، ولكالال  براالالامج مالالن هالالذه البالالرامج اقالالاط مالالوة واقالالاط ضالالعا والتالالي مالالن شالالأاها 

  تحديد اتجاهاع فئ  المستخدمين بالسلب أو اإليجالاب علال  أحالد تلال  البالرامجت فعلال
سالالبي  الم الالا : علالال  المسالالتخد  تحديالالد مسالالتقب  البيااالالاع المخزاالال  لديالال ، هالال  هالالي مالالن 
أج  ورمال  عمال  أو مشالروع واحالد حيالت سالتكون مائمال  مرجعيال  يمكالن الالتخلا ماهالا 
فالالالي اهايالالال  العمالالال ت أ  إاهالالالا مكتبالالال  مالالالن المراجالالال  والتالالالي يكواهالالالا المسالالالتخد  مالالالن أجالالال  

خدا " هو معيار اختيار البراامجت البحوت الجاري ت ففي الحال  األول  "سهول  االست

                                                           
(19) Ron Gilmour and Laura Cobus-Kuo, “Reference Management Software: A Comparative 

Analysis of Four Products,” Issues in Science and Technology Librarianship, no. 66 
(2011), http://www.istl.org/11-summer/refereed2.html. 
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أمالالا فالالي الحالالال  ال اايالال  فيوجالالد عالالدة معالالايير لالختيالالار )م الال : سالالع  التخالالزين، إمكاايالال  
 إضاف  التعليقاع، إمكااياع البحتتتتإل (ت

 من خالل العرض السابق للدراسات التي توافرت للباحث يتضح أن:

المرجعيالالالال  علالالالال  ركالالالالزع الدراسالالالالاع العربيالالالال  فالالالالي مجالالالالا  صالالالاليان  االستشالالالالهاداع  -
توضي  أهمي  االستشهاداع المرجعي  وكالذل  التعالرا علال  أهال  أامالاط صاليان  

 االستشهاداع المرجعي ت

فالالالي مجالالالا  مقاراالالال  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع  األجابيالالال ركالالالزع جميالالال  الدراسالالالاع  -
المرجعيالال  علالال  إعالالداد معالالايير ومحالالاور للمقاراالال  بالالين تلالال  البالالرامج إمالالا لمكوااتهالالا 

ما من ااحيال  التصالمي  لقاعالدة بيااالاع تلال  والعملياع األساس ي  التي تقو  بها، وا 
 البرامجت

اعت نير أن وج  االختالا يكمن فالي وهي أوج  اتفا  الدراس  الحالي  وتل  الدراس
 الحدود لك  ماه  وكذل  المتغيراع الاوعي  الخاص  بك  دراس  عل  حدهت

 أما عن االستفاد  الحالية من الدراسات السابقة:

وجهالالالع الدراسالالالاع السالالالابق  الضالالالوء احالالالو مفهالالالو  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع  فقالالالد -
 المرجعي  وكذل  ما يتاح للبرامج من إمكاااعت

االسالالالالتفادة مالالالالن الدراسالالالالاع السالالالالابق  فالالالالي إ الالالالراء اإلطالالالالار الاظالالالالر  وتصالالالالمي  مائمالالالال   -
 المراجع ت

 االستفادة من التوصياع المقترح ت -

 في كونها: وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 من أوائ  الدراساع العربي  التي تتااو  برامج إدارة االستشهاداع المرجعي ت -

مامع الدراس  بتسليط الضوء علال  أهال  التقايالاع والمعالايير التالي تسالتخدمها تلال   -
 البرامجت
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إلدارة االستشهادات المرجعيةة للبةاحثين باللغةة العربيةة  zoteroإتاحة برنامج  -

نةامج باللغةة العربيةة عنةد تحميلةه مةن الموقةع الرسةمي حيث يمكن استخدام البر
 للبرنامج.

 :الدراسة صعوبات 0/9

 تأ يرهالالا تقليالال  المسالالتطاع مالالدر تالال  ومالالد ،صالالعوباعالك يالالر مالالن ال الدراسالال  هالالذه واجهالالع
 :  هي الصعوباع وهذه البحت، اتائج عل 

 عربيالال  دراسال إال  توجالد فالالال ،البحالت اقطال  فالي العربيالال  لدراسالاعل ااعالدا شالب   -1
 برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  عل  حد عل  الباحتت تتااو  واحدة

فعلالالال  سالالالبي   الدراسالالال  محالالال  أنلالالالب البالالالرامج فالالالي المسالالالتمر والتغييالالالر التحالالالديت -2
 كالان ممالا البحالت، فتالرة أ االاء أربال  مالراع zoteroبراالامج  تحالديت تال الم ا  

 ت  الدراس  هذه صعوب  زيادة في األ ر أكبر ل 

وجالالالب التعالالالالرا علالالالال  كيفيالالالال  اسالالالالتخدا  مالالالا يلالالالالي عالالالالن طريالالالال  االطالالالالالع علالالالال   -3
والمتاحالال   Online Documentations مسالالتاداع التو يالال  اإللكترواالالي 
 عل  الخط المباشر لك  من:

وكيفي  صيان  المراجال   BibTeXو  RISالصياناع المعياري  م    تأ 
 بهات

ت للوصالالو  لملفالالاع الطالالاب  المحلالالي SVN باإلصالالداراع الالالتحك  اظالالا  تب 
 امالالط لغالال وكالالذل  ملالالا الطالالاب  المحلالالي ل zoteroالخاصالال  ببراالالامج 

 ت وكذل  تعديلها واشرهاتاالستشهاد

ومخططاتهالالا وملفالالاع األامالالاط المصالالان  بهالالا،  االستشالالهاد امالالطلغالال   تج 
 وكيفي  التعام  معهات

، Open URLبع  المعايير وتطبيقاتها م   معيار الرابط المفتوح  تد 
 المفتوح البحت(، معيار COinS) span بعاصر المحتوى كائااعو 

OpenSearchت 
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 :( البحث محتويات)   الدارسة فصول 0/10

، التالز  الباحالت فالي إجالراء الدراسال  بمجموعال  مالن أهالدافهاهذه الدراس  وتحقيال  لتافيذ 
 الخطواع ت  تاظيمها في مجموع  من الفصو  عل  الاحو التالي:

 اظرة عام ": المرجعي  االستشهاداعإدارة  برامج"  :الفصل األول 

الا  واصالطالحا ، لغال    المرجعيال  االستشالهاداع تعريالا الفص  هذا ياامش  تعريالاوأيض 
    الدراس ، في المهم  التعريفاع بع  وكذل  المرجعي ، االستشهاداعإدارة  برامج

 ذلالالال  وبعالالالد المرجعيالالال ، االستشالالالهاداعإدارة  بالالالرامج علالالال  عامالالال  اظالالالرة الفصالالال  يعالالالر 
 إلدارة المختلفال  األاظمال  وكالذل  المرجعيال ، االستشالهاداعإدارة  برامج سماع يعر 

 لتطبيقالالالالاع عالالالر  ي ْلِقالالال  وأخيالالالالر ا األاظمالالال ، تلالالال  وعيالالالالوب مميالالالزاع وكالالالذل  المراجالالال ،
 تالمرجعي  لالستشهاداع المهيكل  والصياناع المرجعي  االستشهاداع

  المرجعي  " االستشهاداعإدارة  لبرامج مقارا  تحليلي  دراس "  :الثانيالفصل 

ت المرجعيالال  االستشالالهاداعإدارة  لبالالرامج المقاراالال  التحليليالال  الدراسالال  الفصالال  هالالذا يتاالاو 
 لكالالالال  مفصالالالال  وشالالالالرح البالالالالرامج تلالالالال  بالالالالداخ  والعمليالالالالاع العااصالالالالر أوال : يتاالالالالاو  حيالالالالت
 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو    ت عليها التقيي  يت  سوا والتي عملي ،

  براامج: المرجعي  االستشهاداعإدارة  برامج"  :الثالثالفصل zotero " ا  اموذج 

 يعالالر   الال  إتاحتالال ، وأسالاللوب zotero براالالامج عالالن عامالال  اظالالرة الفصالال  هالالذا يعالالر 
 والوظالالالائا بالبراالالالامج المسالالالتخدم  التقايالالالاع و البراالالالامج عليهالالالا يعتمالالالد التالالالي المعالالالايير
إتاحالال   عمليالال  بالتفصالالي  يعالالر  كمالالا البراالالامج، بهالالا يقالالو  التالالياألساسالالي   والعمليالالاع

 تاإلتاح  بعملي  الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ  للباح ين zotero براامج

 الاتائج والتوصياع"  :الخاتميييية " 

  قائمة بالمراجع والمصادر 

 المالحق  



 الفصل األول " برامج إدار  االستشهادات المرجعية: نظر  عامة "
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 :تمهيد 1/0

االستشهاداع المرجعي  من  إدارةلقاء خلفي  اظري  عن برامج إ إل  الفص  هذايهدا 
الا واصالطالحا ، لغال    المرجعي  االستشهاداع تعرياخال  ماامش  ل  بالرامج تعريالا وأيض 

 يعر     الدراس ، في المهم  التعريفاع بع  وكذل  المرجعي ، االستشهاداعإدارة 
 يعالالالر  ذلالالال  وبعالالالد المرجعيالالال ، االستشالالالهاداعإدارة  بالالالرامج علالالال  عامالالال  اظالالالرة الفصالالال 
 المراجال ، إلدارة المختلفال  األاظمال  وكالذل  المرجعيال ، االستشهاداعإدارة  برامج سماع
 االستشالالهاداع لتطبيقالالاع عالالر  ي ْلِقالال  وأخيالالر ا األاظمالال ، تلالال  وعيالالوب مميالالزاع وكالالذل 

 .المرجعي  لالستشهاداع المهيكل  والصياناع المرجعي 

  التعريفات والمفاهيم: 1/1

فالالي هالالذه الفقالالراع التعريفالالاع والمفالالاهي  لكالال  المصالالطلحاع التالالي سالالوا يتاالالاو  الباحالالت 
سوا يت  بااء األساق الاظر  للموضوع عليها والتالي ماهالا االستشالهاداع المرجعيال ، 

االستشهاداع المرجعي ، وأدل  أاماط صيان  االستشهاداعت عل  أساق وبرامج إدارة 
أن هالالذا الم لالالت هالالو الالالذ  سالاليت  التعالالر  لالال  فالالي إجالالراءاع ومراحالال  الدراسالال  التطبيقيالال  

 التحليلي  المقارا ت

 االستشهادات المرجعية: 1 1 1

: –: ")َشِهالالَد( علال  كالذا االستشالهاد بأنهيا ايمكن تعريف االستشهادات المرجعية لغوي ي
لفالٍن عل  فالن بكذا: أدى ما عاده مالن الشالهادةت  –شهادة : أخبر ب  خبرا ماطعات و 

 -الحالاِدَت: عايَاال  ت و -المجلق: حضالره ت و -: أمر بما عل ت و-باهلل : حَلَات و -و
جالال  )اْسَتْشالالَهَد( الر شالالِهَد علالال  شالالهادة نيالالره، وشالالهد بمالالا سالالم ت  الشالاليَء: عايَاالال  ت ويقالالا :

 -ت و(وَاسْتَشْههدُواواَهَههدُْوَمْنَ رههنََُُِْهه  ر   َْ)وفالالي تازيالال  العزيالالز  : ط لالالب ماالال  َأن يشالالهدتفالا الالا
 َأدب، مالن عالال أو  : ")الَمِرِجال  (: مالا يرجال  ِإليال  فالي علال المرجعي (21)بكذا: احتجَّ ب "ت

 (21)كتابت)محد  (ت )ج( َمراج "تأو 

                                                           
 .497(, 2004. )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 4مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط, ط  (20)
 .331المرجع السابق،  21))
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بعالالالال    فالالالالي عكمالالالالا ورد ا تعريييييف االستشييييهادات المرجعييييية  يمكيييينبينمييييا  اصييييطالح 
  مالالالاموق الباهالالالاو ففالالالي  ،والدراسالالالاع العلميالالال  والموسالالالوعاع االصالالالطالحي  المعالالالاج 

( وعرفال  علال  Citationورد مصطل  )استشهاد مرجعي تحع مصالطل    ي:الموسوع
مقا  دور  م  ذكر العااصر التي يتألا ماها هالذا الوصالا"ت أو  ا : "وصا كتابأ

إشالالالالارة  –كمالالالالا يعطالالالالي القالالالالاموق تعريفالالالالا آخالالالالر تحالالالالع مصالالالالطل  )إرجاعالالالال  ببليوجرافيالالالال  
جالالزء مالالن االالا تعالالرا وتصالالاا أو  االالاإلالال   ببليوجرافيالال ( ويعرفهالالا علالال  أاهالالا: "إشالالارة

 (22)ببليوجرافيا مصدر الو يق "ت

ورد مصالالالطل  )االستشالالالهاد   والمعلومالالالاع:معجالالال  مصالالالطلحاع المكتبالالالاع كمالالالا ورد فالالالي 
 إحالالال أو  االال : "استشالالهاد مرجعالاليأ( وعرفالال  علالال  Citationالمرجعالالي تحالالع مصالالطل  

الفقالرة التالي اسالتق  ماهالا الالاا والتعريالا بمصالدرهات مرجال  ببليالوجرافي أو  الالااإل  
استشالهاد  للمقالالال  التالي أخالالذع ماهالالا عالدة أسالالطر اصالالوا معلوماتيال  كإحالالال  تعريفيالال  

 (23)بمصدرها"ت

 ODLIS: Online قالالالاموقل اوفق الالال االستشالالالهاداع المرجعيالالال تعريالالالا فالالالي حالالالين ورد 

Dictionary for Library and Information Science ،فالي المعاال  األدبالي" : 
أو  أ  كلمالالالاع حرفيالالال  أل  متحالالالدتأو  ماطالالالو  أل  سالالاللط تأو  أ  مصالالالدر مكتالالالوب

مالالن عمالال  )كتالالاب، جالالزء أو  كاتالالبت وفالالي اسالالتخدا  المكتبالال : إشالالارة مكتوبالال  لعمالال  محالالدد
ملحالن أو  محررأو  ( والتي أاتجها م لاتتتإل مقال ، أطروح ، تقرير، اوت  موسيقي 

 (24)ت وتحدد اإلشارة بوضوح مكان الو يق  في العم "تتتتإل 

االستشهاداع المرجعي  عل  أاها "إ باع ح  ا خرين في شالك   محمد النجاروَعرَّا 
 (25)الم لا في عمل "تأو  صيان  معترا بها يرتضيها الباحت

                                                           
(, 1990شعبان خليفة, قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع,  (22)

92. 

 .62(, 2000عبد الغفور عبد الفتاح قاري, معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية,  (23)

(24) Joan M Reitz, Western Connecticut State University, and Libraries Unlimited Inc, “Online 

Dictionary for Library and Information Science ODLIS”, 1996, http://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_C.aspx?#citation. 

 .14(, 2001ة, محمد محمد النجار, "صياغة االستشهادات المرجعية" )أطروحة ماجستير, جامعة المنوفي (25)
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المراجالال  إلالال   االال  "عمليالال  اإلشالالارةبأ Citationاالستشالالهاد  محمييد الخليفيييا رَّ كمالالا َعالال
التالالالالالي رجالالالالال  إليهالالالالالا الباحالالالالالت فالالالالالي دراسالالالالالت ، لتمكالالالالالين القالالالالالار  مالالالالالن الرجالالالالالوع إليهالالالالالا بيسالالالالالر 

 (26)وسهول "ت

ومالالالن التعريفالالالاع السالالالابق  يمكالالالن تعريالالالا االستشالالالهاداع المرجعيالالال  إجرائيالالالا علالالال  أاهالالالا: 
البياااع الببليوجرافي  ألحد مصالادر المعلومالاع، والتالي تال  صاليانتها إمالا  مجموع  من

يالالالدوي ا أو آلي الالالا بواسالالالط  أحالالالد بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  حسالالالب أحالالالد أامالالالاط 
 صيان  االستشهاداع المرجعي ت

 االستشهادات المرجعية:إدار   برامج 2 1 1

البالرامج ا ليال  لصاليان  ) محمد النجياراختلفع تسمياع تل  البرامج فقط أطل  عليها 
بالالالالالالرامج تقالالالالالالو  بمعالجالالالالالال  البيااالالالالالالاع  اهالالالالالالا "أوعرفهالالالالالالا علالالالالالال   ،(االستشالالالالالالهاداع المرجعيالالالالالال 

صالالالالالالاليان  االستشالالالالالالالهاداع أامالالالالالالالاط  شالالالالالالالك  مقالالالالالالالان مالالالالالالالن فالالالالالالاليالببليوجرافيالالالالالالال  وصالالالالالالاليانتها 
 (27)."المرجعي 

المراجالالالال  إدارة  )برمجيالالالالاع Alligood & Skidmore فالالالالي حالالالالين أطلالالالال  عليهالالالالا
 BRMS" Bibliographic Reference Management"الببليوجرافيالالال  

Software أداة معقدة ومتطالورة إلدارة المعلومالاعت ولتلال  األداة "( وعرفاها عل  أاها
عل  المساعدة بأرب  طر  رئيسي  وهي: االسترجاع، وتاظي  وتخزين المراجال ، القدرة 

دراجها في التقارير باستخدا  امط استشهاد محددت كمالا يمكالن إدخالا  المراجال  يالدوي    اوا 
تحميلهالالالا فالالالي ماعالالالدة بيااالالالاع تلالالال  البالالالرامج بحيالالالت تتكامالالال  المراجالالال  بالالالداخ  التقريالالالر أو 

 (28)ت"إلاشاء مائم  مراج  مصان  بشك  صحي 

 Bibliography)برمجيالاع صاليان  الببليوجرافيالاع  Dell'Orsoبيامالا أطلال  عليهالا 

Formatting Software مجموعالالال  مالالالن البالالالرامج المصالالالمم  "( وعرفهالالالا علالالال  أاهالالالا
                                                           

محمد صالح الخليفي, "توثيق االستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية لمنهاج النشر في بعض الدوريات", مجلة مكتبة الملك فهد  (26)

 .119(: 2001)مارس  2, عدد 6الوطنية 

في مهنة المكتبات و المعلومات  محمد محمد النجار, "البرامج اآللية لصياغة االستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية مقارنة", (27)

م في نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات,   (،2006في مصر بين التنظير والممارسة )قُدَّ
www.elaegypt.com/DownLoads/5.pps. 

(28) Elaine Alligood, Becky Skidmore, and National Information Center on Health Services 

Research and Health Care Technology, “Etext on Health Technology Assessment 
(HTA) Information Resources”, July 2003, 
http://www.nlm.nih.gov/archive/20060905/nichsr/ehta/chapter17.html. 
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دارة السجالع الاصالي  فالي واحالد أو  لمساعدة المستخدمين في تجمي  الببليوجرافياع وا 
 (27)ت"أك ر من مواعد البياااع

( Bibliographical Managers)المالالدير الببليالالوجرافي  Castillaوأطلقالالع عليهالالا 
دارة وتاظالي  وعالر  "وعرفتها عل  أاها  تل  األدواع الالزم  لتسهي  عملياع جمال  وا 

 (31)ت"المراج  الببليوجرافي  لمختلا أاواع الو ائ 

 Referenceاالستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال إدارة  يمكالالالالالن تعريالالالالالا بالالالالالرامجوممالالالالالا سالالالالالب  

Management Software  الا علال  أاهالا: هالي تلال  البالرامج التالي صالممع خصيص 
المراجالالال  عالالالن طريالالال  السالالالماح للمسالالالتخد  بتجميالالال  وتخالالالزين وتاظالالالي  إدارة  تقالالالو  بعمليالالال ل

البحالت بأحالد الحقالو  أو و  ، وتتي  بعضها إرفالا  الالاا الكامال  لتلال  المراجال ،المراج 
دراجهالالالا فالالالي أماكاهالالالا المااسالالالب  بالالالداخ  أورا  جالالالزء ماهالالالا السالالالترجاعها و  حسالالالب  العمالالال ا 

أامالالالاط  مالالال  المراجالالال  بالصالالاليغ  المااسالالالب  حسالالالبئ، وكالالالذل  توليالالالد ما الصالالاليان  المااسالالالب 
 االستشهاداع المختلف ت

 مسمياع هذه البرامج في اإلاتاج الفكر :والجدو  التالي يوض  أه  

 المرجعي أه  المسمياع التي أطلقع عل  برامج إدارة االستشهاداع :  (4) جدو  رم 

 المسم  بالعربي  المسم  باإلاجليزي 
Bibliographic Reference Management Software   برامج إدارة المراج  الببليوجرافي 
Reference/Bibliographic Management Systems  برامج إدارة المراج / الببليوجرافياع 

Bibliography Formatting Software   الببليوجرافي برامج الصيان 

Personal Bibliographic Managers  مدير  الببليوجرافياع الشخصي 

Bibliographic Management System  اظ  اإلدارة الببليوجرافي 

Reference Management Software  برامج إدارة المراج 

Reference Managers  المراج   مدير 

Reference Management System   إدارة المراج اظ 

Personal Bibliographic Database Programs  برامج مواعد البياااع الببليوجرافي  الشخصي 

                                                           
(29) Francesco Dell’Orso, “Bibliography Formatting Software: An Evaluation Template”, 2007, 

http://www.burioni.it/forum/ors-bfs/text/index.html. 

(30) Liuris Rodríguez Castilla, “Le Resulta Difícil Hacer La Bibliografía: Los Gestores De 

Referencias Bibliográficas Pueden Ayudarlo,” Acimed 19, no. 2 (February 2009): 1–21. 
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االستشالالالهاداع إدارة  ن هاالالالا  مسالالالمياع عديالالدة لمالالالا تعالالرا ببالالالرامجأممالالالا سالالب  يتضالال  و 
يمكالالن أن تتااسالالب مالال  وظيفتهالالا أو الالالاظ  التالالي تعمالال  مالالن خاللهالالات ويغلالالب المرجعيالال  

 Reference Managementالمراجالالالالالال إدارة  بالالالالالالرامجاسالالالالالالتخدا  مصالالالالالالطل  "

Softwareت" 

Style Manuals21صياغة االستشهادات أدلة أنماط  3 1 1  :() 

"فالالالي ظالالال  تعالالالدد أامالالالاط صالالاليان  االستشالالالهاداع المرجعيالالال  تتعالالالدد الصالالالياناع الخاصالالال  
متبالالال  لصالالاليان  ومعالالالار  بأوعيالالال  المعلومالالالاع، ممالالالا مالالالد يضالالال  البالالالاح ين والكتالالالاب بالالالين 

لرخرى، ومد اتج هذا عن عد  وجود صيان  مقاا  لالستشهاداع المرجعي  تتف  م  
 (32) اإلاتاج الفكر  العربيت"

كما تحتو  أدلال  األامالاط علال  مجموعال  مالن القواعالد الخاصال  بصاليان  االستشالهاداع 
د لكالالالال  أاالالالالواع مصالالالالادر المعلومالالالالاع، ورنالالالال  تعالالالالدد أسالالالالاليب ومواعالالالالد صالالالاليان  االستشالالالالها

لمصالالادر المعلومالالاع مالالن دليالال   خالالرت إال إاهالالا تختلالالا فالالي جوااالالب شالالكلي  فقالالطت أمالالا 
 (33 )البياااع التي تذكر عن المصدر فهي تقريبا متف  عليهات

بأاهالالا  Style Manualوباالالاء  علالال  مالالا سالالب  فإاالال  يمكالالن اإلشالالارة إلالال  أدلالال  األامالالاط 
مجموعالالال  مالالالن القواعالالالد لكتابالالال  وتصالالالمي  أورا  العمالالال ، وهالالالي إمالالالا لالسالالالتخدا  العالالالا  أو 
االستخدا  المحالدد للاشالر فالي ماظمالاع أو حقال  موضالوعي معالينت ويتالي  تطبيال  أحالد 
أدل  األاماط التوحيد في األسلوب وكذل  تاسي  أورا  العم ت ويطلال  علال  مجموعال  

  العمالالال  مالالن مبالالال  ماظمالالال  معياالالال  )امالالالط محلالالالي لكتابالالال  وتصالالالمي  أورا القواعالالد المحالالالددة
House Style ت وتعالالالد أدلالالال  األامالالالاط شالالالائع  لالسالالالتخدا  العالالالا  مالالالن جمهالالالور القالالالراء)

والمالال لفين، أو لالسالالتخدا  المتخصالالا للطالالالب والبالالاح ين مالالن مختلالالا التخصصالالاع 
 األكاديمي ت

  

                                                           
 .161( ص 4أنماط صياغة االستشهادات المرجعية؛ انظر الملحق رقم ) عرف على أسماء بعضللت (31)

 .4. مرجع سابق، "صياغة االستشهادات المرجعية"محمد محمد النجار،  (32)

)ديسمبر  3عدد  ،cybrarians journal ،"االستشهادات المرجعية بمصادر االنترنت: قائمة وببليوجرافيةاساليب صياغة " (33)

2004،) http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&id=356. 
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  االستشهادات المرجعية:إدارة  برامج تاريخ 1/2

القرن العشرين وبعد ظهور أجهزة الحاسب ا لي الشخصالي ، في بداي  ال ماايااع من 
 الببليوجرافي  التي كااع معيار ا كااع الفكرة الستبدا  الحز  التقليدي  لبطاماع المراج 

لكتروايال  علال  الحاسالب ا لالي إملفالاع إلال   لتتب  مصادر المعلوماع في ذلال  الومالع،
 والتي يمكن إدارتها والبحت فيها بسهول ت

وظيفالال  تلالال  البالالرامج فالالي ذلالال  الومالالع تاحصالالر فالالي البحالالت فالالي األدبيالالاع العلميالال  كااالالع 
للموضوعاع المختلف ، كما أاها كااع توفر الومالع والمجهالود وكالذل  التكلفال  الماديال ، 
كمالالا أن المقالالاالع الحدي الال  فالالي الموضالالوع كااالالع تتالالوفر فالالي تلالال  البالالرامج مبالال  طباعتهالالا 

  (34)استخدا  تل  البرامجت بأسابي ، فكان عل  الباحت أن يتعل  تقاياع

كااالالع هاالالا  محالالاوالع مليلالال  ألعالالداد البالالرامج التالالي مالالن شالالأاها تاظالالي  وامتبالالاق المراجالال  
ا االالالان مالالالن إاتالالالاج  الببليوجرافيالالال  والتالالالي أطلالالال  عليهالالالا البرمجيالالالاع الببليوجرافيالالال ، فقالالالد تالالال 

 Referenceا وهمالالالا الماتجالالالاع الرئيسالالالي  فالالالي هالالالذا المجالالالا  فالالالي ومالالالع واحالالالد تقريب الالال

manager خالر وا personal bibliographic reference ا الحق ال يَّ مْ والالذ  س ال
Procite ت وكان براامجReference manager   من بااع أفكار باحت في مجا

مالالالالدير معهالالالالد اسالالالالكريبق لربحالالالالات الطبيالالالال   Ernest Beutlerأمالالالالرا  الالالالالد  وهالالالالو 
Scripps Research Institute ت أمالالالالالاProcite  فقالالالالالد وضالالالالالعهاVictor 

Rosenberg ألستاذ بكلي  علو  المكتباع بجامع  ميتشجان بالوالياع المتحدةتا 

 Richard Nilesوالتالي وضالعها  Endnoteوفي ومالع الحال  ظهالر بالسالو  براالامج 
ماتجالاع فالي ومالع الحال    مالن ال ال ال ت وت  شالراء كالال  Niles Softwareمدير شرك  
اليالالالالو ت ت والزالالالالالع تبالالالالاع تلالالالال  الماتجالالالالاع حتالالالال  Thomson Scientificمالالالالن مبالالالال  
المبايالال  ا االالان مالالن ماتجالالاع  Thomson Scientificذلالال  وضالالعع إلالال   وباإلضالالاف 

 تEndnote webو  RefVizوهما  في هذا المجا  Web-based الويبعل  

                                                           
(34) Jud W. Gurney and Robert S. Wigton, “Computerized Reference Management: 

Searching the Literature,” American Journal of Roentgenology 147 (September 1986): 
641. 
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 بالالالالترويج التجالالالار  لفكالالالرة والالالالده بعالالالد بيالالال  شالالالركت  Ernestابالالالن  Earl Beutlerمالالالا  
Research Information Systems   إلThomson Scientific  في ماتصا

اتالالالالالاج براالالالالالامج مالالالالالن الماتجالالالالالاع الببليوجرافيالالالالال  ذو شالالالالالعبي  وهالالالالالو براالالالالالامج  التسالالالالالعياياع وا 
RefWorks ت براامجRefWorks   مملو  ا ن مالن مبالProQuest ت  ال  مالا  عالدد

 Libraryمالن مطالور  البرمجيالاع بإاشالاء مجموعال  مالن الماتجالاع الببليوجرافيال  م ال  

Master  وPapyrus  وNota Bene  وBibTeXت 

وكااع الر ي  للبرمجياع الببليوجرافي  عل  أاها برامج شخصي  تعكالق مواعالد بيااالاع 
جعلالالع للباحالالت القالالدرة التالالي ت هالالذه الر يالال  )الفهالالارق ومواعالالد البيااالالاع(ببليوجرافيالال  اكبر

علالالالالال  اسالالالالالالترجاع االستشالالالالالالهاداع مالالالالالن العديالالالالالالد مالالالالالالن المصالالالالالادر م الالالالالال  مواعالالالالالالد البيااالالالالالالاع 
عت فعلال  سالبي  الم الا  يمكالن للباحالت من فهارق المكتباأو  الموضوعي  المتخصص 

 Chemicalو  Web of Scienceو  PubMedالبحالت  ال  تحميال  المراجال  مالن 

Abstract فهالالارق المكتبالالاع الجامعيالال  مالالن أو  وكالالذل  مالالن فهالالرق مكتبالال  الكالالواجرق
مختلالالالا أاحالالالاء العالالالال ت ولكالالالن كااالالالع العقبالالال  الرئيسالالالي  أمالالالا  تحقيالالال  هالالالذه الر يالالال  هالالالي 

لمختلالالا المصالالادر الببليوجرافيالال ت ومالالد تالال  التغلالالب علالال  اخالالتالا صالاليان  التسالالجيالع 
حالالد كبيالالر بفضالال  الجهالالود المشالالترك  لمطالالور  البرمجيالالاع الشخصالالي  إلالال   هالالذه المشالالكل 

والجهود التي يبذلها ااشرين مواعالد البيااالاع و أصالحاب األاظمال  ا ليال  للمكتبالاع فالي 
 هذا المجا ت

 ن صيان  تستطي  الماتجاع معظ  فهارق المكتباع الكبرى ومواعد البياااع توفر ا
الببليوجرافيالال  الشخصالالي  مراءتهالالات ولكالالن فالالي الغالالالب لالال  تكالالن تتالالوفر تلالال  الصالاليان  فالالي 

لالالالذل  فقالالالد تالالال  بالالالذ  الك يالالالر مالالالن الجهالالالد فالالالي إعالالالداد   بالالالامي الفهالالالارق ومواعالالالد البيااالالالاع
مالالالن فهالالالارق المكتبالالالاع ومواعالالالد  )المراجالالال ( برمجيالالالاع مالالالن شالالالأاها أن تتالالالرج  السالالالجالع

 ظ  الببليوجرافي  الشخصي تالاإل   البياااع

جمالالال  المراجالالال  فالالالي إلالالال   ومالالالد اشالالالتملع الر يالالال  المسالالالتقبلي  علالالال  أن الباحالالالت مالالالد يحتالالالاج
والتالالي تمكاالال  مالالن اسالالترجاع المراجالال  فالالي أورا  العمالال   ،ماعالالدة بيااالالاع شخصالالي  واحالالدة

بالالأ  شالالك  مالالن الصالالياناع المطلوبالال  مالالن مبالال  الااشالالرينت كمالالا يمكالالن للباحالالت إضالالاف  
التسالالالجيالع الببليوجرافيالالال  والتالالالي تسالالالاعده فالالالي أ االالالاء إعالالالداد  مالحظاتالالال  الشخصالالالي  فالالالي
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أورا  العمالالال ت وبتطالالالور التكاولوجيالالالا وزيالالالادة مالالالدرة مواعالالالد بيااالالالاع الحاسالالالباع الشخصالالالي  
تلالالال  القواعالالالد علالالال  ملفالالالاع الالالالاا الكامالالال  كجالالالزء مالالالن  تحتالالالو أصالالالب  مالالالن الممكالالالن أن 
 السجالع الببليوجرافي ت

ي  أن تحتالالالالو  علالالالال  وظالالالالائا اظالالالال  كالالالالان مالالالالن المهالالالال  لراظمالالالال  الببليوجرافيالالالال  الشخصالالالال
ا حسالب الم سساع الكبيرةت فللمستخد  القدرة عل  تاظي  المراج  بطر  مختلف  أبجدي  

اسالالترجاع أو  الموضالالوعت وكالالذل  القالالدرة علالال  تكشالاليا البيااالالاعأو  العاالالوانأو  الم لالالا
إلالال   وباإلضالالاف  ،المعلومالالاع مالالن خالالال  البحالالت عالالن الكلمالالاع فالالي السالالجالع المخزاالال 

عل  إدراج المراج  في المستاداع بمعالج الاصالوا بمختلالا الصالياناع ذل  القدرة 
 المطلوب  من مب  الااشرينت

ماالذ ومالع مبكالر أصالالب  مالن الواضال  عالالد  حاجال  المسالتخدمين للبالالرامج التالي تقالو  فقالالط 
بصالالاليان  الببليوجرافيالالالاع فالالالي بالالالرامج معالجالالال  الاصالالالوا، إامالالالا هالالال  فالالالي حاجالالال  لالالالاظ  

 ا للسجالع الببليوجرافي تصمم  خصيص  متكامل  إلدارة مواعد البياااع وم

لال  يالالت   File Makerأو  Accessمواعالد البيااالاع المعروفال  م الال  إدارة  إن اظال كمالا "
تصميمها لتااسب التطبيقاع الببليوجرافي ت وأصب  يتساء  القائمين عل  تطالوير تلال  

بإضالالالاف   Word Perfectااشالالالر  أو  Microsoftالبرمجيالالاع متالالال  سالالالتقو  شالالالرك  
المراجالال  كخاصالالي  جديالالدة فالالي بالالرامجه ت وفيمالالا بعالالد أصالالب  هاالالا  تاالالافق دارة إ خاصالالي 
الببليوجرافيالالالاع الشخصالالالي  المتخصصالالال  ومعالجالالالاع الاصالالالوا لضالالال  تلالالال   اظالالال بالالالين 

الببليوجرافيالالاع  اظالال الخاصالالي  فالالي معالجالالاع الاصالالوات ولكالالن فالالي الاهايالال  أصالالبحع 
لالالالي  العالالالالي ومالالالد تالالال  تضالالالمياها فالالالي التع الشخصالالالي  فئالالال  رئيسالالالي  مالالالن فئالالالاع البرمجيالالالاعت

 (35)ت"وتدرق من مب  المكتبيين في دوراع محو األمي  المعلوماتي 

،  هالالذه البرمجيالالاع، وخاصالال  حالالز  البرمجيالالاع المبايالال  علالال  الويالالبويالحالالظ أن ظهالالور 
واسالالالالالتخدامها مالالالالالن مبالالالالال  المكتبالالالالالاع ي يالالالالالر العديالالالالالد مالالالالالن القضالالالالالايا ذاع الطالالالالالاب  العلمالالالالالي 

الملال  مالن فعاليالاع محالو األميال  فاستخدا  هذه األدواع مالد تخفالا بعال  "واألخالميت 
الفرصالالالال  أمالالالالا  الطالالالالالب للتركيالالالالز علالالالال  فهالالالال  لمالالالالاذا ومتالالالال  إتاحالالالال   المعلوماتيالالالال  وكالالالالذل 

                                                           
(35) Dirk Schoonbaert and Victor Rosenberg, “Personal Bibliographic Systems (PBS),” Encyclopedia of 

Library and Information Sciences (London: Taylor & Francis, 2010), 4128. 
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تستشالالالهدت ورنالالال  ذلالالال  فيالالالرى المكتبيالالالين أن الطالالالالب لالالالن يتعلمالالالوا كيفيالالال  عمالالال  استشالالالهاد 
 (36)ت"صحي  إذا ل  يتعلموا كيفي  القيا  بذل  يدويا

  المرجعية:االستشهادات إدارة  برامج سمات 1/3

تعددع سماع تل  البرامج وتختلا تل  السماع من براالامج  خالر ولكالن تجتمال  تلال  
 البرامج عل  مجموع  من السماع األساسي  وهي:

  وذل  عن طري :إدخال وتخزين المراجع: 

  المتاحالال  علالال  الخالالط المباشالالر )م الال : الفهالالارق، اسالالتيراد المراجالال  مالالن المصالالادر
مواعالالد البيااالالاع، الموسالالوعاع، مجموعالالاع المشالالارك ، صالالفحاع الويالالب المختلفالال  

 تتتإل (ت

   اإلدخالالا  اليالالدو  لحقالالو  الوصالالا المختلفالال  )م الال : م لالالا، عاالالوان، الااشالالر، سالالا
الاشالالرتتتإل ( لمجموعالال  مصالالادر المعلومالالاع المختلفالال  )م الال : كتالالب، أطروحالالاع، 

 دورياعتتتإل (ت

  وذل  عن طري :إرفاق ملفات للمراجع المخزنة: 

  :  م(  إضاف  ملفاع للمراجPDF ت) و صفحاع الويب و صور تتتإل 

 عم  روابط فائق  بأماكن تواجد الاا الكام ت 

دار  المراجع المخزنة:    وذل  عن طري :تنظيم وا 

 تاظي  المراج  في عدة مجلداع مابل  للبحتت 

 إضاف  مالحظاع شخصي  وتعليقاع عل  المراج  المختلف ت 

  للمراج ت تكشيفي إضاف  ر وق موضوعاع أو مصطلحاع 

 تكشيا ملفاع الاا الكام ت 

وذل  عن طري :  استرجاع المراجع المخزنة:  

  البحت الماطقي فالي حقالو  الوصالا المختلفال ت مال  إمكاايال  تحديالد حالدود البحالت
 )مدى الساواع، اوع المصدرتتتإل (ت

  المفتاحيالالالال  أو اسالالالالتعرا  المراجالالالال  أبجالالالالدي ا وفالالالال  ر وق الموضالالالالوعاع والكلمالالالالاع
 الم لا أو السا  تتتإل ت

                                                           
(36) Jane Kessler and Mary K. Van Ullen, “Citation Generators: Generating Bibliographies for the Next 

Generation,” The Journal of Academic Librarianship 31, no. 4 (July 2005): 310. 



  
 

 
 

34 
 

وذل  عن طري :  مخرجات المراجع المسترجعة:  

   صالالالاليان  المراجالالالال : حيالالالالت تقالالالالو  البالالالالرامج بإاتالالالالاج مائمالالالال  الببليوجرافيالالالالاع وصالالالاليان
 MLAو  APA)م ال :  المخرجاع حسب أاماط صاليان  االستشالهاداع المختلفال 

تتتإلالال (ت كمالالا أن أنلالالب تلالال  البالالرامج تتالالي  المئالالاع مالالن أامالالاط الصالاليان  والمعالالدة 
مسالالالالبقا والمدمجالالالال  بالبراالالالالامج لجميالالالال  أاالالالالواع المصالالالالادر المختلفالالالال  )م الالالال : كتالالالالب، 
أطروحالالالالاع، دوريالالالالاعتتتإل ( كمالالالالا تسالالالالم  للمسالالالالتخد  بعمالالالال  صالالالاليان  مخصصالالالال  

لتكالون عمليال  تغييالر صاليان  األامالاط عبالارة عالن اختيالار  (37)لشك  المخرجالاعت 
الامط من القائمال  ليقالو  البراالامج بالصاليان  وفال  هالذا الالامطت ليالتمكن المسالتخد  
في الاهاي  من إدراج االستشهاداع في أورا  العم  ببرامج معالجاع الاصوا 

 المختلف ت

 اتالالاج ملالالا تصالالدير ملالالا بصالاليان  مهيكلالال  معياريالال : حيالالت تقالالو  تلالال  البالالرامج بإ
يحتالالالو  علالالال  مجموعالالال  المراجالالال  المسالالالترجع  والمالالالراد تصالالالديرها أو عمالالال  اسالالالخ  

و  MARC 21احتياطيالالال  ماهالالالا حسالالالب الصالالالياناع المهيكلالالال  المختلفالالال  )م الالال  
BibTeX  وXML  وRIS)  لتتمكن برامج إدارة االستشهاداع المرجعيال  األخالرى

 من استيرادهات

وذل  عن طري :  مشاركة مخرجات المراجع:  

  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  موامالالال  أحالالالد  إاشالالاء مجموعالالال  مشالالالارك  علالالال
 ووض  مجموع  المراج  بها لمشاركتهات

  تصالالالالالدير مجموعالالالالال  المراجالالالالال  لملالالالالالا ورفعالالالالال  علالالالالال  أحالالالالالد الموامالالالالال  الشخصالالالالالي  أو
 مجموعاع الاقاشت

 رسال  كمرف  بالبريد اإللكتروايت  تصدير مجموع  المراج  لملا وا 

  

                                                           
جهة النشر لعملية التوثيق. كما إنشاء نمط جديد( لتناسب متطلبات  –تستخدم عملية تخصيص شكل المخرجات )تعديل نمط  (37)

 تستخدم أيضا لتعديل األنماط لتناسب اللغة العربية.
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نظم ادارة 
 المراجع

النظم اليدوية 
 التقليدية

نظام البطاقة 
 (الجذاذة)

نظام الملف 
 (الدوسيه المقسم)

النظم االلكترونية 
 الحديثة

تطبيقات الجداول 
الحسابية وقواعد 

 البيانات

برامج 
االستشهادات 

 المرجعية

 :Reference Management Systemsالمراجع إدارة  نظم 1/4

 (38)ت  طريقالال  ماطقيالال  لترتيالالب المراجالال يمكالالن تعريالالا اظالال  إدارة المراجالال  علالال  أاهالالا: أ
مد تكون يدوي  )م  : تسجي  تفاصي  المراج  علال  بطامالاع ورميال  وحفالظ المقالاالع و 

المراجالال ، )م الال : اسالالتخدا  بالالرامج متخصصالال  إلدارة   لكتروايالال  أو إملفالالاع(للفالالي خزااالال  
تطبيقاع مواعالد البيااالاع م ال  أو  Excelاستخدا  تطبيقاع الجداو  الحسابي  م   أو 

Access :أو الدمج بياه  مع ا، كما يتض  من الشك  التالي 

 
 

 

 

 

 

 

 المراج إدارة  : اظ (1) رم  شك 

 : Manual Systemsالنظم اليدوية التقليدية  1 4 1

تقالالو  تلالال  ومالالن المعالالروا أن هاالالا  اظالالامين لجمالال  المعلومالالاع بالطريقالال  التقليديالال  " و 
 تبجدي  ألسماء الم لفينحرا األاألاظم  بترتيب مائم  المصادر وف  تسلس  األ

حجالالالا  متسالالالالاوي ، أتكتالالالالب المالالالادة المقتبسالالال  علالالالال  بطامالالالاع ذاع   اظالالالا  البطامالالال  )الجالالالذاذة(:
وتخصا ك  بطام  المتباق واحد وتالدون فيهالا معلومالاع الكتالاب، وتوضال  كال  بطامال  فالي 
الباب المخصا لها في ظرا كتب علي  اس  البالابت وهاالا  مقالاييق للبطامال  يكالون عالادة 

 علوماعتالمقياق الصغير لتدوين المصادر والمراج ، والوسط لتحلي  الم

ترتب المصادر والمراجال  علال  عالدة أورا  ويكالون ترتيبهالا   اظا  الملا )الدوسي  المقس (:
ا، وتوضالال  بالالين كالال  بالالاب وبالالاب ورمالال  سالالميك  لهالالا لسالالان بالالارز كتالالب علالال  وجهالال  اسالال  لفبائي الالأ

                                                           
(38) Catherine Beverley et al., “Managing References” (The NIHR Research Design Service 

for Yorkshire & the Humber, 2007), 6, http://rds-eastmidlands.nihr.ac.uk/resources 
/doc_download/6-managing-references.html. 
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البالاب وعلالال  ظهالره عاالالوان البالاب الالالذ  يليال ، ولكالال  بالاب أورا  خاصالال  لالمتباسالاع، ويسالالج  
 (37)ق واحد م  معلوماع الكتابت" عل  ك  صفح  امتبا

 :Electronic Systemsالنظم اإللكترونية الحديثة  2 4 1

اتالالالالالالاج  تلالالالالالال  األاظمالالالالالال تعتمالالالالالالد  علالالالالالال  اسالالالالالالتخدا  الحاسالالالالالالب ا لالالالالالالي فالالالالالالي إدارة وترتيالالالالالالب وا 
 أحد أاماط االستشهاداع المرجعي ت وف المراج  مائم  الببليوجرافياع و 

 تطبيقاع الجداو  الحسابي  ومواعد البياااع: 1/4/2/1

فيجالالب وضالال  المراجالال   Excelعاالد اسالالتخدا  تطبيقالالاع الجالداو  الحسالالابي  م الال  براالامج 
فالالي الصالالفوات أمالالا األعمالالدة فسالالوا تحتالالو  علالال  بيااالالاع التسالالجي  لتلالال  المراجالال  م الال  

كلمالالالاع  –البيااالالالاع الببليوجرافيالالال  "االستشالالالهاد"  –الم لالالالا  –العاالالالوان  –)االالالوع المرجالالال  
 مالحظاع( ويمكن زيادة تل  البياااع حسب احتياجاع الباحتت –مفتاحي  

فيجالب تحديالد حقالو   Accessأما عاد استخدا  تطبيقاع مواعد البيااالاع م ال  براالامج 
"بيااالالاع التسالالجي " التالالي يرنالالب الباحالالت فالالي وضالالعها مبالال  البالالدء فالالي عمليالال  التسالالجي ت 

 لوض  التصمي  السلي  لقاعدة البياااعت

 االستشهاداع المرجعي :إدارة  برامج 1/4/2/2

 ت46ااظر ا  تااولها في الدراس  بالتفصي تهي البرامج مح  الدراس  وسيت   

 مميزات نظم إدارة المراجع: 1/5

إل  استخدا  اظال  إدارة المراجال  مجموعال  مالن المميالزاع لكال   دف  اللجوء ن ماأالش  
 اظا  من تل  الاظ ت

 النظام اليدو  إلدار  المراجع:مميزات  1 5 1

فالالالالي كالالالال  مكالالالالانت وبزيالالالالادة اسالالالالب  محالالالالو األميالالالال   ا ن بعالالالالد مالالالالا أصالالالالب  الحاسالالالالب ا لالالالالي
ت Outdatedالمعلوماتيالالال ت أصالالالب  اسالالالتخدا  الاظالالالا  الالالالورمي امالالالر عالالالاا عليالالال  الالالالزمن 

ار السالالتخدا  الاظالالا  ولكالالن هاالالا  عالالدد مالالن األسالالباب التالالي يمكالالن األخالالذ بهالالا فالالي االعتبالال
 اليدو  وهي:

                                                           
 .218(: 1999)مارس  128محمد جمال طحان, "منهجية البحث نحو خالصة موحدة للكتب المنهجية الثالثة", التربية  (39)
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 الاظا  مصم  من مب  الباحت وهكذا يمكن أن يكون متالئ  م  احتياجات ت -

 إمكااي  االستخدا  في أ  مكان دون الحاج  الستخدا  حاسب آليت -

إذا كان لدى الباحت عدد من المراج  المتاوع  فقد يجد أن الاظالا  الالورمي أساله   -
 كيفي  استيراد االستشهاداع إل  الاظا  اإللكتروايتمن االضطرار للتعرا عل  

ال داعي للقل  بشأن الحصو  عل  البرامج المااسب ، ومضايا التواف  مال  أاظمال   -
 التشغي  ومعالجاع الاصوات أو تعط  تل  البرامجت

 تطبيقات الجداول الحسابية وقواعد البيانات إلدار  المراجع: مميزات 2 5 1 

إتاحالال  تطبيقالالاع الجالالداو  الحسالالابي  ومواعالالد البيااالالاع علالال  اطالالا  واسالال  وال حاجالال   -
لشالرائهات كمالا يمكالن مشالالارك  البيااالاع علال  الشالبك  أو إرسالالالها فالي بريالد إلكترواالالي 

 للزمالءت

طبيقالالالاع الجالالالداو  نالب الالالا مالالالا تتالالالوفر لالالالدى المسالالالتخد  المهالالالاراع المسالالالبق  السالالالتخدا  ت -
الحسالالابي ، فيسالالالتطي  المسالالالتخد  تطويعهالالالا لالسالالالتفادة ماهالالالات أمالالالا بالاسالالالب  لتطبيقالالالاع 

 مواعد البياااع فيحتاج المستخد  لمهاراع متقدم  لتطوير اظا  متكام ت

خاصي  البحت لتل  التطبيقاع تتي  الوصو  بسهول  لالستشهاداعت م   البحالت  -
 بالم لات

 االستشهادات المرجعية:إدار   برامج مميزات 3 5 1

 رف  مستوى إدارة مجموعاع المراج ت -

 كام "تسهول  تاظي  وتعقب المراج  الجديدةت م ا  "عاد إضاف  ملا الاا ال -

سالالالرع  اسالالالترجاع المقالالالاالع عالالالن طريالالال  )الم لالالالا/ اسالالال  الدوريالالال / عاالالالوان المقالالالال /  -
(ت DOI/ معالرا المقالال  ISSNالكلماع المفتاحي / التالرمي  الالدولي الموحالد للدوريال  

 أما في الاظا  اليدو  التقليد  فال يمكن االسترجاع إال بأحد الطر  السابق ت

)القالدرة علال  إاتالاج  ع بطريقال  سالريع  ومباشالرةإاتاج البحوت العلميال  والببليوجرافيالا -
مكاايالالال  تغييالالالر امالالالط صالالاليان  االستشالالالهاداع  أامالالالاط استشالالالهاد ومائمالالال  المراجالالال (ت وا 

 لتتواف  م  امط الاشر المطلوب من مب  الباحت أو الدورياع العلمي ت

إمكاايالالال  االسالالالتيراد مالالالن مواعالالالد البيااالالالاع للببليوجرافيالالالاع بالالالدال  مالالالن اإلدخالالالا  اليالالالدو   -
 الببليوجرافي ت للبياااع

 إمكااي  مشارك  البياااع الببليوجرافي  م  الزمالءت -
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 المراجع:إدارة  نظمعيوب  1/6

 من وجود بع  العيوب التي ظهرع اتيج  استخدا  ك  اظا  من تل  الاظ تالش  

 النظام اليدو  إلدار  المراجع: عيوب 1 6 1

بالطب  هاا  الك ير من العيوب م   أا  ال يمكن إاتاج مائم  بالمراج  باإلضاف  إل  
الومالالع المبالالذو  فالالي الكتابالال ، كمالالا أاالال  ال تسالالتطي  مشالالاركتها مالال  زمالئالال ت وال يمكاالال  

 إاتاج أاماط استشهادت

 تطبيقات الجداول الحسابية وقواعد البيانات إلدار  المراجع: عيوب 2 6 1

يجالالالالب أن اضالالالال  فالالالالي االعتبالالالالار أن هاالالالالا  عيالالالالوب ك يالالالالرة إذا مالالالالا موراالالالالع ببالالالالرامج إدارة 
لقالالالالا االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال ت م الالالال  عالالالالد  القالالالالدرة علالالالال  االسالالالالتيراد إال عالالالالن طريالالالال  ا

واللصالالال  حقالالال  بحقالالال ت وكالالالذل  عالالالد  القالالالدرة علالالال  اإلاتالالالاج التلقالالالائي للمراجالالال  وفالالال  امالالالط 
 استشهادت

 االستشهادات المرجعية:إدار   برامج عيوب 3 6 1

بالاسالالب  للبالالرامج التجاريالال : نالالالء أسالالعار البرمجيالالاع بالاسالالب  لالشالالتراكاع الفرديالال ت أمالالا 
بالاسالالالب  لالشالالالتراكاع الم سسالالالاع التعليميالالال  فغالب الالالا مالالالا تحصالالال  تلالالال  الم سسالالالاع علالالال  
تالالراخيا اسالالتخدا  علالال  الخالالط المباشالالر، ممالالا يتطلالالب مالالن الباحالالت ضالالرورة االتصالالا  

 EndNoteلمجلق األعل  للجامعالاع ببراالامج باإلاتراع الستخدامهات م   اشترا  ا

Web  مال  ماعالدة بيااالاعISI Web of Knowledge ت كمالا يتطلالب وجالود البراالامج
 لدى الزمالء لمشارك  البياااعت

  تطبيقات االستشهادات المرجعية: 1/7

ت حيالالت تقالالو  تلالال  االستشالالهاداع المرجعيالال إدارة  بالالرامج تخالالد تعالالددع التطبيقالالاع التالالي 
 لبيااالاع المراجال  المختلفال   Direct Exportالتطبيقاع إمالا بعمليال  التصالدير المباشالر 

بصالالالياناع معياريالالال  تسالالالتطي  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  التعامالالال  معهالالالات أو 
هالالالالذه و  تلالستشالالالالهاداع المرجعيالالالال المباشالالالالرة بالصالالالاليان  التلقائيالالالال  تلالالالال  التطبيقالالالالاع تقالالالالو  

 :كا تي التطبيقاع
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  فهارس المكتبات: 1 9 1

صاليان  خاصاليتي المكتبالاع أو فهارق اتحاداع  معظ  فهارق المكتباع الكبرىتتي  
االستشالالهاد أو تصالالديره ألحالالد بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال ت فعلالال  سالالبي  الم الالا  

خدمالال  صالاليان  االستشالالهاداع وفالال  أحالالد أدلالال  أامالالاط صالاليان   WorldCatيقالالد  مومالال  
 MLAأو  Harvardأو  Chicagoأو  APAاالستشهاداع المرجعي  المختلفال  )م ال  

(ت وخدم  تصدير االستشهاد ألحد برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  Turabianأو 
( أل  باحالت، كمالا يتضال  EasyBibأو  EndNoteأو  RefWorksالمختلف  )م ال  

 من الشك  التالي:

 

 : خاصيتي صيان  و تصدير االستشهاداع في فهارق المكتباع(2) رم  شك 

الا بعالد التسالجي  والالدخو  علال  المومال  إاشالاء مائمال  بالالمراج  لصاليانتها  كما يتي  أيض 
واحالدة  وترتيبها بالم لا أو العاوان أو السا ، لعمال  مائمال  المراجال  أو تصالديرها دفعال  

 ألحد برامج إدارة االستشهاداع المرجعي ، كما يتض  من الشك  التالي:

 

تصديرها أو  : إاشاء مائم  بالمراج (3) شك  رم 
 برامج إدارة االستشهاداع المرجعي دفع  واحدة ألحد 

مالالا أن هاالالا  بعالال  المكتبالالاع األخالالرى التالالي ال تتالالي  الخدمالال  مباشالالرة ولكالالن تتالالي  إمالالا ك
تصالالالالدير السالالالالجالع بالصالالالاليي المهيكلالالالال  ويمكالالالالن لبالالالالرامج إدارة االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  
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اسالالتيرادها بهالالذه الصالاليي )م الال  فهالالرق اتحالالاد مكتبالالاع الجامعالالاع المصالالري  والتالالي تتالالي  
لجامعالال  ميتشالالجان  Mirlynكمالالا يتالالي  فهالالرق  Marc 21تصالالدير السالالجالع بصالاليغ  

والتالالالي  Z39.50(ت أو مالالالن خالالالال  الالالالربط باسالالالتخدا  بروتوكالالالو  RISالتصالالالدير بصالالاليغ  
تسالالالتطي  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  البحالالالت مالالالن خاللهالالالا فالالالي تلالالال  الفهالالالارق 
واسالالالالتيراد التسالالالالجيالع المختلفالالالال  )م الالالال  فهالالالالرق مكتبالالالال  الكالالالالواجرق(ت ومالالالالد تتالالالالي  بعالالالال  

لواحالالد أو أك الالر مالالن بالالرامج بعياهالالا، ومالالد تكالالون تلالال  الفهالالارق خدمالال  تصالالدير السالالجالع 
 ت(41)الخدم  لماسوبي المكتب  فقط 

  قواعد البيانات: 2 9 1

االستشهاد أو تصالديره ألحالد بالرامج إدارة صيان  مواعد البياااع خاصيتي معظ  تتي  
تتالالي  خدمالالال  صالالاليان   EBSCOاالستشالالهاداع المرجعيالالال ت وعلالال  سالالالبي  الم الالا  فقواعالالالد 

االستشالالهاداع وفالال  أحالالد أدلالال  أامالالاط صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال  المختلفالال  )م الال  
AMA  أوAPA  أوChicago-Turabian  أوMLA  أوVancouver  ت وخدمالالالالالالالالالالال)

 طري : التصدير لالستشهاد عن
   التصالالدير المباشالالالر ال االالالان مالالالن بالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  المبايالالال  علالالال

 تEndNote Webو  RefWorksالويب وهما براامجي 

 (  تصدير ملا بصياناع مهيكلRIS  وMARC 21ت) 
 (  عر  الصياناع المهيكلMARC 21  وBibTeX  وXML  وRIS)ت 

 كما يتض  من الشك  التالي:

 

 EBSCOاالستشهاد في ماعدة بياااع :  (4) شك  رم 
                                                           

فقط ألي باحث. بينما يتيح فهرس  RefWorksيتيح فهرس مكتبات جامعة جنوب فلوريدا خدمة تصدير التسجيالت لبرنامج  (40)

 فقط لمنسوبي الجامعة. RefWorksجامعة تورنتو خدمة تصدير التسجيالت لبرنامج 
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 خدم  التصدير لالستشهاد، عن طري : Science Directوتتي  ماعدة بياااع 
  التصالالدير المباشالالر ألحالالد بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  المبايالال  علالال  الويالالب

 تRefWorksم   براامج 

 (  تصدير ملا بصياناع مهيكلRIS  وBibTeXت) 

خدمالالال  صالالاليان  االستشالالالهاداع وفالالال  أحالالالد أدلالالال   ProQuestكمالالالا تتالالالي  ماعالالالدة بيااالالالاع 
أو  APAأو  AMAأامالالالالالالالالالاط صالالالالالالالالاليان  االستشالالالالالالالالالهاداع المرجعيالالالالالالالالال  المختلفالالالالالالالالال  )م الالالالالالالالال  

Chicago-Turabian  أوMLA  أوVancouverت) 

  الموسوعات: 3 9 1

االستشالهادت صاليان  الموسوعاع اإللكترواي  عل  الخط المباشر خاصالي  معظ  تتي  
وعلالال  سالالبي  الم الالا  فالموسالالوع  البريطاايالال  علالال  الخالالط المباشالالر تتالالي  خدمالال  صالاليان  

 APAاالستشهاداع وف  أدل  أاماط صاليان  االستشالهاداع المرجعيال  المختلفال  وهالي )
 (ت MLAو 

تتالالالي  خدمالالال  صالالاليان  االستشالالالهاداع وفالالال  ف encyclopedia.comكمالالالا أن موسالالالوع  
و  MLAو  APAأدلالالالالال  أامالالالالالاط صالالالالاليان  االستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال  المختلفالالالالال  وهالالالالالي )

Chicagoت) 

فتتالالالالي  خدمالالالال  صالالالاليان  االستشالالالالهاداع وفالالالال  أدلالالالال  أامالالالالاط  Wikipediaأمالالالالا موسالالالالوع  
و  Chicagoو  APAو  AMAصالالالالاليان  االستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال  المختلفالالالالال  وهالالالالالي )

MLA و CSE  وMHRA  وBluebook  وBibTeX  وwiki كمالالالا يتضالالال  مالالالن ،)
 الشك  التالي:

 

 Wikipediaاالستشهاد في موسوع  :  (5) شك  رم 
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  محركات البحث: 4 9 1

محركاع البحت األكاديمي  خاصالي  تصالدير االستشالهاد ألحالد بالرامج إدارة تتي  معظ  
يتالي   Google scholarاالستشهاداع المرجعي ت وعلال  سالبي  الم الا  فمحالر  بحالت 

خدمالال  التصالالدير ملالالا لالستشالالهاد والخالالاا بأحالالد بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  
عالالالالالالالالالالالالن ( WenXianWangو  RefManو  EndNoteو  RefWorksالتاليالالالالالالالالالالالال  )

 طري  اختيار البراامج من تفضيالع البحت، كما يتض  من الشك  التالي:

 

 Google scholarاالستشهاد في محر  بحت :  (6) شك  رم 

 فيتي  خدم  التصدير لالستشهاد عن طري : CiteSeerXأما محر  بحت 
  المبايالالال  علالالال  بالالالرامج إدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  التصالالالدير المباشالالالر ألحالالالد

 (تBib Sonomyو  connoteو  citeulikeالويب م   براامج التالي  )

 (  عر  بصيان  مهيكلBibTeXت) 

  :المستودعات الرقمية 5 9 1

المسالالتودعاع الرمميالال  تصالالدير االستشالالهاد ألحالالد بالالرامج إدارة االستشالالهاداع تتالالي  معظالال  
يتي  خدم  التصدير ملا لالستشالهاد  E-LISالمرجعي ت وعل  سبي  الم ا  فمستودع 

و  RefWorksوالخالالالالالالالالاا بأحالالالالالالالالد بالالالالالالالالرامج إدارة االستشالالالالالالالالهاداع المرجعيالالالالالالالال  التاليالالالالالالالال  )
EndNote  وRefMan  أو تصالالالدير صالالاليان  معياريالالال  بصالالاليغ )RIS  أوBibTex ،

 كما يتض  من الشك  التالي:

 
 E-LISاالستشهاد في المستودع الرممي :  (7) شك  رم 
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 الستشهادات المرجعية:ابرامج إدارة الصياغات المهيكلة ل 1/8

االستشالالهاداع مالالن تبالالاد  إدارة  تسالالتخد  جميالال  تلالال  الصالالياناع المهيكلالال  لالالتمكن بالالرامج
االستشهاداع ومواعد البياااع و فهارق المكتباع إدارة  نلب برامجأن أالبياااعت كما 

 تدع  تل  الصياناع لتقو  بتصدير بياااع المراج  بتل  الصياناعت

  :الصياغة* 

 امتداد الملف:bib    

   التعريف بالصياغة:
 أداة تسةةتخدم. المراجةةع قائمةةة لصةةياغة المراجةةع إلدارة برنةةامج

BibTeX النصةةةوص معةةةالج برنةةةامج مةةةع Latex .بعةةةد وفيمةةةا 

 . االستشهادات صياغةأحد أنماط  BibTeX أصبح

    عن الصياغة:
 قائمةةةة يوجةةةد) المرجةةةع نةةةوع يليةةةه ثةةةم@ برمةةةز المرجةةةع يبةةةدأ

 االسم ثم}  المجموعة قوس رمز ثم(. المراجع بأنواع للصياغة
 حقةول ثةم,  الفاصلة عالمة ثم( المرجع معرف) والسنة األخير

 بةةداخل الحقةةل بيانةةات ويليةةه=  زرمةة ثةةم الحقةةل فيةةذكر البيانةةات
 قةةوس برمةةز يغلةةق المرجةةع نهايةةة وفةةي} {  المجموعةةة قوسةةين

 {. المجموعة

  )مثال للصياغة )الحقول المظللة هي حقول البيانات:

@book{author last name year, 
 place={City}, 
 edition={Edition}, 
 title={Title}, 
 url={URL}, 
 DOI={DOI}, 
 note={NOTE}, 
 publisher={Publisher}, 
 author={Author Last Name, Author First Names}, 
 editor={Editor Last Name, Editor First Names}, 
 pages={Pages} 
 isbn={ISBN} 
year={Year} 
} 
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 RIS (Research Information Systems) :الصياغة *

 امتداد الملف:ris    

   التعريف بالصياغة:

االستشةةهادات إدارة  بةةرامجصةةياغة معياريةةة تسةةتخدم مةةن قبةةل 
 .لتمكنها من تبادل البيانات

    عن الصياغة:
 ثةةم يليةةةه نةةوع المرجةةع )يوجةةد قائمةةةة TYيبةةدأ المرجةةع برمةةز 

للصةةياغة بةةأنواع المراجةةع(. ثةةم حقةةول البيانةةات فيةةذكر الحقةةل 
 .ERويليه بيانات الحقل. وفي نهاية المرجع يغلق برمز 

  )مثال للصياغة )الحقول المظللة هي حقول البيانات:

TY  - BOOK 

CY  - City 
 
PY  - Publication year 
T1  - Title 
UR  - URL 
 
N1  - Notes  
PB  - Publisher 
A1  - Author Last Name, Author First Names 
ED  - Editor Last Name, Editor First Names 
SP  - Start Page Number 
EP  - End Page Number 
KW  - Keyword 
SN  - ISBN 
ER  - 
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 :خاتمة الفصل 1/9

يتضالالالال  أن العديالالالالد مالالالالن مصالالالالادر المعلومالالالالاع اإللكتروايالالالال  م الالالال  )فهالالالالارق  ممالالالالا سالالالالب 
المكتبالالالالالاع، ومواعالالالالالد البيااالالالالالاع، والموسالالالالالوعاع، ومحركالالالالالاع البحالالالالالت، والمسالالالالالتودعاع 

عمليال  االستشالالهاداع المرجعيال  لربحالالات إدارة  احالو دعالال  تطبيال الرمميال ( مالد ااتحالالع 
الستشالالهاداع ت وكالالذل  ظهالالور صالالياناع مهيكلالال  كمعالالايير لصالاليان  اوالدراسال  العلميالال 

المرجعيالالال ت ولالالالذل  تعالالالد البالالالرامج المتخصصالالال  إلدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  أفضالالال  
اظ  إدارة المراج  لما تقدم  مالن مميالزاع تالوفر الومالع والمجهالود المبالذولين، وتسالاير 

 البحالالوت العلميالال  والببليوجرافيالالاع بطريقالال  سالالريع  ومباشالالرة )القالالدرة علالال عمليالال  إاتالالاج 
ئمالالالالال  المراجالالالالال (ت وكالالالالالذل  إمكاايالالالالال  تغييالالالالالر امالالالالالط صالالالالاليان  استشالالالالالهاد وماإاتالالالالالاج أامالالالالالاط 

الالالالالدورياع أو  االستشالالالالهاداع لتتوافالالالال  مالالالال  امالالالالط الاشالالالالر المطلالالالالوب مالالالالن مبالالالال  الباحالالالالت
ممالالالالا يتطلالالالالب إتاحالالالال  أحالالالالد بالالالالرامج إدارة االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  المفتوحالالالال   العلميالالالال ت

 يمكالالالن التالالالي البالالالرامج هالالالذه أفضالالال  معرفالالال المصالالالدر للبالالالاح ين باللغالالال  العربيالالال  وكالالالذل  
  وهو ما سيت  دراسالت  خالال  الفصالو  المرجعي االستشهاداع صيان  في دامهااستخ

 التالي ت

  



 



 الفصل الثاني " دراسة تحليلية مقارنة لبرامج إدار  االستشهادات المرجعية "
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 الثانيالفصل 
 دراس  تحليلي  مقارا  

 لبرامج إدارة االستشهاداع المرجعي 
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 :تمهيد 2/0

 ،المرجعيالالال  االستشالالالهاداعإدارة  لبالالالرامج المقاراالالال  التحليليالالال  الدراسالالال  الفصالالال  هالالالذا يتاالالالاو 
 عمليال ، لكال  مفصال  وشالرح ،البالرامج تلال  بالداخ  والعملياع العااصر: أوال   يتااو  حيت
 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو     ،عليها التقيي  يت  سوا والتي

 :محل الدراسة البرامجنظرة عامة عن  2/1

تتعالالدد بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  ومالالد يختلالالا براالالامج عالالن آخالالر فالالي واحالالد أو 
أك ر من اإلمكاايالاع، ولكالن تتفال  جميال  البالرامج علال  العمليالاع األساسالي  والتالي ت هلال  

 لي د  وظيفت  عل  أكم  وج ت

لالال  البالالرامج وتتاالالاو  الدراسالال  البالالرامج التالالي صالالدرع لهالالا اسالالخ  اهائيالال ت علالال  أن تالالدع  ت
كما أن الدراس  تتااو  البالرامج  (41)تMicrosoft Windowsالعم  عل  اظ  تشغي  

مسالاعدة  لهالاالتي تالدع  التكامال  مال  معالجالاع الاصالوا، حيالت إن الوظيفال  األساسالي  
ويجالالب  (42)البالالاح ين فالالي إدارة وصالاليان  االستشالالهاداع داخالال  براالالامج معالالالج الاصالالوات

أن تكالالالون البالالالرامج داعمالالال  لصالالاليان  األامالالالاط المختلفالالال ، وال تقالالالا فقالالالط عاالالالد عمليالالال  إدارة 
تدع  تل  البرامج أاماط االستشهاد المختلفال ، وكالذل   أنوتاظي  المراج ت وكذل  يجب 

ليصال   الصياناع المهيكل  المستخدم  في االستيراد والتصالدير مالن والال  تلال  البالرامج 
 والبرامج مح  الدراس  هي: (43)،عشر براامج إل   ال   دراس إجمالي البرامج مح  ال

1- Bibliographix 2- Biblioscape 
3- Citavi 4- Eazy Paper 
5- EndNote 6- GetARef 
7- Library Master 8- Mendeley 
9- papers 10- Qiqqa 

11- Reference Manager 12- RefNavigator 
13- zotero  

 
                                                           

 .Microsoft Windowsحيث إن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون نظم تشغيل  (41)

عظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون معالج حيث إن الغالبية ال Microsoft Word 2010تم التطبيق على برنامج  (42)

 .Microsoft Word 2010النصوص 

 .152( ص 2لمزيد من التفاصيل حول بيانات الوصول للبرامج مجتمع الدراسة ؛ انظر ملحق رقم ) (43)
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 :مكونات وعمليات برامج إدارة االستشهادات المرجعية 2/2

البالالالدء فالالالي عالالالر  وتقيالالالي  البالالالرامج وجالالب توضالالالي  بعالالال  التعريفالالالاع لمكواالالالاع تلالالال   مبالال 
كما يتضال  مالن  والمعايير التي تعتمد عليها، البرامج والعملياع األساسي  التي تقو  بها

 التالي: الجدو 

 المرجعي  االستشهاداع إدارة برامج وعملياع مكوااع:  (5) جدو  رم 

 الاوع الوصا االس 

يت  احتواء المراج  في البرامج عل  شك  عااصر، أ  إن ك   عاصر
 عاصر يم   مرج  )كتاب، مقال ، أطروح تتتإل (ت

 مكون

 مكون رأق موضوع أو كلم  مفتاحي  دال  عل  العاصرت سم 

يستخد  للربط بين العااصر ذاع الصل  وذل  لعااصر عل   روابط العااصر
 أو حت  عل  الخط المباشرتاألمراا المحلي  

 مكون

 مكون وهو ملا الاا الكام  أو ملا فيديو لعاصر فيديوتتتإل ت ملا
مصدر 
 معلوماع

ويقصد ب  مجموع  حقو  البياااع والتي تصا بياااع الوعاء 
 مكون وصفي م  )كتاب، مقال ، أطروح تتتإل (ت أ  إا  اوع العاصرت

 حقو  البياااع
مصدر معلوماع م   )الم لا، الحقو  الالزم  لوصا 

العاوان، الااشرتتتإل (ت وتختلا حقو  البياااع من مصدر 
 معلوماع  خرت

 مكون وصفي

إاشاء مرج  
 يدوي ا

اإلدخا  اليدو  لحقو  البياااع المختلف  )م  : م لا، عاوان، 
الااشر، سا  الاشرتتتإل ( لمجموع  مصادر المعلوماع 

 ، دورياعتتتإل (تالمختلف  )م  : كتب، أطروحاع
 عملي 

 إاشاء مرج  آلي ا

 البراامج ليقو  الويب صفح  من الوصفي  البياااع استخالا
 الويب صفح  من المستخلص  المرج  بياااع عل  بالتعرا
ت البراامج داخ  بها الخاص  البياااع حقو  في وتسكياها
 اصي مستاد في واللص  القا عملي  العملي  هذه وتشب 
 تأزرار عل  الضغط من بدال   برمجي  أكواد باستخدا  ولكن

 عملي 



  
 

 

 
 

49 
 

 الاوع الوصا االس 

 استيراد مرج 
استيراد المراج  من المصادر المتاح  عل  الخط المباشر 
)م  : الفهارق، مواعد البياااع، الموسوعاع، مجموعاع 

 المشارك ، صفحاع الويب المختلف  تتتإل (ت
 عملي 

تكشيا ملفاع 
 الاا الكام 

 الكام  المرفق  مابل  للبحتجع  ملفاع الاا 
 عملي 

 تاظي  العااصر
عر  العااصر في البراامج عن طري  التفري  الشجر  

حيت يمكن للمستخد  تاظي  العااصر  tree viewللعااصر 
 في مجلداع أو مجلداع فرعي ت

 عملي 

استرجاع 
 المراج  المخزا 

عن طري  البحت الماطقي في حقو  الوصا المختلف ت م  
إمكااي  تحديد حدود البحت )مدى الساواع، اوع 

المصدرتتتإل (ت أو استعرا  المراج  هجائي ا وف  ر وق 
 الموضوعاع والكلماع المفتاحي  أو الم لا أو السا  تتتإل ت

 عملي 

 تصدير مرج 

تصدير ملا بصيان  مهيكل  معياري : حيت تقو  تل  البرامج 
  المسترجع  والمراد بإاتاج ملا يحتو  عل  مجموع  المراج

تصديرها، أو عم  اسخ  احتياطي  ماها حسب الصياناع 
و  XMLو  BibTeXو  MARC 21المهيكل  المختلف  )م   

RIS لتتمكن برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  األخرى من )
 استيرادهات

 عملي 

 صيان  مرج 
حيت تقو  برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  بصيان  

المخرجاع حسب أاماط صيان  االستشهاداع المختلف  )م  : 
APA  وMLA تتتإل ( و إاتاج مائم  المراج ت 

 عملي 

 مشارك  المراج 

إاشاء مجموع  مشارك  عل  أحد موام  برامج إدارة 
االستشهاداع المرجعي  ووض  مجموع  المراج  بها 

لمشاركتها، أو تصدير مجموع  المراج  لملا ورفع  عل  أحد 
الموام  الشخصي  أو مجموعاع الاقاش، أو تصدير مجموع  

رسال  كمرف  بالبريد اإللكتروايت  المراج  لملا وا 

 عملي 
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 الاوع الوصا االس 

عملي  أخذ اسخ  احتياطي  لملا في مكان آخر والتحديت في  التزامن
 لقواعد محددةتالملا والاسخ  االحتياطي  ل  وفق ا 

 عملي 

برامج إدارة االستشهاداع صيان  معياري  تستخد  من مب   صيان  مهيكل 
 تلتمكاها من تباد  البياااع المرجعي 

 معيار

الرابط المفتوح 
OpenURL 

لاق  البياااع  URLهو صيغ  معياري  لمسار موم  اإلاتراع 
بين خدماع المعلوماع داخ  بواب   metadataالوصفي  

ا URLالبحت عن طري  مسار موم  اإلاتراع  ت أعد خصيص 
لتمكين مستخدمين اإلاتراع من الوصو  بسهول  لاسخ  من 

مصدر المعلوماع )في صورة إلكترواي  أو ورمي ( والذ  
 يبحت عا  المستخد ت

 معيار

البحت المفتوح 
OpenSearch 

مجموع  من التقاياع التي تتي  عر  اتائج البحت في شك  
 webمااسب حسب خاصيتي: امترا  محتوى الويب 

syndication  ومجمعاع البحتsearch aggregation  ت
 XMLوتعتمد في باائها عل  إحدى الصياناع المهيكل  م   

 تRSSأو  Atomأو 

 معيار

لتلالال  البالالرامج والعمليالالاع األساسالالي   يالال اإلجرائالجالالدو  السالالاب  بعالال  التعريفالالاع  ويوضالال 
 والمعايير التي تعتمد عليها والتي سيرد ذكرها فيما يليت، التي تقو  بها

 الدراس ( مح )برامج االستشهاداع المرجعي   :الدراسة التحليلية المقارنة 2/3

الالالالا المرجعيالالالال  االستشالالالالهاداعإدارة  ببالالالالرامج لتعريالالالالالمالالالالا كااالالالالع الدراسالالالال  تسالالالالتهدا ا ، وأيض 
 معرفالالال ، وكالالالذل  البالالالرامج هالالالذه بهالالالا تقالالالو  التالالالي المختلفالالال  والعمليالالالاع بالوظالالالائا التعريالالالا
 تالمرجعي  االستشهاداع إدارة في استخدامها يمكن التي البرامج هذهأفض  

 ولتحقي  أهداا الدراس  السابق  ت  االتي:
حصالالر بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال  المتاحالال  علالال  شالالبك  اإلاتراالالع اعتمالالادا   -1

علالالال  الدراسالالالاع المقاراالالال  السالالالابق  علالالال  تلالالال  البالالالرامج والسالالالاب  ذكرهالالالا فالالالي المراجعالالال  
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البحالالالت المختلفالالال  للبحالالالت فالالالي بعالالال  محركالالالاع  أسالالالاليبالعلميالالال ، وكالالالذل  اسالالالتخدا  
 البحت وموام  المشروعاع المفتوح  المصدر وهي:

a. www.google.com 
b. www.cnet.com 
c. www.sourcefroge.net 
d. www.codeplex.com 

( براالالالالامج والالالالالذ  اسالالالالتطاع 165علالالالال  عالالالالدد )الدراسالالالال   مجتمالالالال  تصالالالالايفاعتطبيالالالال    -2
 (44)الباحت الحصو  عليه ت

العمليالالاع األساسالالي  التالالي المكواالالاع و المعايشالال  العمليالال  لتلالال  البالالرامج للتعالالرا علالال   -3
 يقو  بها ك  براامجت

فقد فرضع طبيع  الدراس  وأهدافها استخدا  مائمال  المراجعال   إعداد مائم  مراجع ،  -4
كالالأداة رئيسالالي  للدراسالال  حيالالت تتالالي  هالالذه األداة ترجمالال  أهالالداا البحالالت ترجمالال  دميقالال ت 
وذل  اعتمادا علال  الدراسالاع المقاراال  السالابق  وكالذل  المعايشال  واالسالتخدا  الفعلالي 

 لتل  البرامجت

( براامج مح  الدراس  عن طري   التطبي  13جع  عل  عدد )تطبي  مائم  المرا  -5
 (45)العملي لباود القائم  عل  تل  البرامجت

  

                                                           
 .152( ص 2لمزيد من التفاصيل حول بيانات الوصول للبرامج مجتمع الدراسة ؛ انظر ملحق رقم ) (44)
 ملحق انظر لالطالع على محاور وبنود قائمة المراجعة؛أو . 8ص ( 1أنظر: محاور قائمة المراجعة وعدد البنود بها، )جدول  (45)

 .152 ص( 1) رقم
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 ابذة عن البرامج مح  الدراس : 2/3/1
 :في الجدو  التالي كماعر  مختصر عن مجموع  البرامج مح  الدراس  ، تتااو  الدراس  المراجع  مائم  وام  من الاتائجمب  البدء في عر  

 الدراس  مح  البرامج عن أساسي  معلوماع:  (6) جدو  رم 
اإلتاحةشكل  الحصول عليه أسلوب اإلصدارة الموقع المسئولية الشعار البرنامج م  

1 Bibliographix  Olaf Winkelhake www. bibliographix.com 9  مجانيةنسخة Desktop App 

3 Biblioscape 
 

CG Information www.biblioscape.com 9.0.8.8 
نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية محددة حتى 

 مرة استخدام( 100)
Desktop App 

2 Citavi  
Swiss Academic 
Software 

www.citavi.com 3.2.0 
نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية محددة حتى 

 ( مرجع100)
Desktop App 

4 Eazy Paper 
 

EazyPaper Inc. www.eazypaper.com 7.4  أيام 2نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية Desktop App 

5 EndNote 
 

Thomson Reuters 
Corporation 

www.endnote.com X5.0.1  يوم 20نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية لمدة Desktop App, Web App 

6 GetARef 
 

DatAid AB www.getaref.com 7.000.28 
نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية محددة قاعدة 

 البيانات
Desktop App 

7 
Library 
Master  Balboa Software 

www.balboa-
software.com 

5.01A 
نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية محددة قاعدة 

 البيانات.
Desktop App 

8 Mendeley 
 

Mendeley Ltd. www. Mendeley.com 1.3.2 نسخة مجانية 
Desktop App, Mobile App (Iphone 
– Ipad) 

9 Papers 
 

Mekentosj www.mekentosj.com 1.0.2  يوم 20لمدة نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية 
Desktop App, Mobile App (Iphone 
– Ipad) 

10 Qiqqa 
 

Quantisle Ltd. www. Qiqqa.com 41s نسخة مجانية 
Desktop App, Mobile App (Iphone 
– Ipad – android – win tablet) 

11 
Reference 
Manager  

Thomson Reuters 
Corporation 

www.refman.com 12.0.3  يوم 20نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية لمدة Desktop App 

13 RefNavigator 
 

RefNavigator www. refnavigator.com 2.5  يوم 20نسخة تجارية، أو نسخة تجريبية لمدة Desktop App 

12 Zotero  
Center for History 
and New Media 

www.zotero.org 3.0.3 نسخة مجانية، أو نسخة مفتوحة المصدر 
Desktop App, Firefox Add-ons, 
Mobile App 
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عن البرامج مح  الدراس  وساتااو  فيمالا يلالي ابالذة  أساسي يوض  الجدو  الساب  معلوماع 
 مختصرة عن ك  براامج ماه :

 ، وتالال  تطالالويره فالالي Olaf Winkelhakeتالال  إاتاجالال  بواسالالط   .Bibliographixبرنييامج 

Cologne   ت ويتالاح هالذا البراالامج مالن 1777بألماايالا، ومالد ظهالرع أو  إصالدارة لال  فالي عالا
 خال  تطبي  سط  المكتبت

وتالالالال  تطالالالالويره فالالالالي  ،CG Informationتالالالال  إاتاجالالالال  بواسالالالالط   .Biblioscapeبرنييييامج 
Alpharetta, Georgia  بالواليالالاع المتحالالدة األمريكيالال ، ومالالد ظهالالرع أو  إصالالدارة لالال  فالالي

 ويتاح هذا البراامج من خال  تطبي  سط  المكتبت ت1777عا  
وتالال  تطالالويره فالالي  ،Swiss Academic Softwareتالال  إاتاجالال  بواسالالط   .Citaviبرنييامج 

Wädenswil ،وفالي باللغال  األلماايال ،  2116ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في عا   بسويسرا
ويتالاح هالذا البراالامج مالن  ظهرع اإلصدارة ال ال ال  والتالي تالدع  اللغال  اإلاجليزيال ت 2111عا  

 خال  تطبي  سط  المكتبت
، ويتاح هذا البراامج مالن EazyPaper Inc.ومد ت  إاتاج  بواسط   .EazyPaperبرنامج 

 خال  تطبي  سط  المكتبت
، ويتالاح مالن خالال  تطبيال  Thomson Reutersوهو مملو  لشرك   .EndNoteبرنامج 

 ت1788ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في عا   سط  المكتب أو تطبي  ويب،
، ويتالاح هالذا البراالامج مالن خالال  DatAid ABومالد تال  إاتاجال  بواسالط   .GetARefبرنامج 

تطبيالالالال  سالالالالط  المكتالالالالب، كمالالالالا يمكالالالالن إتاحالالالال  ماعالالالالدة البيااالالالالاع للبراالالالالامج مالالالالن خالالالالال  شالالالالبكاع 
 الحاسبت
، وت  تطويره في Balboa Softwareومد ت  إاتاج  بواسط   .erLibrary Mastبرنامج 

Scottsdale, Arizona   بالواليالالالاع المتحالالالدة األمريكيالالال ت ويتالالالاح هالالالذا البراالالالامج مالالالن خالالالال
تطبيالالالال  سالالالالط  المكتالالالالب، كمالالالالا يمكالالالالن إتاحالالالال  ماعالالالالدة البيااالالالالاع للبراالالالالامج مالالالالن خالالالالال  شالالالالبكاع 

 الحاسبت
 –، وتالال  تطالالويره فالالي لاالالدن  LtdMendeley.تالال  إاتاجالال  بواسالالط   .Mendeleyبرنييامج 

ت ويتالالاح البراالالامج مالالن 2118المملكالال  المتحالالدة، ومالالد ظهالالرع أو  إصالالدارة لالال  فالالي أنسالالطق 
 2117ت وفالي عالا  (Iphone – Ipad)خالال  تطبيال  سالط  المكتالب أو كتطبيال  لجهالاز  
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و  Best Social Innovation Which Benefits Societyفالالاز البراالالامج بجالالائزتي 
European Start-up of the Yearت 

هولاالالدا،  –وتالال  تطالويره فالالي أمسالتردا   ،Mekentosjتالال  إاتاجال  بواسالط   .papersبرنيامج 
ويتالالالاح البراالالالامج مالالالن خالالالال  تطبيالالال  سالالالط   ت2117ومالالالد ظهالالالرع أو  إصالالالدارة لالالال  فالالالي عالالالا  

حالاز البراالامج علال   2117وفالي عالا   ،(Iphone – Ipad)المكتالب، أو كتطبيال  لجهالاز  
 تApple Design Awardجائزة 

 –، وتالال  تطالويره فالالي كالالامبردج .Quantisle Ltdومالالد تال  إاتاجالال  بواسالالط   .Qiqqaبرنيامج 
، ويتالاح البراالامج مالن خالال  2111المملك  المتحدة، ومد ظهالرع أو  إصالدارة لال  فالي أبريال  

فاز البراامج بجائزتي  2111تطبي  سط  المكتب، أو كتطبي  لرجهزة اللوحي ، وفي عا  
CUE  وCUTEC من جامع  كامبردجت 

ت ويتميالالز Thomson Reutersوهالو مملالو  لشالرك   .Reference Managerبرنيامج 
البراالالالامج بإتاحتالالال  لقاعالالالدة بيااالالالاع مركزيالالال  علالالال  تسالالالم  للمسالالالتخدمين باإلضالالالاف  أو التعالالالدي ت 
وكذل  يدع  إمكااي  تحديالد صالالحياع المسالتخدمين للوصالو  لقاعالدة البيااالاع، ومالد ظهالرع 

ت ويتالالاح مالن خالالال  تطبيال  سالالط  المكتالب كمالالا يمكالن إتاحالال  1784ي عالا  أو  إصالدارة لال  فالال
، وذلال  internetماعدة البياااع للبراامج إما من خال  الشبك  المحليال  أو الشالبك  الدوليال  

 عن طري  أداة الاشر بداخ  البراامجت
، ويخالالالالد  البراالالالالامج RefNavigatorومالالالالد تالالالال  إاتاجالالالال  بواسالالالالط   .RefNavigatorبرنييييامج 
الباح ين وبخاص   الباح يَن في المجا  الطبيت وبعالد ااتهالاء الفتالرة التجريبيال  ال يعمال  جمي  

 البراامج ويطالب  بشراء الاسخ  الكامل ت
 Center for History and New Media ofتال  إاتاجال  بواسالط   .zoteroبرنيامج 

George Mason University  ف  كوظي 2116، ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في أكتوبر
ظهالرع اإلصالالدارة  2111، وفالي فبرايالر Firefox Add-onsإضالافي  لمتصالف  الفالايرفوكق 

 2111)تطبيال  سالط  المكتالب(، وفالي سالبتمبر   standalone versionالمسالتقل  للبراالامج
 تZandyت  إتاح  البراامج من خال  إحدى تطبيقاع المحمو  والذ  يسم  
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 :الاتائج من وام  مائم  المراجع  2/3/2

وبالمقارا  والتحلي  بين تل  البرامج والااتج  عن استخدا  مائم  المراجع  خاص  هذه 
 الدراس  فيمكن متابع  اتائجها وف  المحاور التالي :

  :اإلتاح  2/3/2/1

يقصالالالالد باإلتاحالالالال  األسالالالاللوب الالالالالذ  يتالالالالاح بالالالال  التطبيالالالال  )م الالالال : وظيفالالالال  إضالالالالافي  ألحالالالالد 
، تتتإل (تطبيالال  محمالالو أو  ،ويالالبتطبيالال  أو  ،تطبيالال  سالالط  مكتالالبأو  المتصالالفحاع،

 التالي: الجدو كما يتض  من 

 (اإلتاح مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (7) جدو  رم 
 البنود

 البرنامج
 النسبة المئوية المجموع تعدد أساليب اإلتاحة

Bibliographix  صفر صفر % 

Biblioscape  صفر صفر % 

Citavi  صفر صفر % 

Eazy Paper  صفر صفر % 

EndNote  (46) 1 100 % 

GetARef  صفر صفر % 

Library Master  صفر صفر % 

Mendeley 
 (49) 1 100 % 

Papers  (41) 1 100 % 

Qiqqa  (41) 1 100 % 

Reference Manager  صفر صفر % 

RefNavigator  صفر صفر % 

zotero 
 (50) 1 100 % 

و  Qiqqaو  zoteroاإلتاحال  مالد تحققالع فالي براالامج  الجدو  الساب  أنيتض  من 
Papers  وMendeley  وEndNote   مالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالي براالالالالالالالالالالالالالامج أ%ت 111باسالالالالالالالالالالالالالب

RefNavigator  وReference Manager  وLibrary Master  و
GetARef  وEazy Paper  وCitavi  وBiblioscape  وBibliographix   فلالال

 %تصفرومد حصلوا عل  اسب   ،تتحق  اإلتاح 

                                                           
(46) Desktop, web application. 
(47) Desktop, Mobile Application (IPhone- IPad). 
(48) Desktop, Mobile Application (IPhone- IPad). 
(49) Desktop, Mobile Application(IPhone- IPad- android- win Tablet). 
(50) Desktop, Firefox Add-ons, Mobile Application. 
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 ومما سب  يتض  أن:

  له ت اإلتاح  أساليب تعددالدراس  ت مح % من البرامج 31.76اسب   -
أفضالالالالالال   Papers و EndNote و Mendeley و Qiqqa و zotero رامجبالالالالالال -

 ت %111 باسب  اإلتاح  حققوا ومد ،اإلتاح  حيت من البرامج
 أو، المحمالالالو أو ، الويالالالب طريالالال  عالالالن أسالالالاليب بعالالالدة تطبيقاتهالالالا البالالالرامج تلالالال  تتالالالي  -

 تب  الخاص  المراج  بياااع لقاعدة الوصو  لمستخد ل لتيسر  اللوحي  األجهزة

  :العربي  اللغ  دع  2/3/2/2

 وصالاليان  المراجالال  إدخالالا  البراالالامج، واجهالال ) دعالال  إمكاايالال العربيالال   اللغالال  دع يقصالالد بالال
 للغالال ( الفاالي الالالدع  االسالتخدا ،أدلالال   المسالاعدة، صالالفحاع البراالامج، مومالال  االستشالهاد،

 التالي: الجدو ، كما يتض  من العربي 

 (العربي  اللغ  دع مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (8) جدو  رم 
 البنود

 البرنامج
 الواجهة

بيانات 
المرجع 

في 
 البرنامج

 االستشهاد
موقع 
 البرنامج

 المساعدة
 أدلة

 االستخدام
الدعم 
 الفني

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix   P 
(51)

     0.5 7.14 % 

Biblioscape   P 
(53)

     1.5 31.42 % 

Citavi   P 
(52)

     1.5 31.42 % 

Eazy Paper   P 
(54)

     1.5 31.42 % 

EndNote  
(55)

  P 
(56)

     1.5 31.42 % 

GetARef        صفر صفر % 

Library Master   P 
(57)

     1.5 31.42 % 

Mendeley   P 
(58)

     1.5 31.42 % 

Papers   P 
(59)

     1.5 31.42 % 

Qiqqa   
(60)

  P 
(61)

     1.5 31.42 % 

Reference 
Manager 

  P 
(63)

     1.5 31.42 % 

RefNavigator   P 
(62)

     1.5 31.42 % 

zotero     P
(64)

 P 
(65)

   4 57.14 % 

                                                           
 اد ولكن يقبل النص العربي.لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشه (51)

 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (52)
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي ولكن يتيح إضافة طابع محلي بداخل ملف النمط. (53)
 بل النص العربي.لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يق (54)
 البرنامج قابل للترجمة فيتيح للمستخدم تغيير السالسل النصية لحقول البيانات وأنواع مصادر المعلومات في البرنامج. (55)

 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (56)
 العربي. لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص (57)
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (58)
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (59)

 البرنامج قابل للترجمة فيتيح للمستخدم تغيير السالسل النصية للعمليات في البرنامج. (60)

 المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. لم يتم تعريب ملف الطابع (61)
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (62)
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي لالستشهاد ولكن يقبل النص العربي. (63)
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باسب   zoteroالعربي  مد تحق  في براامج  اللغ  دع  الجدو  الساب  أنيتض  من 
و  Eazy Paperو  Citaviو  Biblioscapeبيامالا تحقال  فالي براالامج ت % 57.14

EndNote  وLibrary Master  وMendeley  وPapers  وQiqqa  و
Reference Manager  وRefNavigator   ت فالالي حالين تحقالال  % 21.43باسالب

فلالالال   GetARefمالالالا فالالالي براالالالامج أت % 7.14باسالالالب   Bibliographix فالالالي براالالالامج 
 %تصفرومد حص  عل  اسب   ،دع  اللغ  العربي يتحق  

 ومما سب  يتض  ما يلي:
صالفحاع المسالاعدة وموامال  أنلب البرامج ال تدع  واجهاتها اللغ  العربي ، وكالذل   -

 تل  البرامج عل  الخط المباشرت

 اللغال  دع  حق  ومد ،العربي  اللغ  دع  حيت من براامجأفض   zotero براامج -
، حيالالالت إن جميالالال  البالالالرامج ال تالالالدع  اللغالالال  العربيالالال  فالالالي % 57.14 باسالالالب  العربيالالال 

( ماعالالالالدا براالالالالامج الفاالالالالي الالالالالدع ، و االسالالالالتخدا  أدلالالالال ، و المسالالالالاعدة، و البراالالالالامج مومالالالال )
zotero ( المسالالاعدة، و البراالالامج مومالال فيالالدع  اللغالال  العربيالال  جزئي الالا فالالي )تالال   حيالالت

 باللغ  العربي ت zoteroتاح  براامج إلترجم  بع  صفحاتها كجزء من الدراس  

أنلالالالب البالالالرامج لالالال  يالالالت  تعريالالالب ملالالالا الطالالالاب  المحلالالالي لالستشالالالهاد بهالالالا ولكالالالن تقبالالال   -
لالستشالالالهاد بالالالالمراج   zoteroالالالالاا العربالالاليت فالالالال يمكالالالن االسالالالتعاا  إال ببراالالالامج 

فعلالال  سالالبي  الم الالا  عاالالد االستشالالهاد بأحالالد المصالالادر باللغالال  العربيالال  دون العربيالال ت 
 (66) ج  كالتالي:اظهر المر تتعريب ملا الطاب  المحلي 

 :المحلي نير معرب الطاب  ملام ا  لمراج  مصان  باستخدا  
القاهرة: مكتبة الشروق  .(.4th ed(. المعجم الوسيط )2004مجمع اللغة العربية. )

 .الدولية

(. البرامج اآللية لصياغة االستشهادات المرجعية: دراسة 2006محمد محمد النجار. )

 .المعلومات في مصر بين التنظير والممارسةتحليلية مقارنة. مهنة المكتبات و 

Presented at the  نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات

 Retrieved from .والمعلومات

www.elaegypt.com/DownLoads/5.pps 

                                                                                                                                                                      
 تم إدراج اللغة العربية كأحد لغات الموقع وتم ترجمة بضع الصفحات. (64)
 اللغة العربية كأحد لغات صفحات المساعدة وتم ترجمة بضع الصفحات. تم إدراج (65)
 المثال بدون تعديل نمط االستشهاد. (66)
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 :المحلي معرب الطاب  ملام ا  لمراج  مصان  باستخدا  
 .ط.(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 4)(. المعجم الوسيط 2004مجمع اللغة العربية. )

(. البرامج اآللية لصياغة االستشهادات المرجعية: دراسة 2006محمد محمد النجار. )

م  تحليلية مقارنة. مهنة المكتبات و المعلومات في مصر بين التنظير والممارسة. قُدَّ

  سترجع منفي نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. ا

www.elaegypt.com/DownLoads/5.pps 

ا  السالالاب  يتضالال  أن جميالال  البالالرامج ال تالالدع  الصالاليان  الكاملالال  الصالالحيح  ومالالن الم الال
للغ  العربي ت حيالت ال توجالد ملفالاع أامالاط خاصال  باللغال  العربيال ت ولكالن يمكالن تعالدي  

حيالالت ( .4th Ed -ت 4أحالالد األامالالاط ليااسالالب اللغالال  العربيالال ، م الالا : حقالال  الطبعالال  )ط
يأتي اختصار الطابع  بعد الرم  وليق مبلها، وعاد تعريب ملا الطاب  المحلي بدون 

 ت(ت4طت وليق ط 4تعدي  الامط تظهر ) 

  :واالستيراد اإلدخا  2/3/2/3

 الاسال  طريال  عالن المستخد  خال  من المرج  عملي  تسجي  بياااع يقصد باإلدخا 
أمالالالالا عمليالالالال  االسالالالالتيراد فيقصالالالالد بهالالالالا المفالالالالاتي ت  لوحالالالال  خالالالالال  مالالالالن الكتابالالالال أو  واللصالالالال 

 البيااالالاع، مواعالالد: م الال ) الخارجيالال  المصالالادر إمالالا مالالنأو أك الالر  الحصالالو  علالال  مرجالال 
 خاصالالي  الخارجيال  المصالالادر معظال  تتالالي  حيالت(ت البحالالت محركالاع المكتبالالاع، فهالارق

 طريال  أو عالن تاسالتيرادها من المختلف  البرامج تمكن والتي مهيكل  بصيان  التصدير
 metadataالبيااالالاع الوصالالفي   فالالي إمالالا للمرجالال  الببليوجرافيالال  البيااالالاع علالال  التعالالرا

أو اسالالالتيراد تلالالال  المراجالالال  مالالالن ملالالالا  افسالالالهات الصالالالفح  االالالاأو  الويالالالب، صالالالفح  فالالالي
الالالا عمليتالالالي اكتشالالالاا  بصالالاليغ  مهيكلالالال ت أو اسالالالتيرادها مالالالن ملالالالا الالالالاا الكامالالال ت وأيض 

 التالي: الجدو ، كما يتض  من التكراراع والتزامن
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 (واالستيراد اإلدخا مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (7) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

 اإلدخال
اليدوي 
 للمراجع

استيراد 
بالمعرفات 

من 
مصدر 
 خارجي

استيراد 
بيانات من 

مصدر 
خارجي 
بإضافة 

ملف النص 
 الكامل

استيراد 
مراجع من 
استشهادات 

مصاغة 
بأوراق 
 العمل

استيراد 
من 
ملف 

بصيغة 
مهيكلة 

RIS 

استيراد 
من ملف 
بصيغة 
مهيكلة 

BibTeX 

استيراد 
بيانات 
المرجع 
من ملف 
النص 
الكامل 

PDF 

أو  منع
اكتشاف 
 التكرارات

 المجموع التزامن
النسبة 
 المئوية

Bibliographix          4 44.44 % 

Biblioscape          7 77.78 % 

Citavi          8 88.89 % 

Eazy Paper          5 55.56 % 

EndNote          
(67)

 7 77.78 % 

GetARef          2 22.22 % 

Library 
Master 

         4 44.44 % 

Mendeley          8 88.89 % 

Papers          7 77.78 % 

Qiqqa   P 
(68)

       4.5 50 % 

Reference 
Manager 

         4 44.44 % 

RefNavigator          4 44.44 % 

zotero          8 88.89 % 

و  zoteroواالسالالتيراد مالالد تحققالالا فالالي براالالامج  اإلدخالالا  الجالالدو  السالالاب  أنيتضالال  مالالن 
Mendeley  وCitavi   ت بيامالالالا تحققالالالا فالالالي براالالالامج 88.87باسالالالب%EndNote  و

Biblioscape  وPapers   ت كما تحققا فالي براالامج77.78باسب% Eazy Paper 
كمالا تحقال  فالي %ت 51باسالب  Qiqqa %ت في حالين تحققالا فالي براالامج 55.56باسب  

و  Library Masterو  Reference Managerو  RefNavigatorبراالالالامج 
Bibliographix   أما في براامج  %ت 44.44باسبGetARef  اإلدخالا تحقال  فقالد 

 %ت33.33اسب  بواالستيراد 
 ومما سب  يتض  ما يلي:

 البالالالرامج مالالالن حيالالالت اإلدخالالالالا أفضالالال   Citavi و Mendeley و zotero رامجبالالال -
 %ت88.87 اسب ب واالستيراد ومد حققوا اإلدخا  واالستيراد

تتفاوع أفض  البرامج مالن حيالت اإلدخالا  واالسالتيراد والسالالا ذكرهالا بالين بعضالها  -
التالالزامن، وال يتالالي   Citaviالالالبع  فالالي تالالوافر بعالال  العمليالالاعت فالالال يتالالي  براالالامج 

، وال العمال  بالأورا  مصالان  استشالهاداع مالن مراجال  اسالتيراد Mendeleyبراامج 
 تPDF الكام  الاا ملا من المرج  بياااع استيراد zoteroيتي  

                                                           
 ال تتاح خاصية تزامن الملفات المرفقة في النسخة التجريبية. (67)
بالبحث الذاتي )دون  يقوم البرنامج بالتعرف على عنوان المقالة فقط ثم يتيح البحث في بعض محركات البحث عنها وال يقوم (68)

 .الحاجة لتدخل المستخدم(
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  :المعلوماع مصادر م  التعام  2/3/2/4

المعلومالالاع  مصالالادر أاالالواع تعالالددمالالن حيالالت المعلومالالاع  مصالالادر مالال  يقصالالد بالتعامالال 
 يتيحال  ال معلومالاع مصالدر )كتاب، أطروحال ، مقالال  علميال تتتإل (، أو عمليال  إضالاف 

ضاف  البراامج  نيالر)بيااالاع حقال  بهذا المصدر، أو إضاف  الخاص  البياااع حقو  وا 
، رمال  االسالتدعاء بالمكتبال تتتإل ( DOIم ال :) المعلوماع ألحد مصادر  (مسبقا محدد

 مالن معالرا مصالدر والتي يحتاجها الباحت في بياااع المراج  لدي ، أو عملي  تعالدي 
 وكالالالذل  المصالالالادرأحالالالد  مالالالالب فالالالي بيااالالالاع حقالالالو  وحالالالذا إضالالالاف  م الالال : البراالالالامج مبالالال 

 بأحالد االا العالمال  بمصالادر المعلومالاعت أو تعالدي الحقو ، أو العمليالاع ذاع  ترتيب
 التالي: الجدو ، كما يتض  من معا( مرج ) عاصر منأك ر  في  الحقو 

 (المعلوماع مصادر م  التعام مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (11) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

 أنواعتعدد 
مصادر 
 المعلومات

مصدر  إضافة
معلومات جديد 
)غير محدد 

 مسبقا(

حقل  إضافة
لمصدر معلومات 

)غير محدد 
 مسبقا(

تعديل حقول 
قالب مصدر 

حذف أو  إضافة)
حقول محددة 

 مسبقا(

تعديل نص بأحد 
أكثر  الحقول  في

من عنصر 
 )مرجع( معا

النسبة  المجموع
 المئوية

Bibliographix  
(69)

     2 60 % 

Biblioscape  
(70)

     5 100 % 

Citavi  
(71)

     5 100 % 

Eazy Paper  
(73)

     1 30 % 

EndNote  
(72)

     4 80 % 

GetARef  
(74)

     1 30 % 

Library Master  
(75)

     5 100 % 

Mendeley  
(76)

    
(77)

  3 40 % 

Papers  
(78)

     1 30 % 

Qiqqa  
(79)

  P 
(80)

   1.5 20 % 

Reference Manager  
(81)

     4 80 % 

RefNavigator  
(83)

     3 40 % 

zotero  
(82)

     1 30 % 

                                                           
 مصدر معلومات.نوع  13يحتوي البرنامج على عدد  (69)

 مصدر معلومات.نوع  27يحتوي البرنامج على عدد  (70)
 مصدر معلومات.نوع  35يحتوي البرنامج على عدد  (71)
 مصادر معلومات.نوع  6يحتوي البرنامج على عدد  (72)
 مصدر معلومات.نوع  48يحتوي البرنامج على عدد  (73)
 مصادر معلومات.نوع  3يحتوي البرنامج على عدد  (74)
 مصدر معلومات.نوع  31يحتوي البرنامج على عدد  (75)
 مصدر معلومات.نوع  20يحتوي البرنامج على عدد  (76)
 ال يمكن حذف احد الحقول الرئيسية. (77)
 مصدر معلومات.نوع  86يحتوي البرنامج على عدد  (78)

 مصدر معلومات.نوع  14يحتوي البرنامج على عدد  (79)
 التعديل في تسجيلة المرجع وليس في قالب مصدر المعلومات. (80)
 مصدر معلومات.نوع  35يحتوي البرنامج على عدد  (81)
 مصدر معلومات.نوع  21يحتوي البرنامج على عدد  (82)
 در معلومات.مصنوع  33يحتوي البرنامج على عدد  (83)
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المعلومالاع مالد تحقال  فالي براالامج  مصالادر مال  التعامال  الجالدو  السالاب  أنيتض  من 
Library Master  وCitavi  وBiblioscape   ت بيامالالا تحقالال  فالالي 111باسالالب%

%ت كمالالالالا تحقالالالال  فالالالالي 81باسالالالالب   EndNoteو  Reference Managerبراالالالالامج 
%ت فالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالين تحقالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالي براالالالالالالالالالالالامج 61باسالالالالالالالالالالالب   Bibliographixبراالالالالالالالالالالالامج 

RefNavigator  وMendeley   ت وكالالذل  تحقالال  فالالي براالالامج 41باسالالب%Qiqqa 
 Papersو  Eazy Paperو  GetARefو  zotero%ت أمالا فالي براالامج 31باسب  

 %ت21باسب   التعام  م  مصادر المعلوماعفقد تحق  
 ومما سب  يتض  ما يلي:

أفض  البرامج من حيالت  Biblioscapeو  Citaviو  Library Master برامج -
 اسالب بالمعلومالاع  مصالادر مال  التعامال ومد حققوا المعلوماع  مصادر م  التعام 
 %ت111

إمكااي  إضاف  مصدر معلومالاع جديالد تتميز تل  البرامج عن نيرها بجمعها بين  -
مكااي  إضاف  حق  ألحد مصالادر المعلومالاع )نيالر محالدد  )نير محدد مسبقا(، وا 

 مسبقا(ت

كما تتميز تل  البرامج بإمكااي  تعالدي  مالالب أحالد مصالادر المعلومالاع، و إمكاايال   -
 التعدي  الجماعي للمراج  لاا بأحد حقو  البياااعت

  :الصيان أاماط  م  التعام  2/3/2/5

 إاشالاء، وعمليال  المتاحال  األامالاط تعالددمالن حيالت  الصاليان أامالاط  مال  التعامال يقصد ب
الالا معلومالالاع مصالالدر لكالال  بالاسالالب  وترتيبهالالا الحقالالو  وتعريالالا جديالالد امالالط  إمكاايالال ، وأيض 

 الصالالالالياناع بأحالالالالد إمالالالالا مالالالالن مائمالالالال  مالالالالن داخالالالال  البراالالالالامج، أو مالالالالن ملالالالالا امالالالالط اسالالالالتيراد
ت وكالذل  عمليال  تعالدي  أحالد البراالامج داخال  الستخدام (  CSL, ENS)  م   المعياري 

 التالي: الجدو ، كما يتض  من األاماط الموجودة بالفع 
  



  
 

 

 
 

62 
 

 (الصيان أاماط  م  التعام مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (11) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

 األنماطتعدد 
 المتاحة

إنشاء نمط جديد 
)غير محدد 

 مسبقا(

استيراد نمط من 
أنماط  قائمة

 بداخل البرنامج

استيراد نمط من 
 ملف

 المجموع تعديل نمط
النسبة 
 المئوية

Bibliographix  
(84)

     5 100 % 

Biblioscape  
(85)

     5 100 % 

Citavi  
(86)

     4 80 % 

Eazy Paper  
(87)

     1 30 % 

EndNote  
(88)

     5 100 % 

GetARef  
(89)

     4 80 % 

Library Master  
(90)

     2 60 % 

Mendeley  
(91)

     3 40 % 

Papers  
(93)

     3 40 % 

Qiqqa  
(92)

     5 100 % 

Reference Manager  
(94)

     4 80 % 

RefNavigator  
(95)

     4 80 % 

zotero  
(96)

     5 100 % 

الصالالاليان  مالالالد تحقالالال  فالالالي براالالالامج أامالالالاط  مالالال  التعامالالال  الجالالالدو  السالالالاب  أنيتضالالال  مالالالن 
zotero   وQiqqa  وEndNote  وBiblioscape  وBibliographix   باسالالالالالالالالالب

و  Reference Managerو  RefNavigator%ت بيامالا تحقال  فالي براالامج 111
GetARef  وCitavi   ت كمالالالا تحقالالال  فالالالي براالالالامج 81باسالالالب%Library Master 

%ت 41باسالالب   Papersو  Mendeley%ت فالالي حالالين تحقالال  فالالي براالالامج 61باسالالب  
 %ت21الصيان  باسب  أاماط  فقد تحق  التعام  م  Eazy Paperأما في براامج 

 ومما سب  يتض  ما يلي:
 Bibliographixو  Biblioscapeو  EndNoteو Qiqqaو  zotero بالالرامج -

 مالالال  التعامالالال ومالالالد حققالالالوا الصالالاليان  أامالالالاط  مالالال  التعامالالال أفضالالال  البالالالرامج مالالالن حيالالالت 
 %ت111 اسب بالصيان  أاماط 

                                                           
 نمط. 162يحتوي البرنامج على عدد  (84)

 نمط. 1196يحتوي البرنامج على عدد  (85)
 نمط. 1221يحتوي البرنامج على عدد  (86)
 نمط. 4يحتوي البرنامج على عدد  (87)

 نمط. 5158يوجد له مستودع ألنماط االستشهاد ويحتوي على  (88)
 نمط. 1049على يوجد له مستودع ألنماط االستشهاد ويحتوي  (89)
 نمط. 144يحتوي البرنامج على عدد  (90)

 نمط فقط. 1187يعتمد على مستودع زوتيرو ألنماط االستشهاد ويستخدم منهم  (91)
 نمط. 1405يحتوي البرنامج على عدد  (92)

 يعتمد على مستودع زوتيرو ألنماط االستشهاد. (93)

 نمط. 2373والذي يحتوي على يمكن تحميل ملفات األنماط من على موقع البرنامج  (94)

 نمط. 1497يحتوي البرنامج على عدد  (95)
 نمط. 1986يوجد له مستودع ألنماط االستشهاد ويحتوي على  (96)
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مكاايالال  اسالالتيراد امالالط وكالالذل   - تجمالال  تلالال  البالالرامج بالالين إمكاايالال  إاشالالاء امالالط جديالالد وا 
 إمكااي  تعدي  أحد األاماطت

  تجمي  البرامج مح  الدراس  تتي  العديد من أاماط الصيان -

  :الكام  الاا م  التعام  2/3/2/6

الكامالالالال  العمليالالالاع المختلفالالالال  علالالالال  ملالالالالا الالالالالاا الكامالالالال   الالالالالاا مالالالال  يقصالالالد بالتعامالالالال 
 إضالالاف  االستشالالهاداع المرجعيالال  م الال  إمكاايالال إدارة  بالالرامجأحالالد  للمراجالال  المضالالاف  فالالي

أو  كامالال  االالا ملالالا إرفالالا  للمرجال ، و إمكاايالال  إرفامالال  مالالن بالالدال  أو أك الالر  لملالالا مسالار
الالأك الالر   ملالالا م الال  للمرجالال  الملفالالاع مالالن مختلفالال  أاالالواع إضالالاف  ا إمكاايالال للمرجالال ت وأيض 
مكاايالال تتتإلالال تصالالورةأو  فيالالديو الكامالال ،  الالالاا ملفالالاع فالالي بلالالون الاصالالوا تمييالالز ، وا 

مكااي   علال  الضالوئي التعالرا الكامال ، وكالذل  إمكاايال  الالاا علال  تعليقالاع إضاف  وا 
، كمالا يتضال  مالن الضالوئي الماسال  طريال  عالن المحالو  الكامال  الالاا بملا الحروا
 التالي: الجدو 

 (الكام  الاا م  التعام مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (12) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

االرتباط 
بملف 
النص 
 الكامل

إرفاق 
ملف 
للنص 
 الكامل

 إرفاق
أكثر 
من 
 ملف

تعدد أنواع 
ملفات النص 
الكامل الممكن 

أو  إرفاقها
 االرتباط بها

تمييز 
 النصوص

إضا
فة 
 تعليق

التعرف 
الضوئي 

على 
الحروف 

OCR 

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix        3 38.57 % 

Biblioscape        4 57.14 % 

Citavi        5 71.42 % 

Eazy Paper        صفر صفر % 

EndNote        5 71.42 % 

GetARef        3 38.57 % 

Library Master        3 38.57 % 

Mendeley        5 71.42 % 

Papers        4 57.14 % 

Qiqqa   
(97)

      4 57.14 % 

Reference Manager        4 57.14 % 

RefNavigator   
(98)

      1 38.57 % 

zotero        6 85.71 % 

التعامالالال  مالالال  الالالالاا الكامالالال  مالالالد تحقالالال  فالالالي براالالالامج  الجالالالدو  السالالالاب  أنيتضالالال  مالالالن 
zotero   ت بيامالالا تحقالال  فالالي براالالامج 85.71باسالالب%Mendeley  وEndNote  و
Citavi   ت كمالالالالا تحقالالالال  فالالالالي براالالالالامج 71.43باسالالالالب%Reference Manager  و

                                                           
 فقط. PDFملفات  (97)

 توجد خاصية لعملية إرفاق ملف النص الكامل ولكن ما تقوم به فعليا هو االرتباط بمسار الملف وال بإرفاقه. (98)
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Qiqqa  وBiblioscape  وPapers   ت فالالالالالالي حالالالالالالين تحقالالالالالال  فالالالالالالي 57.14باسالالالالالالب%
 Bibliographixو  GetARefو  Library Masterو  RefNavigatorبراالامج 
فلالالال  يتحقالالال  التعامالالال  مالالال  الالالالاا  Eazy Paper%ت أمالالالا فالالالي براالالالامج 28.57باسالالالب  

 %تصفرالكام  ومد حص  عل  اسب  
 ومما سب  يتض  ما يلي:

 حقالال  ومالالد الكامالال  الالالاا مالال  التعامالال  حيالالت مالالن براالالامجأفضالال   zotero براالالامج -
 ت%85.71 باسب  الكام  الاا م  التعام 

بإمكاايالالالالال  التعالالالالالرا الضالالالالالوئي علالالالالال   Biblioscapeو  Qiqqaيتميالالالالالز براالالالالالامجي  -
 الحروا لملا الاا الكام ت

  :واالسترجاع البحت 2/3/2/7

العمليالالالالالاع المختلفالالالالال  فالالالالالي عمليالالالالالاع البحالالالالالت مالالالالالن حيالالالالالت واالسالالالالالترجاع  يقصالالالالالد بالبحالالالالالت
مكاايالال ت البسالاليط البحالالت خالالارج البراالالامج م الال  إمكاايالال أو  واالسالالترجاع للمراجالال  داخالال   وا 

مكاايال  ت الماطقيال البحالت بمعالامالع والبحالت البيااالاع حقو أحد  في المتقد  البحت  وا 
الالالالالت أخالالالالالرى مالالالالالرة بهالالالالالا والبحالالالالالت بهالالالالالا والتعالالالالالدي  البحالالالالالت اسالالالالالتراتيجي  حفالالالالالظ ا تمييالالالالالز وأيض 

 بالمصالالالادر المباشالالالر البحالالالت إمكاايالالال مصالالالطلحاع البحالالالت فالالالي اتالالالائج البحالالالتت وكالالالذل  
 واجهالالالال  مالالالالن الخارجيالالالال  بالمصالالالالادر المفتالالالالوح والبحالالالالتت البراالالالالامج واجهالالالال  مالالالالن الخارجيالالالال 
 التالي: الجدو ، كما يتض  من البراامج
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 (واالسترجاع البحتمقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (13) رم  جدو 
 البنود
 
 

 البرنامج

 البحث
البسيط 
)البحث 

بمصطلحات 
البحث في 

جميع 
 الحقول(

البحث 
المتقدم 

في 
 الحقول

البحث 
في 

النص 
 الكامل

حفظ 
استراتيجية 

 البحث

إعادة 
البحث 
في 

نتائج 
 البحث

تمييز 
مصطلحات 
البحث في 

نتائج 
 البحث

االسترجاع 
الخارجي 
 للمراجع

عرض قوائم 
بالحقول 
)قائمة 

قائمة  -مؤلفين
 موضوعات...(

 البحث
المباشر 
بالمصادر 
الخارجية 

من 
واجهة 
 البرنامج

البحث 
المفتوح 
بالمصادر 
الخارجية 

من 
واجهة 
 البرنامج

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix           2 20 % 

Biblioscape           8 80 % 

Citavi           6 60 % 

Eazy Paper           3 30 % 

EndNote           9 90 % 

GetARef           4 40 % 

Library 
Master 

          5 50 % 

Mendeley  P (99)         4.5 45 % 

Papers      P (100)
     4.5 45 % 

Qiqqa  
P 

(101)
 

      P (103)
  5 50 % 

Reference 
Manager 

          7 70 % 

RefNavigator           5 50 % 

zotero           7 70 % 

 EndNoteواالسالترجاع مالد تحققالالا فالي براالالامج  البحالالت الجالالدو  السالاب  أنيتضال  مالن 
%ت كمالالا تحققالالا فالالي 81باسالالب   Biblioscape%ت بيامالالا تحقالال  فالالي براالالامج 71باسالالب  
%ت فالالالي حالالالين تحققالالالا فالالالي 71باسالالالب   Reference Managerو  zoteroبراالالالامج 
و  Qiqqaو  RefNavigator%ت ومد تحققالا فالي براالامج 61باسب   Citaviبراامج 

Library Master   ت كمالا تحققالا فالي براالامج 51باسالب%Mendeley  وPapers 
%ت في حين تحققا في 41باسب   GetARef%ت وكذل  تحق  في براامج 45باسب  
فقالالد تحقالال   Eazy Paper%ت أمالالا فالالي براالالامج 31باسالالب   Bibliographixبراالالامج 
 %ت21واالسترجاع باسب   البحت

 ومما سب  يتض  ما يلي:
 البحالت حق  ومد واالسترجاع البحت حيت من براامجأفض   EndNote براامج -

 %ت71 باسب  واالسترجاع

بإمكاايالالالالالال   Endnoteو  Mendeleyو  Qiqqaو  zoteroيتميالالالالالالز كالالالالالال  مالالالالالالن  -
 االسترجاع الخارجي للمراج ت

                                                           
 مالحظات(. -السنة -الناشر -العنوان -خمس حقول فقط وهم )المؤلفالبحث في  (99)
 يتم تمييز مصطلحات البحث في ملف النص الكامل وال يتم تمييزها في نتائج البحث في البرنامج. (100)
ال يمكن تعليقات( في إحدى المكتبات و -مالحظات -السنة -عنوان المنشور -المؤلف -البحث في ستة حقول فقط وهم )السمات (101)

 .البحث في جميع المكتبات معا
 .BIBTEXالبحث في المواقع من خالل متصفح في البرنامج واالستيراد يدويا في اغلب المصادر الخارجية بنسخ محتوى ملف  (102)
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  :والتاظي  التصفي  2/3/2/8

 البراالامج فالي Records السالجالع ترتيب إمكااي  من حيت والتاظي  التصفي بيقصد 
مكاايالالال تتت(ت الاشالالالر سالالالا  العاالالالوان، الم لالالالا،: م الالال ) البيااالالالاع حقالالالو  بأحالالالد  تصالالالفي  وا 

تتت(ت الاشالالالر سالالالا  الموضالالالوع، الم لالالالا،: م الالال ) البيااالالالاع حقالالالو أحالالالد  حسالالالب المراجالالال 
مكاايالال  مكاايالال ت مجلالالداع داخالال  المراجالال  تاظالالي  وا   والتصالالفي  مفتاحيالال  كلمالالاع إضالالاف  وا 

 التالي: الجدو ، كما يتض  من بها

 (والتاظي  التصفي مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (14) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

التصفية 
حسب رؤوس 
الموضوعات 

 )سمات(

ترتيب 
وتنظيم 
نتائج 
 البحث

تنظيم 
العناصر في 

أو  مجلدات
 تفريعات

ترتيب 
العناصر 

أحد  حسب
حقول 
 البيانات

ترتيب 
الملفات 

المرفقة على 
القرص 
 الصلب

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix    P 
(102)

  2.5 70 % 

Biblioscape      2 60 % 

Citavi      4 80 % 

Eazy Paper    P 
(104)

  1.5 20 % 

EndNote      2 60 % 

GetARef    P 
(105)

  1.5 20 % 

Library Master      3 40 % 

Mendeley    P 
(106)

  2 70 % 

Papers      4 80 % 

Qiqqa   P 
(107)

 P 
(108)

  2 60 % 

Reference Manager      2 60 % 

RefNavigator      2 60 % 

zotero      4 80 % 

و  zoteroوالتاظالالي  مالالد تحققالالالا فالالي براالالالامج  التصالالالفي  الجالالالدو  السالالاب  أنيتضالال  مالالن 
Citavi  وPapers   ت بيامالالالالالالالالالا تحققالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي براالالالالالالالالالامج 81باسالالالالالالالالالب%Mendeley  و

Bibliographix   ت كمالالالالالالالالالا تحققالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي براالالالالالالالالالامج 71باسالالالالالالالالالب%RefNavigator  و
Reference Manager  وQiqqa  وEndNote  وBiblioscape   باسالالالالالالالب

%ت أما في براالامج 41باسب   Library Master%ت في حين تحققا في براامج 61
GetARef  وEazy Paper  ت31والتاظي  باسب   فقد تحق  التصفي% 

 ومما سب  يتض  ما يلي:
                                                           

 السنة(.-عنوان -الترتيب حسب ثالث حقول وهم )المؤلف (103)

 السنة(.-عنوان -الترتيب حسب ثالث حقول وهم )المؤلف (104)
 عنوان المنشور(. -السنة -الترتيب حسب ثالث حقول وهم )المؤلف (105)

 تاريخ اإلضافة(. -عنوان المنشور -السنة -العنوان -الترتيب حسب خمس حقول وهم )المؤلف (106)
 التنظيم في مكتبات )مجلدات رئيسية( فقط. (107)
 تاريخ اإلضافة(. -تاريخ القراءة -السنة -العنوان -الترتيب حسب خمس حقول وهم )المؤلف (108)
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 التصالالالالالالفي أفضالالالالالال  البالالالالالالرامج مالالالالالالن حيالالالالالالت  Papersو  Citaviو  zotero بالالالالالالرامج -
 %ت81 اسب ب والتاظي  التصفي ومد حققوا  والتاظي 

والتاظالالي  والسالالالا ذكرهالالا بالالين بعضالالها  البالالرامج مالالن حيالالت التصالالفي أفضالال   تتفالالاوع -
 حسالالالب التصالالالفي  Citaviالالالالبع  فالالالي تالالالوافر بعالالال  العمليالالالاعت فالالالال يتالالالي  براالالالامج 

و  Papers، بيامالالالالا ال يتالالالالي  كالالالالال مالالالالن براالالالالامجي (سالالالالماع) الموضالالالالوعاع ر وق
zotero الصلبت القرا عل  المرفق  الملفاع ترتيب 

بإمكاايالالالال  ترتيالالالالالب الملفالالالالالاع  Mendeleyو  Papersيتميالالالالز كالالالالال  مالالالالن براالالالالالامجي  -
 المرفق  عل  القرا الصلبت

  :ي اإلضاف تطبيقاعال 2/3/2/7

التطبيقالالاع التالالي تتيحهالالا البالالرامج للتكامالال  مالال   مالالن حيالالت اإلضالالافي  يقصالالد بالتطبيقالالاع
 التالي: الجدو ، كما يتض  من متصف  الويبأو  معالج الاصوا

 (اإلضافي  التطبيقاعمقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (15) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

 (add-on) يتطبيق إضاف

للبرنامج في معالج 
 النصوص

 (add-on) يتطبيق إضاف

 النسبة المئوية المجموع متصفح الويبللبرنامج في 

Bibliographix   1 50 % 

Biblioscape   صفر صفر % 

Citavi   3 100 % 

Eazy Paper  P 
(109)

 1.5 75 % 

EndNote   3 100 % 

GetARef   1 50 % 

Library Master   1 50 % 

Mendeley   3 100 % 

Papers   1 50 % 

Qiqqa   صفر صفر % 

Reference Manager   1 50 % 

RefNavigator   1 50 % 

zotero   3 100 % 

و  zoteroاإلضالاف  مالد تحققالالع فالي براالالامج  تطبيقالالاع الجالالدو  السالاب  أنيتضال  مالن 
Mendeley  وEndNote  وCitavi   ت بيامالالالالا تحققالالالالع فالالالالي براالالالالامج 111باسالالالالب%

Eazy Paper   ت كمالالالالالالا تحققالالالالالالع فالالالالالالي براالالالالالالامج 75باسالالالالالالب%RefNavigator  و
Reference Manager وLibrary Master  وGetARef  وBibliographix 

                                                           
 في االستيراد من صفحات اإلنترنت. zoteroيعتمد على برنامج  (109)
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 تتحقالالالال  فلالالالال  Biblioscapeو  Qiqqa%ت أمالالالالا فالالالالي براالالالالامج 51باسالالالالب   Papersو 
 %تصفر اسب  عل  حصال اإلضاف  ومد تطبيقاع

 ومما سب  يتض  ما يلي:
البالالالالرامج مالالالالالن أفضالالالال   Citaviو  EndNoteو  Mendeleyو  zoteroبالالالالرامج  -

 %ت111اإلضاف  باسب   اإلضاف  ومد حققوا تطبيقاع حيت تطبيقاع

 معالالالج فالالي للبراالالامج( add-on) إضالالافي تتميالالز تلالال  البالالرامج بالالالجم  بالالين تطبيالال  -
 الويبت متصف  في للبراامج إضافي الاصوا، وتطبي 

( add-on) إضالالالالافي طبيالالالال الدراسالالالال  تتالالالالي  ت محالالالال % مالالالالن البالالالالرامج 84.61 اسالالالالب  -
الدراسال   محال % مالن البالرامج 34.61، بيامالا اسالب  الاصالوا معالالج فالي للبراامج
 تالويب متصف  في للبراامج( add-on) إضافي طبي تتي  ت

  :المخرجاع 2/3/2/11

 معالالالالالج فالالالالي اعاالستشالالالالهاد، جميالالالال  مالالالالا ياالالالالتج عالالالالن البراالالالالامج مالالالالن المخرجالالالالاعبيقصالالالالد 
(ت وكالالالالذل  BibTeX ،RIS) لملالالالالا مهيكلالالالال  بصالالالالياناع مراجالالالال  تصالالالالديرت و الاصالالالالوا

 التالي: الجدو ، كما يتض  من لملا األاماط بأحد مصان  مراج  تصدير

 (المخرجاعمقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (16) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

االستشهاد 
في معالج 
 النصوص

تصدير مراجع 
بصياغات 

مهيكلة لملف 

(BibTeX) 

تصدير مراجع 
بصياغات 

مهيكلة لملف 

(RIS) 

تصدير 
مراجع 

مصاغة بأحد 
 لملف األنماط

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix     4 100 % 

Biblioscape     2 75 % 

Citavi     4 100 % 

Eazy Paper     1 35 % 

EndNote     4 100 % 

GetARef     4 100 % 

Library Master     3 50 % 

Mendeley     2 75 % 

Papers     2 75 % 

Qiqqa     3 50 % 

Reference Manager     2 75 % 

RefNavigator     4 100 % 

zotero     4 100 % 

و  zoteroالمخرجالالالالالاع مالالالالالد تحققالالالالالع فالالالالالي براالالالالالامج  الجالالالالالدو  السالالالالالاب  أنيتضالالالالال  مالالالالالن 
RefNavigator وGetARef  وEndNote  وCitavi  وBibliographix   باسب

و  Mendeleyو  Reference Manager%ت بيامالالالا تحققالالالع فالالالي براالالالامج 111
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Biblioscape  وPapers   ت فالالي حالالين تحققالالع فالالي براالالامج 75باسالالب%Qiqqa  و
Library Master   ت أمالالالا فالالالي براالالالامج 51باسالالالب%Eazy Paper تحققالالالع فقالالالد 

 %ت25 المخرجاع باسب 
 ومما سب  يتض  ما يلي:

و  Citaviو  EndNoteو  GetARefو  RefNavigatorو  zotero بالالالالالالالرامج -
Bibliographix  المخرجالالالاع ومالالالد حققالالالوا المخرجالالالاع أفضالالال  البالالالرامج مالالالن حيالالالت

 %ت111 اسب ب

 االستشهاد في معالج الاصواتجمي  البرامج مح  الدراس  تتي   -

  :التعاواي  اإلمكااياع 2/3/2/11

 م  المستخد  بياااع ماعدة في المراج  مشارك  التعاواي ، إمكااي  يقصد باإلمكااياع
 التالي: الجدو ، كما يتض  من البراامج موم  خال  من ا خرين

 (التعاواي  اإلمكااياعالدراس  من حيت )مقارا  البرامج عيا  :  (17) رم  جدو 
 

 البنود
 

 البرنامج
 النسبة المئوية المجموع المشاركة

Bibliographix  صفر صفر % 

Biblioscape  1 100 % 

Citavi  1 100 % 

Eazy Paper  1 100 % 

EndNote  1 100 % 

GetARef  صفر صفر % 

Library Master  صفر صفر % 

Mendeley  1 100 % 

Papers  1 100 % 

Qiqqa  1 100 % 

Reference Manager P 
(110)

 0.5 50 % 

RefNavigator  صفر صفر % 

zotero  1 100 % 

و  zoteroالتعاواي  مد تحققع في براامج  يتض  من الجدو  الساب  أن اإلمكااياع
Qiqqa  وMendeley وEndNote وEazy Paper وCitavi  وBiblioscape 

 Reference Manager%ت بيامالالالا تحققالالالع فالالالي براالالالامج 111باسالالالب   Papersو 

                                                           
والذي يتيح نشر واحدة أو اكثر من قواعد البيانات،  Web Publisherتتم عملية المشاركة عن طريق برنامج مضاف وهو  (110)

 يتطلب إعداد السيرفر وكذلك يتطلب من المستفيدين معرفة بيانات السيرفر للربط معه.
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 GetARefو Library Masterو  RefNavigator%ت أما فالي براالامج 51باسب  
 %تصفر اسب  عل  حصلوا التعاواي  ومد اإلمكااياع تتحق  فل  Bibliographixو 

 ومما سب  يتض  ما يلي:
  الدراس  تتي  اإلمكااياع التعاواي ت  مح% من البرامج 67.23اسب   -
و  Eazy Paperو EndNoteو  Mendeleyو  Qiqqaو  zoteroبالالالرامج  -

Citavi  وBiblioscape  وPapers أفضالالالالال  البالالالالالرامج مالالالالالن حيالالالالالت اإلمكاايالالالالالاع 
 %ت111التعاواي  باسب   التعاواي  ومد حققوا اإلمكااياع

 ماعالالالدة فالالالي المراجالالال  الدراسالالال  تتالالالي  مشالالالارك  محالالال % مالالالن البالالالرامج 65.38اسالالالب   -
 البراامجت موم  خال  من ا خرين م  المستخد  بياااع

  :الفاي الدع  2/3/2/12

 ,Forum) الفاي، توافر إمكااياع الدع  الفاي من صالفحاع المسالاعدة يقصد بالدع 

Q&A) البراالالامج مطالالور  مالالن تعليمالاليت وكالالذل  المسالالاعدة االسالالتخدا ت وفيالالديو ت وأدلالال ،
 التالي: الجدو كما يتض  من 

 (الفاي الدع مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ):  (18) رم  جدو 

 البنود
 البرنامج

المساعدة 
(Forum ,

A&Q) 

 أدلة
 االستخدام

 فيديو تعليمي
المساعدة من 

مطوري 
 البرنامج

 المجموع
النسبة 
 المئوية

Bibliographix    P 
(111)

 1.5 27.5 % 

Biblioscape     2 75 % 

Citavi     2 75 % 

Eazy Paper     2 75 % 

EndNote     4 100 % 

GetARef     2 75 % 

Library Master     2 75 % 

Mendeley     2 75 % 

Papers     3 50 % 

Qiqqa     2 75 % 

Reference Manager     4 100 % 

RefNavigator     3 50 % 

zotero     4 100 % 

و  zoteroالفاالالالالالي مالالالالالد تحقالالالالال  فالالالالالي براالالالالالامج  يتضالالالالال  مالالالالالن الجالالالالالدو  السالالالالالاب  أن الالالالالالدع 
Reference Manager  وEndNote   ت بيامالالا تحقالال  فالالي براالالامج 111باسالالب%

Qiqqa  وMendeley  وLibrary Master  وGetARef  وEazy Paper  و

                                                           
 الدعم غير مجاني. (111)
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Citavi  وBiblioscape   ت فالالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالين تحقالالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالالي براالالالالالالالالالالالالامج 75باسالالالالالالالالالالالالب%
RefNavigator  وPapers   ت أمالالا فالالي براالالامج 51باسالالب%Bibliographix فقالالد 

 %ت37.5 الفاي باسب  الدع  تحق 

 ومما سب  يتض  ما يلي:
البالرامج مالن حيالت أفضال   EndNoteو  Reference Managerو  zoteroبالرامج  -

 %ت111الفاي باسب   الفاي ومد حققوا الدع  الدع 

جميالالال  البالالالرامج محالالال  الدراسالالال  تتالالالي  صالالالفحاع المسالالالاعدة وكالالالذل  المسالالالاعدة مالالالن مطالالالور   -
 البراامجت
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  :الدراس  وف  معايير التقيي  الواردة بقائم  المراجع  مح أفض  البرامج  2/3/2/13

 التالي: الجدو ، كما يتض  من يمكن ترتيب البرامج من حيت األفضلي من خال  تطبي  مائم  المراجع  عل  البرامج مح  الدراس  

 (البرامج وف  معايير التقيي  الواردة بقائم  المراجع أفض  مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت ) : (17) رم  جدو 

ب
 ترتي

ج
البرنام

اإلتاحة 
 

دعم
 

اللغة
 

العربية
 

اإلدخال
 

واالستيراد
 

التعامل
 

 مع
مصادر
 

المعلومات
 

التعامل
 

 مع
الصياغةأنماط 

 

التعامل
 

 مع
ص

الن
 

الكامل
 

البحث
 

واالسترجاع
 

التصفية
 

والتنظيم
 

التطبيقات
 

اإلضافية
 

المخرجات
 

اإلمكانيات
 

التعاونية
 

الدعم
 

الفني
سبة المئوية 

الن
 

1 zotero 100 % 57.14 % 88.89 % 30 % 100 % 85.71 % 70 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 78.22% 

3 EndNote 100 % 31.42 % 77.78 % 80 % 100 % 71.42 % 90 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 77.5% 

2 Citavi 73.5 % 75 % 100 % 100 % 100 % 80 % 60 % 71.42 % 80 % 100 % 88.89 % 31.42 % صفر% 

4 Biblioscape 67.5 % 75 % 100 % 75 % صفر % 60 % 80 % 57.14 % 100 % 100 % 77.78 % 31.42 % صفر% 

5 Mendeley 100 % 31.42 % 88.89 % 40 % 40 % 71.42 % 45 % 70 % 100 % 75 % 100 % 75 % 60.82% 

6 Reference Manager 60 % 100 % 50 % 75 % 50 % 60 % 70 % 57.14 % 80 % 80 % 44.44 % 31.42 % صفر% 

7 Papers 100 % 31.42 % 77.78 % 30 % 40 % 57.14 % 45 % 80 % 50 % 75 % 100 % 50 % 52.22% 

8 Qiqqa 100 % 31.42 % 50 % 20 % 100 % 57.14 % 50 % 60 % 53.5 % 75 % 100 % 50 % صفر% 

9 Library Master 47.5 % 75 % صفر % 50 % 50 % 40 % 50 % 38.57 % 60 % 100 % 44.44 % 31.42 % صفر% 

10 RefNavigator 47.5 % 50 % صفر % 100 % 50 % 60 % 50 % 38.57 % 80 % 40 % 44.44 % 31.42 % صفر% 

11 Bibliographix 45.82 % 27.5 % صفر % 100 % 50 % 70 % 20 % 38.57 % 100 % 60 % 44.44 % 7.14 % صفر% 

13 GetARef 29.17 % 75 % صفر % 100 % 50 % 20 % 40 % 38.57 % 80 % 30 % 22.22 % صفر % صفر% 

12 Eazy Paper 20.82 % 75 % 100 % 35 % 75 % 20 % 30 % صفر % 30 % 30 % 55.56 % 31.42 % صفر% 

  ت%78.33هو أفض  براامج ومد حص  عل  اسب   zoteroالجدو  الساب  أن براامج يتض  من 
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 :خاتمة الفصل 2/4

هالالالو أفضالالال  براالالالامج، ومالالالد حصالالال  علالالال  اسالالالب   zoteroبراالالالامج  نأ أظهالالالرع الدراسالالال 
ن عمليالال  اختيالالار البراالالامج المالئالال  يعتمالالد علالال  احتياجالالاع ت ويالالرى الباحالالت أ78.33%

ك  مستخد ، ولك  براامج من هذه البالرامج اقالاط مالوة واقالاط ضالعا والتالي مالن شالأاها 
تلالال  البالالرامجت فعلالال  أحالالد  اإليجالالاب علالال أو  تحديالالد اتجاهالالاع فئالال  المسالالتخدمين بالسالاللب

ج  أسبي  الم ا : عل  المستخد  تحديد مستقب  البياااع المخزا  لدي ، ه  هي من 
مشالالروع واحالالد حيالالت سالالتكون مائمالال  مرجعيالال  يمكالالن الالالتخلا ماهالالا فالالي أو  ورمالال  عمالال 

جالال  البحالالوت أاهالالا مكتبالال  مالالن المراجالال  والتالالي يكواهالالا المسالالتخد  مالالن إ  أاهايالال  العمالال ت 
ولال  "سالهول  االسالتخدا " هالو معيالار اختيالار البراالامجت أمالا فالي الجاري ت ففي الحالال  األ

الحالالالال  ال اايالالال  فيوجالالالد عالالالدة معالالالايير لالختيالالالار )م الالال : سالالالع  التخالالالزين، إمكاايالالال  إضالالالاف  
 التعليقاع، إمكااياع البحتتتت(ت

  



 



ا zoteroالفصل الثالث " برامج إدار  االستشهادات المرجعية: برنامج   نموذج 
 

 

 

 

 

 
  

 

 الثالثالفصل 
المرجعي :  االستشهاداع إدارة برامج

ا zoteroبراامج   اموذج 
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 :تمهيد 3/0

تصالالالالدع الدراسالالالال  فالالالالي الفصالالالال  السالالالالاب  إلالالالال  عالالالالر  اظالالالالرة عامالالالال  علالالالال  بالالالالرامج إدارة 
 إلدارة المختلفالالالالال  اظمالالالالال األ وكالالالالالذل  تلالالالالال  البالالالالالرامج، وسالالالالالماع االستشالالالالالهاداع المرجعيالالالالال ،

الالالالالا المراجالالالالال ،  تطبيقالالالالالاع ععرضالالالالالكالالالالالذل  فقالالالالالد  ،اظمالالالالال األ تلالالالالال  وعيالالالالالوب مميالالالالالزاع وأيض 
 هالالذا يعالالر ت المرجعيالال  لالستشالالهاداع المهيكلالال  والصالالياناع المرجعيالال  االستشالالهاداع

 التالالي المعالالايير يعالالر   الال  إتاحتالال ، وأسالاللوب zotero براالالامج عالالن عامالال  اظالالرة الفصالال 
 ي ساسالاأل والعملياع والوظائا بالبراامج المستخدم  التقاياع و البراامج عليها يعتمد
 للباح ين zotero براامجإتاح   عملي  بالتفصي  يعر  كما البراامج، بها يقو  التي
 تتاح اإل بعملي  الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ 

 نظرة عامة عن البرنامج: 3/1

  بواسالالالط  إاتاجالالالاالستشالالالهاداع المرجعيالالال ت تالالال  إدارة  بالالالرامجأحالالالد  هالالالو zoteroبراالالالامج 
Roy Rosenzweig Center for History and New Media   بجامعالال

George Mason University أو  إصالدارة مريكيال ت ظهالرعبالواليالاع المتحالدة األ 
-Firefox Add لمتصالالف  الفالايرفوكق إضالافي كوظيفال   2116للبراالامج فالي أكتالوبر 

ons  صالدارةظهالرع اإل 2111التشالغي ت وفالي فبرايالر  أاظم ، ليعم  من خال  جمي 
 )تطبي  سط  المكتب(ت  standalone versionالمستقل  للبراامج

ا المصالادر وفق ال أاالواعيقو  البراامج بتوليد صالياناع االستشالهاداع المرجعيال  لمختلالا 
 مفتوحالال  ت وهالالي لغالال CSLا فالالي ذلالال  علالال  لغالال  ألامالالاط االستشالالهاداع المرجعيالال  معتمالالد  

 مائمال  وكالذل  االستشالهاد صاليان  لوصالا وتسالتخد  XML لغال  علال  ومبايال  المصالدر
لبراالامج  ENS Endnote Style fileكمالا يمكالن للبراالامج اسالتخدا  ملفالاع  المراجال ت

Endnote  لصيان  االستشهاد بدال  من ملفاعCSLت 
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 البرنامج: )مفتوح المصدر( إتاحة  أسلوب 3/2

Releaseالنهائية اإلصدارات يتاح البراامج من خال  ا اين من 1 2 3  versions :وهما   

صالالالدارة الرسالالالمي  وهالالالي اإل .1 1 2 3 لمتصيييفح الفيييايرفوكس ضيييافيةالوظيفييية اإل إصيييدار  
وتتطلالالب لتشالالغيلها  2.1.10 إصالالدارةت آخالالر للبراالالامج حتالال  الحالالدود الزمايالال  للرسالالال 

 من متصف  الفايرفوكقتأو أ  إصدارة أحدت  4.0 صدارةاإل

بالرامج أ   وهالي ال تتطلالب تحميال  )تطبي  سط  المكتالب(ت .2 1 2 3 المستقلة صدار اإل 
ت Mac OS Xو  Linuxو  Windowsلتشالغيلها وتعمال  فالي بيئالاع عمال   أخالرى

ت كمالالا يالالت  Firefoxو  Safariو  Google Chromeوتتكامالال  مالال  متصالالفحاع 
ت  تطوير البراالامج ت Internet Explorerالتخطيط إلتاح  التكام  م  متصف  

 صالالالالدارةاإلإتاحالالال   تالالال ، كمالالالا SQLiteمرتبطالالال  بقاعالالالدة بيااالالالاع  JavaScriptبلغالالال  
الالالالذ  يقالالالو  بتشالالالغي  التطبيقالالالاع  XUL Runnerالمسالالالتقل  الحاليالالال  عالالالن طريالالال  

 تXMLإحدى لغاع واجه  المستخد  للغ   XULبلغ   ةالمكود
إصييدارات التطييوير  Development كمالالا يتالالاح البراالالامج مالالن خالالال   الالالت مالالن 2 2 3

versions : وه 
لمتصفح الفايرفوكس ضافيةالوظيفة اإل إصدار   .1 2 2 3
المستقلة صدار اإل  )تطبي  سط  المكتب(ت .2 2 2 3
اللغات المتعدد  إصدار   (112).3 2 2 3

اع األكالالالواد إصالالالدار مالالالن خالالالال  "مسالالالتودع زوتيالالالرو للالالالتحك  ب إتاحالالال  اإلصالالالداراع ويالالالت 
Zotero SVN repository ويسالالتخد  المسالالتودع لعالالر  وحفالالظ الملفالالاع  (113)"ت
والالالالالالذ  يقالالالالالو   SVNأو  Subversion اإلصالالالالالداراعفالالالالالي المسالالالالالتودع اظالالالالالا  الالالالالالتحك  ب

الحاليال  والقديمال  للملفالاع وكالذل  متابعال  التغييالراع بالالأكواد  اإلصالداراعبالحفالاظ علال  
لالتمكن مالن مقاراال  ومتابعال  التغييالراع  إصالدارةالبراامج حيالت يقالو  بإعطالاء رمال  لكال  

 ، كما يتض  من الشك  التالي:في الملفاع بالمستودع

                                                           
-www.gsl-nagoya-u.net/http/pub/zotero-multi  يمكن الوصول للنسخة التجريبية لإلصدارة من خالل الرابط (112)

2.xpi 
 www.zotero.org/trac/browserيمكن الدخول لموقع المستودع من خالل الرابط  (113)
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 األكواد اعإصدار ب للتحك  زوتيرو مستودع:   (8) رم  شك 

الوظيفالالالال   إصالالالالدارةلكالالالال  جالالالالزء مالالالالن البراالالالالامج مجلالالالالد خالالالالاا بالالالال  فالالالالي المسالالالالتودع )م الالالال  
اللغالالالالاع المتعالالالالددة،  إصالالالالدارةالمسالالالالتقل ،  صالالالالدارةلمتصالالالالف  الفالالالالايرفوكق، اإل ضالالالالافي اإل

 تإصدارةلمعالجاع الاصواتتت( فيوجد مجلد مخصا لك   ضافي الوظائا اإل

مالالن خطالالوط  أمسالالا اع البراالالامج علالال   الالالت إصالالدار مالالن  إصالالدارةويحتالالو  مجلالالد كالال  
)اسالال  التطالالوير فالالي مجلالالد خالالاا بالال  والتالالي يمكالالن تحميلهالالا وتشالالغيلها ويطلالال  علالاليه  

 التطوير( وه :

: حيالالالت عمليالالالال  التطالالالوير اشالالالط  ومسالالالالتمرةت ويحتالالالو  علالالال  اإلمكاايالالالالاع Trunkمجلالالالد  -
حتالو  علال  أكالواد جديالدة لال  يالت  عليهالا تالجديدةت لهذا فهذه الاسخ  نير مستقرة حيالت 

 إال بع  االختباراع، مما مد يعر  لفقدان البياااع المخزا  بالبراامجت

ت  branch 2.1م الال  إصالالدارة  Trunk  مالالن : ويحتالالو  علالال  اسالالBranchesمجلالالد  -
فبعالالد أن يالالت  إاشالالاء مجلالالد باإلصالالدارة يصالالب  لهالالا خالالط تطالالوير مسالالتق ت األكالالواد مسالالتقرة 

 تقريبا، وت  معالج  األخطاء بها، والتغييراع التي تت  بها طفيف ت

: عاد االاتهاء مالن إعالداد الاسالخ  الاهائيال  واالاتهالاء مالن مراحال  االختبالار Tagsمجلد  -
م الالال  إصالالالدارة  Tagsلإلصالالالدارة إلالالال  مجلالالالد  branchأخالالالذ اسالالالخ  مالالالن مجلالالالد لهالالالا يالالالت  

 ت2.1.5
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مفتوحالال  المصالالدر والتالالي يالالت  تطويرهالالا  خالالرىكمالالا يضالال  المسالالتودع بعالال  المشالالاري  األ
 كمشاري  مافصل  عن البراامج وتستخد  في البراامج وهي:

- CiteProc  وهالالو براالالامج يقالالو  بإاتالالاج صالالياناع االستشالالهاداع المرجعيالال  باالالاء علالال :
للكالالائن المستشالالهد بالال  و أامالالاط صالاليان  االستشالالهاداع  metadataالبيااالاع الوصالالفي  

ت فالي بدايال  اشالأة براالامج CSLتفهالو بم ابال  معالالج للغال  CSLالمرجعي  عالن طريال  لغال  
Zotero  كان يحتو  البراامج عل  معالجCSL  خاا ب ، ولكن تال  فصالل  فيمالا بعالد

ت والالذ  ساليت  تااولال  CiteProc  ليكون خط إاتاج مافص  ليبالدأ كمشالروع يطلال  عليال
 فيما بعد بالتفصي  بهذا الفص  من الدراس ت

- Xpdf: (114)  وهالالالالو براالالالالامج لعالالالالر  وتشالالالالغي  ملفالالالالاع.PDF  يسالالالالتخدم  البراالالالالامج فالالالالي
 تPDFتكشيا الاصوا بملفاع 

- Scaffold  وهالالو براالالامج للتكويالالد بلغالال  البرمجالال  الوصالالفي :Meta-programming 
ويقو  بوصا كيفي  اسالتخدا  التطبيال ت يسالتخدم  البراالامج فالي كتابال  أكالواد م ترجمالاع 

 زوتيرو والتي سيت  تااولها فيما بعد بالتفصي  بهذا الفص  من الدراس ت

- StyleEditor:(115)   وهالالالالو براالالالالامج مباالالالالي علالالالال  الويالالالالب، ذو واجهالالالال  رسالالالالومي  تفاعليالالالال
اشاء ملالا لصيان  أاماط االستشهاداع المرجعي  لمختلا المصا للالامطت  CSLدر، وا 

يستخدم  البراامج إلتاح  إمكااي  إاشاء صياناع أاماط استشهاد جديدة دون الحاج  
ويكتفالالال  فقالالالط بالمعرفالالال  بقواعالالالد صالالاليان  امالالالط االستشالالالهاد، كمالالالا  CSLللمعرفالالال  بالالالأكواد 

 يتض  من الشك  التالي:

 
 StyleEditor براامج لواجه  اموذج:   (7) شك  رم 

                                                           
 www.foolabs.com/xpdfويمكن الدخول لموقع مشروع البرنامج من خالل الرابط  (114)

أو الدخول  www.bitbucket.org/csledit/csl-wysiwyg-editorويمكن الوصول لموقع البرنامج من خالل الرابط  (115)

 http://csleditor.quist.deعلى النسخة التجريبية منه على الموقع 
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 المعايير التي يعتمد عليها البرنامج: 3/3

يعتمالالد البراالالامج بشالالك  أساسالالي علالال  العديالالد مالالن المعالالايير المفتوحالال  المصالالدر والتالالي 
 يستخدمها في تافيذ العملياع األساسي  وهي:

Citation Style Language (CSL) (116)لغة نمط االستشهاد  1 3 3 : 

والتالالي  XML لغالال  علالال  المبايالال  و المصالالدر المفتوحالال وهالالي إحالالدى اللغالالاع المهيكلالال  
 المراج ت مائم  وكذل  االستشهاد صيان  تستخد  لوصا

 (: CSL Schema(117)مخطط لغ  امط االستشهاد ) 3/3/1/1

هالالو وصالالالا وتحديالالالد لتصالالالمي  هيكالال  ومحتالالالوى ملالالالا امالالالط لغالال  امالالالط االستشالالالهادت تالالال  
ت وتعتبالالالر الصالالاليغ  الرسالالالمي  للغالالال  امالالالط RELAX NGإعالالالداده بواسالالالط  لغالالال  برمجالالال  

 CSLاالستشالهادت كمالالا تتالالي  التحقالال  مالن صالالح  ملفالالاع أامالالاط لغالال  امالط االستشالالهاد 

Styles  و ملفاع الطاب  المحلي للغ  امط االستشهادCSL Locales(118)ت 

ت وبعالالالد 21/3/2117فالالالي  0.8ومالالالد ظهالالالرع أو  إصالالالدارة مالالالن مخطالالالط اللغالالال  بالالالرم  
تالال   22/3/2111ت وفالالي 0.8.1صالالدارة إلالال  إضالالاف  بعالال  الخالالواا تالال  تحالالديت اإل

وهالالالالي  1.0إضالالالاف  إمكااالالالاع جديالالالدة وتعالالالديالع باللغالالالال  وتالالال  تحالالالديت اإلصالالالدارة إلالالال  
 Mendeleyوبراالالامج  Zoteroالموجالالودة حتالال  ا نت ويسالالتخدمها كالال  مالالن براالالامج 

 إلدارة االستشهاداعت Qiqqaوبراامج  Papersوبراامج 

ن هاالا  ملالا واحالد كمخطالط للغال ت مالن لغال  امالط االستشالهاد كالا 0.8وفي اإلصدارة 
تالال  تقسالالي  ملالالا المخطالالط إلالال  ملالالا رئيسالالي وأربعالال   1.0أمالالا فالالي اإلصالالدارة الحاليالال  

ملفاع فرعي ، وذل  لتسهي  عملي  صياا  المخططت وملفاع المخططاع للغ  امالط 
 (117)ه : 1.0االستشهاد في اإلصدارة الحالي  

                                                           
 www.citationstyles.orgويمكن الوصول لموقع لغة نمط االستشهاد من خالل الرابط  (116)

-www.github.com/citation-style  ويمكن الدخول لموقع مشروع لغة نمط االستشهاد من خالل الرابط (117)

language/schema 

باستخدام متصفح  chrome://zotero/content/tools/csledit.xulويمكن عمل اختبار لصحة النمط من خالل الموقع  (118)

 الفايرفوكس.

 .173ص  (5انظر الملحق رقم ) مخططات لغة نمط االستشهاد؛ لالطالع على (119)
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- csl.rncاألساسالي  للغال  امالط : وهو ملا المخطط الرئيسي ويحتو  عل  البايال  
 االستشهاد والربط بين المخططاع الفرعي ت

- csl-terms.rnc وهالالالالالو ملالالالالالا لمخطالالالالالط فرعالالالالالي ويحتالالالالالو  علالالالالال  المصالالالالالطلحاع :
المستخدم  في عملي  االستشالهاد )م ال : وآخالرون، حالوالي، اسالترج  فاليتتتإل (ت 
واألسماء الشهور )م  : يااير، فبرايالر، مارقتتتإل (توالعديالد مالن المصالطلحاع 

 رىتاألخ

- csl-types.rnc وهالالالالو ملالالالالا لمخطالالالالط فرعالالالالي ويحتالالالالو  علالالالال  أاالالالالواع مصالالالالادر :
المعلومالالالالالالاع التالالالالالالي سالالالالالاليت  االستشالالالالالالهاد بهالالالالالالا )م الالالالالال : كتالالالالالالاب، أطروحالالالالالال ، صالالالالالالفح  

 ويبتتتإل (ت

- csl-variables.rnc وهالالالالو ملالالالالا لمخطالالالالط فرعالالالالالي ويحتالالالالو  علالالالال  المتغيالالالالالراع :
،  المسالالتخدم  فالالي عمليالال  االستشالالهاد )م الال : الم لالالا، المحالالرر، المتالالرج تتتإل (

والتالالالالالالالالواري  المسالالالالالالالالتخدم  )م الالالالالالالال : تالالالالالالالالاري  الوصالالالالالالالالو ، تالالالالالالالالاري  الحالالالالالالالالدت، تالالالالالالالالاري  
 الاشرتتتإل (،والعديد من المتغيراع األخرىت

- csl-categories.rnc  وهالالو ملالالا لمخطالالط فرعالالي ويحتالالو  علالال  أمسالالا  العلالالو :
المختلفالالالال  والمحالالالالددة مالالالالن مبالالالال  أامالالالالاط االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  المختلفالالالال  )م الالالال : 

 ااونتتتإل (تالكيمياء، الهادس ، الق

 : CSL files(121)ملفاع لغ  امط االستشهاد  3/3/1/2

هالالي ملفالالاع لوصالالا صالاليان  االستشالالهادت تالال  إاشالالاها باالالاء  علالال  مخططالالاع لغالال  امالالط 
رشالالاداع الصالاليان  لالالامط معالالينت ويمكالالن اعتبارهالالا بأاهالالا ملفالالاع  االستشالالهاد ومواعالالد وا 
لصالالالالاليان  االستشالالالالالهاداع وفالالالالال  امالالالالالط معالالالالالين، ويسالالالالالم  الملالالالالالا باسالالالالال  الالالالالالامط )م الالالالال : 

MLA.csl  ،APA.csl(121)(ت 

، Independentيوجد  الت أاواع من ملفاع لغ  امط االستشهاد وهي )المستقل  
الالالالا ملفالالالالاع الطالالالالاب  csl( وهالالالالي ملفالالالالاع ذاع االمتالالالالداد Dependentوالتابعالالالال   ت وأيض 

                                                           
لألنماط في الموقع  zoteroيوجد العديد من ملفات األنماط بلغة نمط االستشهاد وذلك للعديد من األنماط المختلفة في مستودع  (120)

http://www.zotero.org/styles 

من خالل الموقع  zoteroامج يمكن عرض صياغات األنماط المحملة ببرن (121)

chrome://zotero/content/tools/cslpreview.xul 
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-xx" حيالالت إن "locales-xx-XX.xmlالمحلالالي والتالالي تتبالال  فالالي تسالالميتها الصالاليغ   "

XX"   م( تم   اللغ  والطاب  المحلي "ar-EGت -لغ  العربي " تم   ال)(122)مصر 

: ملالالالالا يحتالالالالو  علالالالال  مواعالالالالد Independent Styleملفالالالالاع الالالالالامط المسالالالالتق   -
رشاداع لصيان  االستشهاداع المرجعي  والحواشي ومائم  المراج  وفقالا ألحالد  وا 

 أاماط صيان  االستشهاداع المرجعي ت

: ملالالالا ال يحتالالالو  علالالال  إرشالالالاداع Dependent Styleملفالالالاع الالالالامط التالالالاب   -
ولكن يحتو  عل  مجموع  من الوظالائا والتالي تالرتبط بأحالد األامالاط الصيان ، 

المسالالتقل ت وتعتمالالد علالال  أحالالد ملفالالاع الالالامط المسالالتق  فالالي صالاليان  االستشالالهاداع 
 المرجعي ت

: ملا يحتو  عل  مجموع  كامل  لبياااع Locale Filesملفاع الطاب  المحلي  -
أمسالا  العلالو ( صيان  االستشهاداع )مصطلحاع ومتغيراع وأاواع المصادر و 

 مترجم  حسب الطاب  المحلي للغ  معيا  وماطق  محددةت

  :CSL Processorمعالج لغ  امط االستشهاد  3/3/1/3

صالياناع االستشالهاداع المرجعيال  باالاء  إاتاج، والذ  يقو  بCiteprocوهو براامج 
أامالالالاط  وكالالالذل  علالالال  ،للكالالالائن المستشالالالهد بالالال  metadataعلالالال  البيااالالالاع الوصالالالفي  

يسالتخد  البراالامج و  ،االستشهاداع المرجعي  عن طري  لغ  امالط االستشالهادصيان  
 من لغ  امط االستشهادت 1.0 صدارةاإل

 لتكون خمس  مشاري  مافصل  وه : برمج ت  تفري  فكرة البراامج لتكود بأك ر من لغ  

- Citeproc-js:(123)   وهالالالو مكالالالود بلغالالالJavaScriptك الالالر ت ويعتبالالالر المشالالالروع األ
مالالن لغالال   1.0 صالالدارةوشالال  علالال  االاتهالالاءت كمالالا أاالال  يالالدع  اإلأ  حيالالت إاالالا اشالالاط  

 Mendeleyو  Zoteroامط االستشهادت ويستخد  المعالج من مبال  براالامجي 
 تQiqqaو  Papersو 

- Citeproc-php  وهو مكود بلغ :PHPت 

- Citeproc-py  وهو مكود بلغ :Pythonت 

                                                           
 .195ص  (6انظر الملحق رقم ) ملفات لغة نمط االستشهاد؛ لالطالع على نماذج من (122)

 www.bitbucket.org/fbennett/citeproc-js  من خالل الرابط Citeproc-jsيمكن الدخول لموقع مشروع  (123)
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- Citeproc-rb  وهو مكود بلغ :Rubyت 

- Citeproc-hs  وهو مكود بلغ :Haskellت 

 :Classes of citation stylesاالستشهادات المرجعية أنماط  فئات 4 1 3 3

يحتو  مخطط لغ  امط االستشهاد عل  العديد مالن البيااالاع األساسالي  والتالي يباال   
عل  أساسها ملفاع األاماط المختلف ت وأحد تل  البياااع هالي فئال  امالط االستشالهاد، 
والتالالالي يالالالت  تعريفهالالالا فالالالي ملالالالا الالالالامط المسالالالتق  عاالالالد إاشالالالا ه فالالالي العاصالالالر الرئيسالالالي 

"cs:style ويأخذ أحد القيمتين ،"in-text و أnote: 

أ  ااالال  يالالت  إدراج االستشالالهاد ضالالمن االالا المسالالتاد، وذلالال   :text-inفالالي الالالاا  -
 " وهذه القي  هي:cs:infoبإضاف  أحد القي  التالي  في العاصر "

 التالالالاري  -الم لالالالا(Author-date)  أو الم لالالالالا فقالالالط(Author) وترتالالالالب ،
 مائم  المراج  ترتيب ا هجائي ا حسب الم لات

  رمميNumeric ،ترتيب الا تصالاعدي ا حسالب  وترتب مائمال  المراجال  في الاا
 الرم ت

   اسالال  العالمالالLabel ،وترتالالب مائمالال  المراجالال  هجائي الالا حسالالب اسالال   فالالي الالالاا
 العالم ت

يوضالال  فالالي الالالاا رمالال  أو رمالالز يشالالير إلالال  الحاشالالي  السالالفلي  أو  :noteالحاشالالي   -
 مائم  المراج ت

 االستشهادفئ  امط :  (20) جدو  رم 

 الرئيسي العنصر القيمة الفرعي العنصر القيمة
Author 

Author-date 
cs:info in-text 

cs:style Numeric 
Label 

- Note 

 ألحد أاماط االستشهاد: CSL fileلغ  امط االستشهاد  م ا : من إحدى ملفاع
<style xmlns="http://purl.org/net/xbiblio/csl" version="1.0" 
class="in-text" default-locale="en-US"> 
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 الطالاب  المحلالي" وتال  تحديالد in-textبأاهالا فالي الالاا " classحيت ت  تحديالد الفئال  
الواليالالاع المتحالالدةت كمالالا  -اإلاجليزيالال  "en-US"بأاالال   default-localeاالفتراضالالي 

 "ت1.0بالقيم  " versionت  تحديد إصدارة لغ  امط االستشهاد 

 :OpenURLالرابط المفتوح  2 3 3

لاقالالالالالال  البيااالالالالالالالاع الوصالالالالالالالفي   URLهالالالالالالو صالالالالالالاليغ  معياريالالالالالالال  لمسالالالالالالار مومالالالالالالال  اإلاتراالالالالالالالع 
metadata   بالالين خالالدماع المعلومالالاع داخالال  بوابالال  البحالالت عالالن طريالال  مسالالار مومالال

الالا لتمكالالين مسالالتخدمين اإلاتراالالع مالالن الوصالالو  بسالالهول  URLاإلاتراالالع  ، أعالالد خصيص 
إلكتروايالال  أو ورميالال ( والالالذ  يبحالالت عاالال  لاسالالخ  مالالن مصالالدر المعلومالالاع )فالالي صالالورة 

م الالال : فهالالالارق  المسالالالتخد ت علالالال  أن يكالالالون لالالالديه  صالالالالحي  الوصالالالو  لهالالالذا المصالالالدر
المكتبالالالالاع، أو مواعالالالالد بيااالالالالاع الالالالالاا الكامالالالال ، أو الالالالالدورياع العلميالالالال ، أو محركالالالالاع 
البحالالالتت ومالالالد تالالال  تصالالالمي  معيالالالار الالالالرابط المفتالالالوح لتمكالالالين عمليالالال  الالالالربط البياالالالي مالالالن 

م الالالالالال : مواعالالالالالالد بيااالالالالالالاع المستخلصالالالالالالاع أو مواعالالالالالالد بيااالالالالالالاع  -مصالالالالالالادر المعلومالالالالالالاع 
الالذ  يقالو  المسالتخد  بالبحالت فيال  عالن أحالد  sourceالكشافاع( باعتبارها المصدر 

إلالالال  خالالالدماع المكتبالالال  التالالالي ياتسالالالب إليهالالالا المسالالالتخد ، م الالال :  -مصالالالادر المعلومالالالاع 
الالالالالالدورياع العلميالالالالال  سالالالالالواء مطبوعالالالالال  أو إلكتروايالالالالال  باعتبارهالالالالالا الهالالالالالدا والتالالالالالي يمتلالالالالال  

 المستخد  صالحي  الوصو  لمصادرهات

 الجامعالالاع طالالالب مالالن المعلومالالاع مواعالالد مسالالتخدمي مالالن ك يالالر ومالالن المالحالالظ أن "
 م الال  الالالدوليين الااشالالرين لالالبع  خارجيالال  معلومالالاع مواعالالد علالال  الالالدخو إلالال   ونأيلجالال

Wilson, Gale, EBSCO   لبع  الكام  الاا عل  الحصو  سبي  في ونيره 
 جالالامعته  مكتبالال  أن حالالين فالالي ، االسالالتخدا  ذلالال  مقابالال  فالالواتير دفالال  ويالالت  ، المقالالاالع

أو  المكتب  فيها تشتر  معلوماع مواعد في المقاالع لافق الكامل  الاصوا تمتل 
حيالالت يالالت  (124)ت" بالمكتبالال  المجلالالدة الالالدورياع مجموعالالاع فالالي المقالالاالع تلالال  تتالالوفر أن

يملالال  المسالالتخد   إعالالادة توجيالال  البحالالت لفهالالرق مكتبالال  أو إحالالدى مواعالالد البيااالالاع التالالي
 صالحي  الوصو  إليهات

                                                           
 (،2005) 11المعلوماتية, عدد  "، OpenUrl خالد عبدالرحمن الجبري, "الرابط المفتوح (124)

http://informatics.gov.sa/details.php?id=112. 
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 :Open URL Resolverمقرر الرابط المفتوح  1 2 3 3

ي عدُّ الهدا ما  هالو البحالت عالن اسالخ  مالن الكتالاب فالي إحالدى المكتبالاع حيالت يقالو  
بإرسالالا  االستفسالالاراع وترجمتهالالا مالالن لغالال  مقالالروءة إلالال  لغالال  استفسالالاراع معقالالدة للبحالالت 

 في الفهارق أو مواعد البياااعت

خالاد ت ويقالو  أو  مالا براالامجإوهالو  ،عملي  الربط البيااليمقرر الرابط المفتوح يتوسط و 
والمتاح  من خال  المكتب   ،بتحلي  عااصر الرابط المفتوح وتوفير الروابط المااسب 

 Open URL Knowledgeعالن طريالال  اسالتخدا  ماعالالدة المعرفالال  للالرابط المفتالالوح 

base  باستخدا  معيارz39.88:2004ت 

وتحتالو  ماعالدة المعرفال  للالالرابط المفتالوح علال  معلومالاع عالالن مصالادر المعلومالاع مالالن 
مقتايالالالاع محليالالال  )م الالال : كتالالالب، دوريالالالاعتتتإل ( بصالالاليغها الورميالالال  أو اإللكتروايالالال ، أو 
موام  الدورياع العلمي  ومواعد البياااع التي تشالتر  بهالا المكتبال ت كمالا تحتالو  علال  

ت وباسالالالالتخدا  ماعالالالالدة المعرفالالالال  للالالالالرابط معلومالالالالاع اإلتاحالالالال  والوصالالالالو  لتلالالالال  المصالالالالادر
المفتالالوح يسالالتطي  مقالالرر الالالرابط المفتالالوح تحديالالد مالالا إذا كالالان مصالالدر المعلومالالاع متالالاح 

تاح  الاسخ  المااسب  للمستخد ت  إلكترواي ا أ  ال، وا 

أمالالالالا البيااالالالالاع التالالالالي يقالالالالو  الالالالالرابط المفتالالالالوح بإاشالالالالائها مالالالالا هالالالالي إال بيااالالالالاع ببليوجرافيالالالال  
ع فهالالالارق المكتبالالالاع أو مواعالالالد البيااالالالاع العالميالالال  م الالال : والموجالالالودة فالالالي مواعالالالد بيااالالالا

EBSCO, Ovid  أو حتالال  فهالالارق البحالالت األكاديميالال  م الال ،Google scholar ،
 والهدا ماها هو الوصو  للاا الكام  لمصدر المعلوماعت

 queryويستخد  المعيار البياااع الببليوجرافي  في شالك  سلسالل  اصالي  اسالتعالمي  

string  ان كما في الم ا  التالي:في شريط العاو 

http://resolver.example.edu/cgi?genre=book&isbn=01237485

77&title= How+to+Build+a+Digital+Library 

حيت إن الرابط الساب  هو مقرر الرابط المفتوحت والبياااع الببليوجرافي  ت ْعالَر  فيال  
، والالرم  الالدولي الموحالد للكتالاب genreكسلسل  اصي ، فاوع مصدر المعلوماع هو 
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، كمالا يالت  تحديالد عااصالر السلسالل  title، وعاوان مصالدر المعلومالاع هالو isbnهو 
 الاصي  لالستعال  من خال  مقرر الرابط المفتوحت

ContextObjects in Spans(125) (COinS) الوصا عااصر في الاصي  الكائااع 3/3/2/2 : 

ومالالد تالال  تطالالوير معيالالار الالالرابط المفتالالوح، وكالالذل  حاويالالاع البيااالالاع لالال  والتالالي سالالميع: 
، حيالالالالالالالت يالالالالالالالت  دمالالالالالالالج البيااالالالالالالالاع الوصالالالالالالالفي  ContextObjectsبكائاالالالالالالالاع المحتالالالالالالالوى 

Metadata  فالالي كالالودHTML   لصالالفحاع الويالالب باسالالتخدا  معيالالار الالالرابط المفتالالوح
هول ، وذلال  مما يمكن المستخد  من الوصو  للاا الكام  لمصالدر المعلومالاع بسال

لصالفح   HTMLفي كود  spanعن طري  إدراج البياااع الببليوجرافي  في عاصر 
الويالالب أ االالاء إاشالالائها، فالالال تظهالالر البيااالالاع الوصالالفي  فالالي مالالتن صالالفح  الويالالب ولكالالن 

  (126)تستطي  أدواع البحت للرابط المفتوح الوصو  لتل  البياااعت

تظهالر  (127)تLibX: براالامج وعادما اقو  بتاصيب أحد بالرامج كائاالاع المحتالوى م ال 
أيقواالال  مكالالان عاصالالر البيااالالاع المخفالالي للالالربط بمقالالرر الالالرابط المفتالالوح  والالالذ  يسالالم  

البايال  بالوصو  للاا الكامال  لمصالدر المعلومالاع، كمالا يقالو  البراالامج باسالتخالا 
أحالالالالالالالد بالالالالالالالرامج إدارة  هالالالالالالالا داخالالالالالالال دراجإل Metadataي  للبيااالالالالالالالاع الوصالالالالالالالفي  ساسالالالالالالالاأل

 االستشهاداع المرجعي ت

  :م ا
فالي موسالوع  ويكيبيالديا يالت  عالر  مجموعال  مالن  عاد البحت عالن أحالد الموضالوعاع

وصالالالالع خارجيالالال  فالالالي اهايالالال  كالالال  مقالالالال ت وتقالالالو  موسالالالوع  ويكيبيالالالديا بالالالدع  كائاالالالاع 
المحتوى، فعاد عر  تل  الوصالالع بمتصالف  مالا بعالد تاصاليب أحالد بالرامج كائاالاع 

مالالالن  بجالالالوار كالالال  وصالالالل    ت تظهالالالر أيقواالالال LibXالمحتالالالوى م الالال : براالالالامج 
المخفاليت حيالت يالت  إعالادة توجيال   spanالوصالع الخارجي  مكان عاصر البيااالاع 

البحالالالت لفهالالالرق مكتبالالال  أو إحالالالدى مواعالالالد البيااالالالاع التالالالي يملالالال  المسالالالتخد  صالالالالحي  

                                                           
 http://ocoins.infoالموقع  يمكن الوصول لموقع المعيار من خالل (125)

إلنشاء كائنات المحتوى لمختلف مصادر المعلومات من خالل الموقع  COinSيمكن استخدام مولد  (126)

generator.ocoins.info 

 http://www.libx.orgيمكن الوصول لموقع البرنامج من خالل الموقع  (127)
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الوصالالو  إليهالالات وذلالال  لتمكالالين الوصالالو  لاسالالخ  مالالن مصالالدر المعلومالالاع )فالالي صالالورة 
 من الشك  التالي:ت إلكترواي  أو ورمي ( لتل  الوصل  الخارجي ، كما يتض 

 
 LibX براامج علي  محم  لمتصف  خارجي  وصالع:   (11) شك  رم 

 

واالحالظ ااال  عاالالد عالر  تلال  الوصالالالع السالابق  بمتصالف  بالالدون تحميال  أحالد بالالرامج 
 كائااع المحتوى كما سب  ال تظهر تل  األيقوااع، كما يتض  من الشك  التالي:

 
 علي  محم  نير لمتصف  خارجي  وصالع:  (11) شك  رم 

 المحتوى كائااع برامجأحد 
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 :OpenSearchالبحث المفتوح  3 3 3

وهو مجموع  من التقاياع التي تتي  عر  اتالائج البحالت فالي شالك  مااسالب حسالب 
ومجمعالالاع البحالالالت  web syndication (128)خاصالاليتي امتالالرا  محتالالالوى الويالالب 

search aggregation (127)  ت وتعتمد في باائها عل  إحالدى الصالياناع المهيكلال
 تRSSأو  Atomأو  XMLم   

التكامال  بالين محركالاع البحالت المختلفال  ويمكن اعتبار البحت المفتالوح خاصالي  تتالي  
واألدواع أو البرامج لدى المستخدمين، م  : متصفحاع الويب، حيت يمكن إضاف  
محالالر  البحالالت بالالداخ  البراالالامج ضالالمن مائمالال  محركالالاع البحالالت، دون الحاجالال  لزيالالارة 
موم  البحت افس   ومن   َّ يقو  البراامج بإحضار اتائج البحت مالن عالدة محركالاع 

 عرضها كاتيج  بحت واحدة داخ  واجه  البراامجتوتجميعها و 

 التقنيات المستخدمة بالبرنامج:  3/4

 : Translatorsالمترجمات  1 4 3

وتعتمالد للتعام  مال  البيااالاع بصاليغ  معياريال ،  zoteroوهي تقاي  يستخدمها براامج 
وهالالالالالي عبالالالالالارة عالالالالالن ملفالالالالالاع  هالالالالالذه التقايالالالالال  فالالالالالي عملهالالالالالا علالالالالال  معيالالالالالار الالالالالالرابط المفتالالالالالوح،

JavaScript  والتي تحتو  عل  بياااع تفصيلي  تساعد البراامج عل  استرجاع هالذه
فالالالالالالي رأق البيااالالالالالالاع الوصالالالالالالالفي   jsonالبيااالالالالالالاعت ويحتالالالالالالو  كالالالالالال  متالالالالالالرج  علالالالالالالال  تالالالالالالاج 

metadata والذ  يشتم  عل  الوظيف  الرئيسي  للمترج ، وكذل  توضي  البياااع ،
 تscaffoldاامج األساسي  ل ، ويت  إعداد هذه المترجماع بواسط  بر 

مخزاالالال  بقاعالالالدة  zoteroلبراالالالامج  1.0ومالالالد كااالالالع المترجمالالالاع فالالالي اإلصالالالدارة األولالالال  
للبراالالالامج، ولتسالالالهي  عمليالالال  تطالالالوير تلالالال  المترجمالالالاع مالالالا  فريالالال  العمالالال   SQLبيااالالالاع 
كإحالدى إضالافاع متصالف  الفالايرفوكق،  scaffoldبتطالوير براالامج  zoteroببراامج 

                                                           
 .أخرى مواقع في المواقع أحد لدى الموجودة المواد إتاحة من تمكن والتي المحتوى، اقتراض نماذج أحد (128)

 .بحث محرك من ألكثر النتائج بتجميع تقوم والتي ،Meta search Engine الوصفية البيانات بحث محركات أنواع أحد (129)
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م  للمطالالالورين بالتعالالالدي  واكتشالالالاا األخطالالالاء ليسالالال scaffoldومالالالد تالالال  تصالالالمي  براالالالامج 
 (131)مافصل ت JavaScriptبالمترجماع، وكذل  حفظها كملفاع 

وتتعالالدد المترجمالالاع حسالالب اسالالتخدامها فماهالالا: مالالا يسالالتخد  للبحالالت، أو حفالالظ البيااالالاع 
، أو االسالالالتيراد، أو التصالالالديرتت ويمكالالالن لمتالالالرج  واحالالالد أن يقالالالو  metadataالوصالالالفي  

 العملياع السابق  في ومع واحدتبأك ر من عملي  من 

ي  ساسالالالالاسالالالالتخالا البايالالالال  األيمكالالالالن تلخالالالاليا طريقالالالال  عمالالالال  المترجمالالالالاع بأاهالالالالا تقالالالالو  ب
أو صاليان  تلال  البيااالاع لحفظهالا بصاليغ   هالا داخال  البراالامجدراجللبياااع الوصالفي  إل

ت وتاقسال  المترجمالاع إلال  (تتتإلال MARCأو  BibTeXأو  RISمعياري  )م ال  ملفالاع 
 ي:أربع  أاواع وه

 : Web Translatorsويب مترجماع  3/4/1/1

مالن التعالرا علال   zoteroوهي مجموع  من األكواد البرمجي  والتي تمكالن براالامج 
وسالالحب البيااالالاع الببليوجرافيالال  مالالن تلالال  الصالالفحاعت  الال   (131)صالالفحاع ويالالب معياالال ،

، ويطلالال  zoteroتحويال  تلال  البيااالاع إلال  شالك  مابال  لالسالتيعاب مالن مبال  براالامج 
حيت تقو  باستخالا البياااع الوصفي  من صفح   Scrapersعليها برمجي ا اس  

بالتعرا عل  بياااع المرج  المستخلص  من صالفح   zoteroالويب ليقو  براامج 
الويب وتسكياها في حقو  البياااع الخاص  بها داخ  البراامجت وتشب  هذه العمليال  

لكالالالن باسالالالتخدا  أكالالالواد برمجيالالال  بالالالدال  مالالالن عمليالالال  القالالالا واللصالالال  فالالالي مسالالالتاد اصالالالي و 
 الضغط عل  أزرارت

وال يعاي لفظ "مترجمالاع ويالب" أاهالا تقالو  بترجمال  صالفحاع الويالب مالن لغال  ألخالرى، 
بحفالظ العااصالر فالي البراالامج  zoteroلسالماح لمسالتخدمي براالامج ب  إاها تسالتخد  ل
موعال  حيالت يالت  تفعيلهالا عاالد زيالارة صالفح  ويالب فتظهالر أيقواال  )مج بضغط  واحدةت

  أو مقالال  فالي جريالدة   أو مقالال  فالي دوريال   أو كتالاب  مصادر معلوماع 

                                                           
 https://bitbucket.org/rmzelle/scaffoldيمكن الوصول لموقع البرنامج من خالل الموقع  (130)

لتلك الصفحات يدويا أو عن طريق احد برامج إضافة  HTMLحقول بيانات وصفية في أكواد  بإضاف يقوم مصمم الموقع  (131)

 البيانات الوصفية في صفحات الويب.
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، حسالب address barتتتإلال ( فالي شالريط مسالار مومال  اإلاتراالع  أو ملا فيالديو
 اوع مصدر المعلوماع في صفح  الويبت

 
فالالالي كالالالود  Metadataحيالالالت يتعالالالرا البراالالالامج علالالال  عااصالالالر البيااالالالاع الوصالالالفي   

HTML   لصالالالفح  الويالالالبت وعاالالالد الضالالالغط علالالال  األيقواالالال  يالالالت  تشالالالغي  المتالالالرج  ليقالالالو
، وحفالالظ العاصر)مصالالدر المعلومالالاع( Metadataباسالالتخالا البيااالالاع الوصالالفي  

 تzoteroفي البراامج، وتاظي  البياااع في حقو  البياااع المااسب  لها في براامج 

مج لتغطيالال  المصالالادر ويقالالو  فريالال  تطالالوير البراالالامج بإضالالاف  مترجمالالاع جديالالدة للبراالالا
)م الال  مواعالالد البيااالالاع( التالالي لالال  يغطيهالالا البراالالامج مالالن مبالال  أو إصالالالح األخطالالاء فالالي 
المترجمالالالاع السالالالاب  اسالالالتخدامهات كمالالالا يقالالالو  البراالالالامج بالتحميالالال  التلقالالالائي لتحالالالدي اع 

وكالالالذل  يمكالالالن للمسالالالتخد  المتقالالالد   (132)المترجمالالالاع الجديالالالدة أو المترجمالالالاع المعدلالالال ،
لحاليالالالال  أو إضالالالالاف  مترجمالالالالاع جديالالالالدة للبراالالالالامج باسالالالالتخدا  التعالالالالدي  فالالالالي المترجمالالالالاع ا

 (133)تscaffoldبراامج 

 :Search Translatorsبحت مترجماع  3/4/1/2

بالبحالت واالسالترجاع  zoteroلسالماح لمسالتخدمي براالامج ل وهذه المترجماع تستخد 
 PubMed لعااصالالر البيااالالاع الوصالالفي  المدعمالال  بمعالالرا معيالالار  )م الال : معالالرا

"PMID أو معالالرا الكيالالان الرممالالي "DOI  أو الالالرم  الالالدولي الموحالالد للكتالالابISBNت) 
حيالالالالالت إن الصالالالالالياناع المعياريالالالالال  للبيااالالالالالاع الوصالالالالالفي  مدعمالالالالال  تلقائي الالالالالا مالالالالالن براالالالالالامج 

zoteroت 

 :Import Translatorsاستيراد مترجماع  3/4/1/3

باسالالالالالالالالتيراد  zoteroلسالالالالالالالالماح لمسالالالالالالالالتخدمي براالالالالالالالالامج ل وتسالالالالالالالالتخد  هالالالالالالالالذه المترجمالالالالالالالالاع
العااصر)مصادر المعلوماع( من إحدى ملفاع الصياناع المعياري  للتخزين )م   

BibTeX  أوRIS  أوMARC  تتتإل ( لمكتبzoteroت 

                                                           
 يمكن وقف عملية التحديث التلقائي، أو التحديث اليدوي للمترجمات وذلك من خالل تفضيالت البرنامج. (132)

 من خالل تفضيالت البرنامج.مكن إعادة تعين المترجمات ي (133)
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 مهيكل  بصياناع ملا من عااصر استيراد: ( 12) شك  رم 

 

 :Export Translatorsتصدير مترجماع  3/4/1/4

بتصالالدير العااصالالر  zoteroلسالالماح لمسالالتخدمي براالالامج ل المترجمالالاع تسالالتخد وهالالذه 
إلالال  إحالالدى ملفالالاع الصالالياناع المعياريالال  للتخالالزين )م الال   zoteroمالن مكتبالال  براالالامج 

BibTeX  أوRIS  أوMARCتتتإل (ت 

 
 مهيكل  بصياناع ملاإل   عااصر تصدير: ( 13) شك  رم 
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تستخد  من مب  العديد من فهارق المكتباع أو مواعد البيااالاع العالميال  إلمالداد  كما
برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  ببياااع المراج  المختلف ، حيت إن تلال  الموامال  
تتالي  رابالط يسالم  بتحميال  االستشالهاداع بإحالدى الصالياناع المعياريال ، وتسالم  هالالذه 

ت ويطلالال  علالال  مترجمالالاع التصالالدير Direct Exportالعمليالال : بالتصالالدير المباشالالر 
 تExporterبرمجيا اس  

 :syncالتزامن  2 4 3

ملفالالالين فيهالالالا مالالالن تطالالالاب  التأكالالالد يالالالت  عمليالالال   وهالالالو  ،المزاماالالال أو  التالالالزامنويطلالالال  عليالالال  
هي عملي  اخالذ اسالخ  احتياطيال  أو  مواعد معيا توف  موجودين في مكااين مختلفين 

وعاالد تحالديت بيااالاع احالد الملفالين ي حالدت ا خالر بشالك  تلقالائيت خالر آلملا في مكان 
، online syncingعمليالالال  التالالالزامن علالالال  الخالالالط المباشالالالر  Zoteroويتالالالي  براالالالامج 

والالالالذ  يسالالالم  للمسالالالتخد  بالوصالالالو  إلالالال  البيااالالالاع والملفالالالاع المرفقالالال  علالالال  أ  جهالالالاز 
: همالا تالزامن ينألجالز  zoteroتاقسال  عمليال  التالزامن فالي براالامج و ت يستخدم  المستخد 

 البياااع وتزامن الملفاعت

 :Data sync تزامن البياااع 3/4/2/1

تتتإل (  Tagsوالروابط واألوسم  اق  )العااصر والمالحظاع يقصد بها عملي  وهي 
 zoteroماعالالالدا الملفالالالاع المرفقالالال ، بالالالين جهالالالاز الحاسالالالب وخالالالاد  التالالالزامن للبراالالالامج 

syncing server  ليتالي  لمسالتخد  البراالامج الوصالو  لمكتبال  العااصالر الخاصال  بال  
 ومتص  باإلاتراعت  zoteroومزاماتها م  أ  جهاز م َاصَّب علي  براامج 

كمالالا يمكالالن للمسالالتخد  الوصالالو  لمكتبالال  العااصالالر الخاصالال  بالال  بالالدون تاصالاليب براالالامج 
zotero سالالالالالالتخد  علالالالالالال  مومالالالالالال  عالالالالالالن طريالالالالالال  الالالالالالالدخو  علالالالالالال  الحسالالالالالالاب الخالالالالالالاا بالم

zotero.orgوال يوجد محدداع لتخزين البياااعت ، 

 :File sync تزامن الملفاع 3/4/2/2

أو ملفالالالاع صالالالوتي  أو فيالالالديو أو  PDFالملفالالالاع المرفقالالال  بالعااصالالالر )ملفالالالاع اقالالال  وهالالالي 
صالالالالورتتتإل ( والموجالالالالودة بمكتبالالالال  العااصالالالالر الخاصالالالال  بالمسالالالالتخد  إلالالالال  خالالالالاد  تالالالالزامن 

والعكالالالق، لتتالالالي  للمسالالالتخد  الوصالالالو   Zotero File Storageالملفالالالاع للبراالالالامج 
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الالالب عليالالال  براالالالامج  ومتصالالال   zoteroللملفالالالاع المرفقالالال  بالعااصالالالر مالالالن أ  جهالالالاز م َاصَّ
باإلاتراالالعت ويمكالالن للمسالالتخد  الوصالالو  للملفالالاع المرفقالال  بالعااصالالر الخاصالال  بالال  بالالدون 

عن طري  الدخو  عل  الحسالاب الخالاا بالمسالتخد  علال   zoteroتاصيب براامج 
 (134)ولكن يوجد محدداع لتخزين البياااعت zotero.org موم 

لاقال  وتخالزين الملفالاع، والالذ   WebDAVويستطي  المسالتخد  االسالتعاا  ببروتوكالو  
، ويمكا  من تخزين الملفاع عل  مساح  ftpيتي  ل  تصف  الملفاع عبر بروتوكو  

 Zotero تخزيايالال  يحالالددها بافسالال  دون االلتالالزا  بتخالالزين الملفالالاع فالالي مسالالاح  تخالالزين

File Storage ويقالو  بهالذا عالن طريال  تحديالد مسالار مومال  اإلاتراالع ،URL  الخالاا
بتخالالالزين  zoteroبملقالال  الخدمالالال ، واسالالال  المسالالالتخد ، وكلمالالال  السالالر لديالالال   ليقالالالو  براالالالامج 

 الملفاع بالمساح  التخزياي  المحددة من مب  المستخد ت

 ية التي يقوم بها البرنامج:ساسالوظائف والعمليات األ 3/5

إلدارة  zoteroيمكالالن تلخالاليا العمليالالاع والوظالالائا األساسالالي  التالالي يقالالو  بهالالا براالالامج 
 االستشهاداع المرجعي  في الاقاط التالي :

 عنصر:  إنشاء 1 5 3

عالالالن طريالالال  اختيالالالار االالالوع العاصالالالر  اليالالالدو  للعاصالالالر اشالالالاءاإلحيالالالت يمكالالالن للمسالالالتخد  
)كتالالاب، مقالالال ، أطروحالال تتتإل (  الال  إدخالالا  البيااالالاع الببليوجرافيالال  فالالي حقالالو  البيااالالاع 

 ، كما يتض  من الشك  التالي:للعاصر

                                                           
 ميجا بايت للتخزين المجاني للملفات. ويمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق الشراء. 100تم تحديد مساحة  (134)



  
 

 

 
 

93 
 

 
 اإلاشاء اليدو  للعاصر: ( 14) شك  رم 

وذلالال  بالضالالغط علالال  أيقواالال   ،عاصالالر مالالن صالالفح  ويالالب إاشالالاءكمالالا يمكالالن للمسالالتخد  
ت حيت يقو  البراالامج تلقائي الا address bar اإلاتراعفي شريط مسار موم  العاصر 

لاسالال  بيااالالاع البيااالالاع الوصالالفي   Web Translatorsباسالالتخدا  مترجمالالاع الويالالب 
metadata كمالالا يتضالال  مالالن لصالالفح  الويالالب إلالال  بيااالالاع العاصالالر بمكتبالال  زوتيالالرو ،
 الشك  التالي:
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 إاشاء عاصر من صفح  ويب: ( 15) رم شك  

 

الالا يسالالتطي  المسالالتخد   )م الال : لمصالالدر المعلومالالاع  ار  َعالالعاصالالر بواسالالط  م   إاشالالاءوأيض 
الرم  الدولي الموحد ، أو DOIمعرا الكيان الرممي ، أو "PubMed "PMID معرا

 Searchحيالالت يقالالو  البراالالامج تلقائيالالا باسالالتخدا  مترجمالالاع البحالالت  (تISBNللكتالالاب 

Translators   للبحالالالالت عالالالالن مصالالالالدر المعلومالالالالاع واسالالالال  بيااالالالالاع البيااالالالالاع الوصالالالالفي
metadata كمالالا يتضالال  لمصالالدر المعلومالالاع إلالال  بيااالالاع العاصالالر بمكتبالال  زوتيالالرو ،

 من الشك  التالي:

 
 بواسط  معراإاشاء عاصر : ( 16) شك  رم 

 

ملالالالالا لعاصالالالالر أو مجموعالالالال  عااصالالالالر بأحالالالالد الصالالالالياناع  اسالالالالتيرادويسالالالالتطي  البراالالالالامج 
حيالت يقالو  البراالامج تلقائيالا  (تتتتإل MARC، أو RISأو  ،BibTeX :)م  المعياري  
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" السالتيراد مصالدر المعلومالاع Import Translatorsباستخدا  "مترجماع االستيراد 
 metadataمن ملفالاع بأحالد الصالياناع المعياريال  واسال  بيااالاع البيااالاع الوصالفي  

 الشك  التالي:ب، كما يتض  لمصدر المعلوماع إل  بياااع العاصر بمكتب  زوتيرو

 
 بأحد الصياناع المعياري استيراد ملا : ( 17) شك  رم 

 العناصر:  تنظيم 2 5 3

، tree view التفريالال  الشالالجر  للعااصالالرتعالالر  العااصالالر فالالي البراالالامج عالالن طريالال  
حيالالت يمكالالن للمسالالتخد  تاظالالي  العااصالالر فالالي مجلالالداع أو مجلالالداع فرعيالال ، ويالالت  إتاحالال  

أو "مكتبالال  المسالالتخد "، كمالالا تتالالاح  "مجموعالال  العااصالالر"العااصالالر فالالي مجموعالال  تسالالم  
الالالالا فالالالي مجموعالالالالاع أخالالالالرى للمشالالالارك  مالالالال  مسالالالتخدمين آخالالالالرين للبراالالالالامج  العااصالالالر أيض 

، وتتاح مجموعاع المشارك  من خال  مومال  البراالامج "مجموعاع المشارك "وتسم : 
zotero.org  حيالالالالت يمكالالالالن للمسالالالالتخدمين البحالالالالت عالالالالن مكتبالالالالاع جالالالالاهزة لموضالالالالوعاع

 تن جديدمختلف  بدال  من إاشائها م

  كتالاب أو     مجلد)ولك  اوع من أاواع العااصر أيقوا  محددة دال  علي  م   
 ت(تتتإل  ملا فيديوأو    مقال  في جريدةأو   مقال  في دوري  أو 

ويت  تصايا العااصر عن طريال  تجميال  كال  مجموعال  مالن العااصالر فالي مجلالد، أمالا 
العااصالالر المجلالالداع فتظهالالر ضالالمن مجلالالد "العااصالالر التالالي لالال  يالالت  تجميعهالالا داخالال  أحالالد 

" فالالي التفريالال  الرئيسالالي "لمجموعالال  العااصالالر"ت وعاالالد حالالذا عاصالالر يالالت  مصالالاف النيالالر 
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، كمالالا يتضالالال  مالالالن لضالالالمان اسالالترجاع  عاالالالد الحالالالذا الخطالالأ لالالال  لسالالالل  المحالالذوفاعاقلالال  
 الشك  التالي:

 
 التفري  الشجر  للعااصر في البراامج: ( 18) شك  رم 
حيالت يمكالن اقال  العااصالر بسالهول  مالن  Drag and Dropويتالي  البراالامج خاصالي  

مجلالالالد لمجلالالالالد آخالالالالر عالالالالن طريالالالال  سالالالالحب  مالالالن مكالالالالان  خالالالالر، ويتالالالالاح للمسالالالالتخد  إضالالالالاف  
أو اك الالر ألحالالد العااصالالر، كمالالا يمكالالن إضالالاف  مالحظالال  مسالالتقل  نيالالر مرتبطالال   مالحظالال 

 بأحد العااصر، كما يتض  من الشك  التالي:

 
 المالحظاع المرفق  بأحد العااصر: ( 17) شك  رم 

 

الالا إضالالاف   أو أك الالر ألحالالد العااصالالر، م الال : ملالالا  ملالالا مرفالال كمالالا يمكالالن للمسالالتخد  أيض 
الاا الكام ، أو يمكن إضاف  ملا مستق  نير مرتبط بأحد العااصالر، كمالا يتضال  

 من أحد الشكلين التاليين:
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 إضاف  ملا مستق  نير مرتبط بأحد العااصر: ( 21) شك  رم 

 
 إضاف  ملا مرف  مرتبط بأحد العااصر: ( 21) شك  رم 

 

الالالا إضالالالاف   لمومالالال  علالالال  اإلاتراالالالع أو رابالالالط لمومالالال  ملالالالا فالالالي مالالالرا  رابالالالطويمكالالالن أيض 
محليت أو يمكن إضاف  رابالط مسالتق  نيالر مالرتبط بأحالد العااصالر، كمالا يمكالن إضالاف  

وتتالالي  لقطالال  الويالالب إضالالاف  تعليقالالاع عليهالالا وكالالذل  التمييالالز  ،لقطالال  مالالن صالالفح  ويالالب
 اللواي لبع  الاصوا، كما يتض  من الشك  التالي:
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 لقط  من صفح  ويب مرفق  بأحد العااصر: (22) شك  رم 

 

الالا إضالالاف   أو اك الالر بالكلمالالاع المفتاحيالال  والدالالال  علالال  العاصالالر   tagوسالال  ويمكالالن أيض 
ِلي َمّكن المستخد  من تاقي  العااصر بواسط  كلمال  مفتاحيال  أو اك الر، كمالا يتضال  مالن 

 الشك  التالي:

 
 األوسم  المضاف  ألحد العااصر: ( 23) شك  رم 

 

ا يمكن ربط العااصر ببعضها عالن طريال  إضالافتها  " العااصالر ذاع الصالل فالي "وأيض 
 في بياااع العاصر، كما يتض  من الشك  التالي:

 
 العااصر ذاع الصل  المضاف  ألحد العااصر: ( 24) شك  رم 

 



  
 

 

 
 

99 
 

الالا أخالالذ اسالالخ  احتياطيالال  مالالن العااصالالر والملفالالاع المرفقالال  بصالالف  دوريالال   كمالالا يمكالالن أيض 
 تsyncingعن طري  خاصي  التزامن 

 البحث عن العناصر:  3 5 3

في أحد حقو  البياااع  البحت المتقد عن العااصر أو  البحتيتي  البراامج خاصي  
 )م   الم لا، العاوان، السا  تتتإل (، كما يتض  من الشك  التالي:

 
 البحت المتقد  عن العااصر: ( 25) شك  رم 
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 باللغة العربية: zoteroبرنامج إتاحة  خطوات 3/6

والصالالالالالالادرة بتالالالالالالاري   2.1.7مالالالالالالا  الباحالالالالالالت باشالالالالالالر ترجمالالالالالالاع الوجهالالالالالالاع فالالالالالالي اإلصالالالالالالدارة 
، ويمكالالالالن تقسالالالالي  مراحالالالال  هالالالالذا العمالالالال  والالالالالذ  تالالالال  تافيالالالالذه إلتاحالالالال  براالالالالامج 3/6/2111

zotero :باللغ  العربي  إل   الت مراح  وهي 

 تCSL Local Fileالمحلي  الطاب  ترجم  ملا -

 البراامجتترجم  وجهاع استخدا   -

 ترجم  موم  البراامجت -

 :CSL Local Fileترجمة ملف الطابع المحلي  1 6 3

علالال  مجموعالال  كاملالال  لبيااالالاع صالاليان   Locale Fileيحتالالو  ملالالا الطالالاب  المحلالالي 
االستشهاداع من )مصطلحاع، ومتغيراع، وأاواع المصادر، وأمسا  العلالو ( مترجمال  
حسالالب الطالالاب  المحلالالي للغالال  معياالال  وماطقالال  محالالددةت والتالالي تتبالال  فالالي تسالالميتها الصالاليغ   

"locales-xx-XX.xml" حيالالت إن "xx-XX"  تم الال  اللغالال  والطالالاب  المحلالالي )م الال "ar-

EG مصالالالر(ت ويعتمالالالد براالالالامج  -اللغالالال  العربيالالال  " تم الالالzotero   علالالال  ملفالالالاع الطالالالاب
 (135)المحلي في صيان  االستشهاداعت

ولترجمالالالالالال  ملالالالالالالا الطالالالالالالاب  المحلالالالالالالي وجالالالالالالب التعالالالالالالرا علالالالالالال  مالالالالالالدارق وأامالالالالالالاط صالالالالالاليان  
االستشالالالهاداع وترجمالالالاته  المتالالالوفرة باللغالالال  العربيالالالال ت مالالال  التجربالالال  العمليالالال  مالالالن خالالالالال  

اع للتعالرا علال  مكالان ظهالور المصالطل   لكالي لصاليان  االستشالهاد zoteroبراامج 
 ال تكون الترجم  عبارة عن تعريب عباراع ال تتااسب م  االستشهادت

 الخطوة األول : 3/6/1/1
وتحميال  ملالا الطالاب   (136)الدخو  عل  موم  مسالتودع مشالروع لغال  امالط االستشالهادت

المحلي باللغ  اإلاجليزي ، وترجمت  ليااسب اللغ  العربي ت كما ت  إعالداد جالدو  بملالا 

                                                           
يمكن الدخول على الموقع  CSLونظيرها في لغة  zoteroللتعرف على المتغيرات للحقول في برنامج  (135)

http://www.zotero.org/support/dev/citation_styles/csl_0.8.1_syntax أو 

       http://gsl-nagoya-u.net/http/pub/csl-fields/index.html 

 http://github.com/citation-style-language/localesيمكن الدخول على موقع المشروع من خالل الموقع  (136)
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locales-ar-AR.xml يحتالالو  الجالالدو  علالال  المتغيالالر الرئيسالالي والمتغيالالر الفرعالالي ،- 
 (137)والقيم  ) المصطل  المترج (، كما يتض  من الجدو  التالي: -إن وجد 

 جدو  القي  المترجم  لملا الطاب  المحلي: ( 21) جدو  رم 

 مالحظة مثال القيمة المتغير الفرعي المتغير الرئيسي

date form="text" 
day " " 28 أكتوبر ,

1980 
 

month "،"  

date form="numeric" 
day "/" 

28/10/1980 
 

month "/"  

term name="accessed"  
 تاريخ

 الوصول
  

term name="and"  و   
term name="and others"  وآخرون   
term name="anonymous"  مجهول   
term name="anonymous" form="short" ال يوجد اختصار  مجهول 
term name="at"  عند   

term name="by"  عن طريق  

خطأ في الصياغة 
حيث تضاف 

صيغة النسب مثل 
اعده، 

 حرره...إلخ. وال
 تكتب عن طريق

term name="circa"  حوالي   
term name="circa" form="short" حو.   

term name="cited"  في وثق 
 28وثق في 

 1980, أكتوبر
 

term name="edition" 
<single> الطبعة   

<multiple> الطبعات   
term name="edition" form="short" ط.   
term name="et-al"  وآخ.   
term name="forthcoming"  التالي   
term name="from"  من   

term name="ibid"  
 المرجع

 السابق
  

term name="in"  في   
term name="in press"  النشر قيد   
term name="internet"  انترنت   
term name="interview"  مقابلة   
term name="letter"  خطاب   
term name="no date"  تاريخ دون   
term name="no date" form="short" ت.د   

term name="online"  
 الخط على

 المباشر
  

term name="presented at"  في ُقدَّم   

term name="reference" 
<single> مرجع   

<multiple> مراجع   

term name="reference" 

form="short" 

<single> ال يوجد اختصار  مرجع 
<multiple> ال يوجد اختصار  مراجع 

term name="retrieved"  في استرجع   
term name="ad"  .الميالد بعد  ق.م 

                                                           
 .202ص  (7انظر الملحق رقم ) ( المترجم؛CSLملف الطابع المحلي ) لالطالع على (137)
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 مالحظة مثال القيمة المتغير الفرعي المتغير الرئيسي
term name="bc"  .الميالد قبل  ب.م 
term name="open-quote"  "   
term name="close-quote"  "   
term name="open-inner-

quote" 
 '   

term name="close-inner-

quote" 
 '   

term name="ordinal-01"     تم حذف القيم ألنه
ال يوجد 

اختصارات في 
اللغة العربية 
ملحقة باألرقام 

 ,.st., ndمثل 
rd., th.  في اللغة

 اإلنجليزية

term name="ordinal-02"    
term name="ordinal-03"    

term name="ordinal-04"    

term name="long-ordinal-

01" 
   االول 

term name="long-ordinal-

02" 
   الثاني 

term name="long-ordinal-

03" 
   الثالث 

term name="long-ordinal-

04" 
   الرابع 

term name="long-ordinal-

05" 
   الخامس 

term name="long-ordinal-

06" 
   السادس 

term name="long-ordinal-

07" 
   السابع 

term name="long-ordinal-

08" 
   الثامن 

term name="long-ordinal-

09" 
   التاسع 

term name="long-ordinal-

10" 
   العاشر 

term name="anthropology"  االناسة  
 األعراق علم

 البشرية
term name="astronomy"  الفلك   
term name="biology"  األحياء   
term name="botany"  النبات   
term name="chemistry"  الكيمياء   
term name="engineering"  الهندسة   

term name="generic-base"  
 العلوم

 العامة
  

term name="geography"  الجغرافيا   
term name="geology"  الجيولوجيا   
term name="history"  التاريخ   
term name="humanities"  اإلنسانيات   
term name="linguistics"  اللغويات   
term name="literature"  األدب   
term name="math"  الرياضيات   
term name="medicine"  الطب   
term name="philosophy"  الفلسفة   
term name="physics"  الفيزياء   
term name="psychology"  النفس علم   
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 مالحظة مثال القيمة المتغير الفرعي المتغير الرئيسي

term name="sociology"  
 علم

 اإلجتماع
  

term name="science"  
 العلوم

 البحتة
  

term 

name="political_science" 
 

 العلوم

 السياسية
  

term 

name="social_science" 
 

 العلوم

 اإلجتماعية
  

term name="theology"  اإللهيات   

term name="zoology"  
 علم

 الحيوان
  

term name="book" 
<single> كتاب   

<multiple> كتب   

term name="chapter" 
<single> فصل   

<multiple> فصول   

term name="column" 
<single> عمود   

<multiple> أعمدة   

term name="figure" 

<single> توضيحي رسم   

<multiple> 
 رسوم

 توضيحية
  

term name="folio" 
<single> ورقة   

<multiple> أوراق   

term name="issue" 
<single> عدد   

<multiple> أعداد   

term name="line" 
<single> سطر   

<multiple> أسطر   

term name="note" 
<single> مالحظة   

<multiple> مالحظات   

term name="opus" 

<single> 
 نوته

 موسيقية
  

<multiple> 
 نوت

 موسيقية
  

term name="page" 
<single> صفحة   

<multiple> صفحات   

term name="paragraph" 
<single> فقرة   

<multiple> فقرات   

term name="part" 
<single> جزء   

<multiple> أجزاء   

term name="section" 
<single> قسم   

<multiple> أقسام   

term name="sub verbo" 

<single> فرعي تفسير   

<multiple> 
 تفسيرات

 فرعية
  

term name="verse" 
<single> شعر بيت   

<multiple> شعر أبيات   

term name="volume" 
<single> مجلد   

<multiple> مجلدات   
term name="book" form="short" ال يوجد اختصار  كتاب 
term name="chapter" form="short" ال يوجد اختصار  فصل 
term name="column" form="short" ال يوجد اختصار  عمود 
term name="figure" form="short" ال يوجد اختصار  توضيحي رسم 
term name="folio" form="short" ال يوجد اختصار  مطوية 
term name="issue" form="short" ال يوجد اختصار  عدد 
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 مالحظة مثال القيمة المتغير الفرعي المتغير الرئيسي

term name="opus" form="short" 
 نوتة

 موسيقية
 ال يوجد اختصار 

term name="page" 
<single> ص   

<multiple> ص.ص.   
term name="paragraph" form="short" ال يوجد اختصار  فقرة 
term name="part" form="short" ج.   
term name="section" form="short" ال يوجد اختصار  قسم 

term name="sub verbo" 

form="short" 

<single> الشرح تحت  فرعي تفسير
المصطلح في 

 القاموس

 ال يوجد اختصار

<multiple> 
 تفسيرات

 فرعية
 ال يوجد اختصار

term name="verse" 

form="short" 

<single> ال يوجد اختصار  شعر بيت 
<multiple> يوجد اختصارال   شعر أبيات 

term name="volume" 

form="short" 

<single> ال يوجد فرق بين   .مج
االختصارين في 
الصيغة الفردية 
 وصيغة الجمع

<multiple> مج.  

term name="paragraph" 

form="symbol" 

<single> ¶   
<multiple> ¶¶   

term name="section" 

form="symbol" 

<single> §   
<multiple> §§   

term name="author" 
<single> مؤلف   

<multiple> مؤلفين   

term name="editor" 
<single> محرر   

<multiple> محررين   

term name="editorial-

director" 

<single> 
 رئيس

 التحرير
  

<multiple> 
 رؤساء

 التحرير
  

term name="translator" 
<single> مترجم   

<multiple> مترجمين   

term 

name="editortranslator" 

<single> 
 مترجم

 ومحرر
  

<multiple> 
 مترجمين

 ومحررين
  

term name="author" 

form="short" 

<single> ال يوجد اختصار  مؤلف 
<multiple> ال يوجد اختصار  مؤلفين 

term name="editor" 

form="short" 

<single> ال يوجد اختصار  محرر 
<multiple> ال يوجد اختصار  محررين 

term name="editorial-

director" form="short" 

<single> 
 على مشرف

 الطبعة
 ال يوجد اختصار 

<multiple> 
 على مشرفين

 الطبعة
 ال يوجد اختصار 

term name="translator" 

form="short" 

<single> ال يوجد اختصار  مترجم 
<multiple> ال يوجد اختصار  مترجمين 

term 

name="editortranslator" 

form="short" 

<single> 

 مترجم

 على ومشرف

 الطباعه

 ال يوجد اختصار 

<multiple> 

 مترجمين

 ومشرفين

 على

 الطباعه

 ال يوجد اختصار 

term name="editor" form="verb" تحرير   
term name="editorial-

director" 
form="verb" اعداد   

term name="translator" form="verb" ترجمة   
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 مالحظة مثال القيمة المتغير الفرعي المتغير الرئيسي
term 

name="editortranslator" 
form="verb" 

 اعداد

 وترجمة
  

term name="recipient" form="verb" الى مرسل   

term name="interviewer" form="verb" 
 مقابلة

 بواسطة
  

term name="container-

author" 

form="verb-

short" 
 by 

تم حذف القيم 
لتالفي الخطأ في 
الصياغة حيث 
تضاف صيغة 

النسب مثل اعده، 
حرره...إلخ. وال 
 تكتب عن طريق

term name="editor" 
form="verb-

short" 
   تحرير

term name="editorial-

director" 

form="verb-

short" 

 على اشرف

 الطبعة
  

term name="translator" 
form="verb-

short" 
   ترجمة

term 

name="editortranslator" 

form="verb-

short" 

 ترجمه

 على واشرف

 الطباعه

  

term name="month-01"  يناير   
term name="month-02"  فبراير   
term name="month-03"  مارس   
term name="month-04"  ابريل   
term name="month-05"  مايو   
term name="month-06"  يونيو   
term name="month-07"  يوليو   
term name="month-08"  اغسطس   
term name="month-09"  سبتمبر   
term name="month-10"  اكتوبر   
term name="month-11"  نوفمبر   
term name="month-12"  ديسمبر   
term name="month-01" form="short" ال يوجد اختصار  يناير 
term name="month-02" form="short" ال يوجد اختصار  فبراير 
term name="month-03" form="short" ال يوجد اختصار  مارس 
term name="month-04" form="short" ال يوجد اختصار  ابريل 
term name="month-05" form="short" ال يوجد اختصار  مايو 
term name="month-06" form="short" ال يوجد اختصار  يونيو 
term name="month-07" form="short" ال يوجد اختصار  يوليو 
term name="month-08" form="short" ال يوجد اختصار  اغسطس 
term name="month-09" form="short" ال يوجد اختصار  سبتمبر 
term name="month-10" form="short" ال يوجد اختصار  اكتوبر 
term name="month-11" form="short" ال يوجد اختصار  نوفمبر 
term name="month-12" form="short" ال يوجد اختصار  ديسمبر 
term name="season-01"  الربيع   
term name="season-02"  الصيف   
term name="season-03"  الخريف   
term name="season-04"  الشتاء   
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 الخطوة ال ااي : 3/6/1/2
ت تالال  الالالدخو  علالال  UTF-8بعالالد االاتهالالاء مالالن عمليالال  الترجمالال  وحفالالظ الملالالا بتكويالالد 

، كمالا يتضال  موم  مسالتودع مشالروع لغال  امالط االستشالهاد، ورفال  الملالا بعالد ترجمتال 
 (ت31 - 26)شك   من األشكا  التالي :

 
 ملا الطاب  المحلي للغ  امط االستشهاد: ( 26) شك  رم 

 

 الضغط عل  : ( 27) شك  رم 
 لتعدي  ملا الطاب  المحلي للغ  امط االستشهاد

 

 تعدي  الملا في صفح  التعدي  وحفظ التعديالع: ( 28) شك  رم 
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 إرسا  طلب التعدي  بالضغط عل  : ( 27) شك  رم 

 

 طلب التعدي  في ااتظار الدمج من مب  مسئولي المشروع: ( 31شك  رم  )

 

 الملا بعد دمج  من مب  مسئولي المشروع: ( 31) شك  رم 
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(138)ترجمة وجهات استخدام البرنامج 2/6/3 : 

 zoteroعلالال  براالالامج  Localizationتمالالع إضالالاف  عمليالال  إضالالفاء الطالالاب  المحلالالي 
ت لالالالي َمكن المطالالالورين مالالالن إضالالالاف  ترجمالالال  1/11/2117بتالالالاري   1.0.1فالالالي اإلصالالالدارة 

 (137)لواجهاع واوافذ البراامجت

 Zoteroاع األكالالواد إصالالدار بمسالالتودع زوتيالالرو للالالتحك  بتوجالالد ملفالالاع الطالالاب  المحلالالي 

SVN repository  فالي مجلالدLocalوالالذ  يحتالو  علال  عالدد مالن المجلالالداع   (141)ت
)مجلد خاا بك  لغ ( يحتالو  كال  مجلالد مالاه  علال  مجموعال  مالن الملفالاع المسالئول  
عالن عمليالال  إضالفاء الطالالاب  المحلالي، ويحتالالو  كال  ملالالا علال  مجموعالال  مالن المتغيالالراع 

Variable   والتالالي تقالالو  بحمالال  ميمالال  السلسالالل  الاصالاليStringك  ، التالالي تظهالالر فالالي شالال
 اصوا في الاوافذ المختلف  والتي يمكن ترجمتها، كما يتض  من الشك  التالي:

 

 اع األكوادإصدار زوتيرو للتحك  بملفاع الطاب  المحلي بمستودع : ( 32) شك  رم 

                                                           
 .208ص  (8انظر الملحق رقم ) ملفات الطابع المحلي المترجمة لنوافذ استخدام البرنامج؛ لالطالع على (138)

 .235( ص 9للتغيير لغة البرنامج من لغة إلى لغة أخرى؛ انظر الملحق رقم ) (139)

من خالل الموقع  الوصول لملفات الطابع المحلي بمستودع البرنامجيمكن  (140)

www.zotero.org/trac/browser/extension/trunk/chrome/locale 
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 وهما: zoteroويوجد اوعين من ملفاع الطاب  المحلي لبراامج 
- Document Type Definition (DTD file)  إحالالدى تطبيقالالاع لغالال  وهالالي

XML  ت ويسالالالتخدمها البراالالالامج إلضالالالفاء الطالالالاب  المحلالالالي فيقالالالو  بتخالالالزين السالسالالال
الاصي  والتي تحتو  عل  الاصوا المترجم  في المتغيالراع المقابلال  لهالا، كمالا 

 يتض  من الشك  التالي:

 
 DTDم ا  للمتغيراع والسالس  الاصي  في ملفاع : ( 33) شك  رم 

 

 ويوجد بالمستودع خمس  ملفاع من هذا الاوع وه :

o about.dtdيختا ببياااع الطاب  المحلي لاافذة حو  البراامجت : 

o preferences.dtd:  يخالالالالالالالالالالتا ببيااالالالالالالالالالالاع الطالالالالالالالالالالاب  المحلالالالالالالالالالالي لاوافالالالالالالالالالالذ
 التفضيالع بالبراامجت

o searchbox.dtd المحلالي لاافالذة البحالت عالن الطالاب  : يختا ببيااالاع
 الالالال  الم لالالالالا، حقالالالالو  البيااالالالالاع )مأحالالالالد  العااصالالالالر )البحالالالالت المتقالالالالد ( فالالالالي

 العاوان، السا  تتتإل (ت

o standalone.dtd للقالالالالالالالالالالوائ   الطالالالالالالالالالالاب  المحلالالالالالالالالالالي: يخالالالالالالالالالالتا ببيااالالالالالالالالالالاع
 واختصاراع األوامر بها في اسخ  سط  المكتبت

o zotero.dtd الرئيسالالالالالالالي  لاوافالالالالالالالذل الطالالالالالالالاب  المحلالالالالالالالي: يخالالالالالالالتا ببيااالالالالالالالاع 
 تالبراامج في ي ساساأل لعملياعوا

- (Properties file :) إحالالالدى االمتالالالداداع المسالالالتخدم  فالالالي لغالالال  وهالالاليJava ت
ويسالالتخدمها البراالالامج إلضالالفاء الطالالاب  المحلالالي فيقالالو  بتخالالزين السالسالال  الاصالالي  
والتي تحتو  عل  الاصالوا المترجمال  فالي المتغيالراع المقابلال  لهالا، كمالا يتضال  

 من الشك  التالي:
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 Propertiesم ا  للمتغيراع والسالس  الاصي  في ملفاع : ( 34) شك  رم 

 

o timeline.properties يخالالتا ببيااالالاع الطالالاب  المحلالالي لاافالالذة خالالط :
 زوتيرو الزمايت

o zotero.properties( رسالائ  : يختا ببياااع الطاب  المحلالي لاوافالذ
 (تالخطأ ورسائ  التحذير ورسائ  التأكيد

مسالالالتودع ولترجمالالال  ملفالالالاع الطالالالاب  المحلالالالي كالالالان يجالالالب التعالالالرا علالالال  كيفيالالال  اسالالالتخدا  
فالي تعالدي  لل  JEditوكذل  التعام  م  براالامج  اع األكوادإصدار زوتيرو للتحك  ب

ومالالالالالالالن  الالالالالالال  التعامالالالالالال  مالالالالالالال  واجهالالالالالالاع واوافالالالالالالالذ براالالالالالالالامج  (141)ملفالالالالالالاع الطالالالالالالالاب  المحلالالالالالاليت
zoteroمبالالال  الترجمالالال  لكالالالي ال تكالالالون الترجمالالال  عبالالالارة عالالالن تعريالالالب عبالالالاراع ال  (142)ت

تتااسب م  الاوافذ والعملي  التي تقو  بهات وكذل  عر  اوافذ رسائ  الخطالأ ورسالائ  
 تzoteroالتحذير ورسائ  التأكيد من خال  موم  الويكي الخاا ببراامج 

 الخطوة األول : 3/6/2/1
 Zotero SVNاع األكواد إصدار للتحك  بمستودع زوتيرو ت  الدخو  عل  موم  

repository  ت وتحمي  ملفاع الطاب  المحلي باللغ  اإلاجليزيen-USت 

 الخطوة ال ااي : 3/6/2/2
والمحمالال  علالال   zotero.jarتمالالع ترجمالال  الاوافالالذ و مالالن  الال َّ تالال  تحميلهالالا فالالي ملالالا 

 لتجرب  الاسخ  المترجم  مب  إرسالهات (143)الجهازت

  

                                                           
 www.jedit.orgالمفتوح المصدر من خالل الموقع  JEditيمكن تحميل برنامج  (141)

 .240( ص 10؛ انظر الملحق رقم )zoteroلتحميل وتنصيب برنامج  (142)
 ملفات الطابع المحلي.أحد الملفات الالزمة لتشغيل البرنامج والموجودة على جهاز المستخدم بعد تنصيب البرنامج وتضم  (143)
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 الخطوة ال ال  : 3/6/2/3
تالال  الالالدخو  علالال   UTF-8بعالالد االاتهالالاء مالالن عمليالال  الترجمالال  وحفالالظ الملالالا بتكويالالد 

ضالالاف  رسالالال  جديالالدة  zotero-devمومالال  مجموعالال  الماامشالال  لمطالالور  البراالالامج  وا 
كما ت  إرسا  بريد إلكترواي بملفالاع الطالاب  المحلالي  (144)بملفاع الطاب  المحلي،
 (145)تzoteroإل  الدع  الفاي بموم  

 :برنامجللترجمة موقع الويكي  2/6/2

 (146)تDokuWikiبواسالالالط  براالالالامج  zoteroتالال  إعالالالداد صالالفحاع الالالالويكي بمومالال  
 وتعتبر صفحاع الويكي المصدر األساسي لتو ي  البراامجت

 الخطوة األول : 3/6/3/1
وطلالالالب إضالالالاف  اللغالالال  العربيالالال  كإحالالالدى اللغالالالاع  zoteroتالالال  الالالالدخو  علالالال  ماتالالالد  

كمالالا يتضالال  مالالن الشالالك   zotero،(147)المتاحالال  لعالالر  صالالفحاع الالالويكي بمومالال  
 التالي:

 
 zoteroالرسال  المرسل  لصفحاع ماتدى : ( 35) شك  رم 

                                                           
 .245ص  (11انظر الملحق رقم ) الرسالة المرسلة لمجموعة المناقشة؛ لالطالع على (144)
 .247ص  (12انظر الملحق رقم ) ؛zoteroللدعم الفني الخاص بموقع الرسالة المرسلة  لالطالع على (145)

 www.dokuwiki.orgالمفتوح المصدر من خالل الموقع  DokuWikiيمكن الدخول على موقع برنامج  (146)

من خالل  zoteroالرسالة المرسلة لصفحات منتدى  يمكن االطالع على (147)

http://forums.zotero.org/discussion/17594 
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 الخطوة ال ااي : 3/6/3/2
 ت  ترجم  إحدى صفحاع الويكي بالخطواع التالي :

 (148)تzoteroالتسجي  كمستخد  عل  صفحاع الويكي بموم    -1

 (147)تسجي  الدخو  لبدأ عملي  الترجم ت  -2

 الشك  التالي:بكما يتض   (151)الدخو  عل  أحد الصفحاع لبدأ ترجمتها،  -3

 
 ترجم  إحدى صفحاع الويكي: ( 36) شك  رم 

 

 تحفظ الصفح  بالضغط عل    -4

 الصفح  تظهر الصفح ، كما يتض  من الشك  التالي:بعد حفظ  -5

                                                           
 www.zotero.org/support/?do=registerيمكن الوصول لصفحة التسجيل على موقع الويكي من خالل  (148)
 www.zotero.org/support/?do=loginالوصول لصفحة الدخول على موقع الويكي من خالل  يمكن (149)
 www.zotero.org/support/ar/compatibility_matrixيمكن الوصول للصفحة المترجمة من خالل  (150)
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 عر  صفح  الويكي بعد الترجم : ( 37) شك  رم 

 

وبعالالالد ترجمالالال  الصالالالفحاع وجالالالد أن صالالالفحاع الالالالويكي ال تالالالدع  الصالالالفحاع التجالالالاه 
 اليمين لليسارت
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 :خاتمة الفصل 3/7

إلدارة  zoteroممالالا سالالب  يتضالال  أن المعالالايير األساسالالي  والتالالي يعتمالالد عليهالالا براالالامج 
 المفتالوح البحالت، و المفتالوح الالرابط، و االستشالهاد امالط لغال االستشهاداع المرجعي  هي 

ا عل  بع  التقايالاع م ال :  وتطبيقاع تل  المعايير المختلف ت ويعتمد البراامج أيض 
 بهالالا يقالالو  التالي ي ساسالالاأل والعمليالاع الوظالالائاالمترجمالاع، والتالالزامنت كمالا يتضالال  أن 

، أو العااصالالالر عالالالن البحالالالت، أو العااصالالالر تاظالالالي ، أو عاصالالالر هالالالي: إاشالالالاء البراالالالامج
حد أاماط الصيان  والمعدة بلغ  امط االستشهاد في معالجاع الاصوا باستخدا  أ

االستشالالالالهادت كمالالالالا تالالالال  ترجمالالالال  أحالالالالد بالالالالرامج إدارة االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  المفتوحالالالال  
الالالا المحلالالالي الطالالالاب  ملالالالا ترجمالالال المصالالالدر وذلالالال  عالالالن طريالالال    وجهالالالاع ترجمالالال ، وأيض 

 تبراامجلل الويكي موم  ترجم ، وكذل  البراامج استخدا 

إلدارة االستشالالالهاداع المرجعيالالال  للبالالالاح ين باللغالالال  العربيالالال   zoteroتالالال  إتاحالالال  براالالالامج 
حيالالالت يمكالالالالن اسالالالالتخدا  البراالالالامج باللغالالالال  العربيالالالال  عاالالالالد تحميلالالال  مالالالالن المومالالالال  الرسالالالالمي 

 للبراامجت

  



 الخاتمة: النتائج والتوصيات
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 ببالرامج ماهالا، والتعريالا كال  وعيالوب ومميالزاع المراجال  إدارة اظال  سعع الدراس  احو التعرا علال 
الالالا التعريالالالا االستشالالالهاداع إدارة تاحالالال  االستشالالالهاداع بتطبيقالالالاع المرجعيالالال ، وأيض   أحالالالد المرجعيالالال ، وا 

حيالالالت كشالالالفع الدراسالالال  الميداايالالال  عالالالن وامالالال  العديالالالد مالالالن العربيالالال    باللغالالال  المصالالالدر مفتوحالالال  البالالالرامج
ممالالا سالالاعد علالال  الوصالالو  إلالال  العديالالد مالالن هاداع المرجعيالال  ببالالرامج إدارة االستشالال الجوااالالب المتصالالل 

تلال   إطارها صيان  مجموع  من التوصياع المااسب  لتعالدي  مسالار خالدماع فيت   والتي الاتائج،
"الدراسالال  التحليليالال  المقاراالال   مالن هالالذه الدراسالال  وهالالو الاهالالائيإطالالار تحقيالال  الهالالدا  فالاليوذلالال   البالرامج،

 فالي اسالتخدامها يمكالن التالي البالرامج هالذه أفضال  التعرا عل و  لبرامج إدارة االستشهاداع المرجعي "
 البالالرامج والتعريالالا وذلالال  مالالن خالالال  دراسالال  مالالدى االخالالتالا بالالينالمرجعيالال ،  االستشالالهاداع صالاليان 

 تعتمالالد التالالي بالمعالالايير البالالرامج، وكالالذل  التعريالالا هالذه بهالالا تقالالو  التالالي المختلفالال  والعمليالالاع بالوظالائا
 وهي: الباحت عل  حصر ك  من هذه )الاتائج والتوصياع(ولذا فقد عم  البرامج،  هذه عليها

 النتائج العامة للدراسة: 4/1

 :أظهرع الدراس  الاتائج التالي 
 ماطقيالالال  طريقالالال  أ : أاهالالالا علالالال  المراجالالال  إدارة اظالالال  تعريالالالا يمكالالالنأظهالالالرع الدراسالالال  أاالالال   -

 ورميال  بطامالاع علال  المراجال  تفاصالي  تسالجي : م ال ) يدويال  تكالون ومد تالمراج  لترتيب
 متخصصالال  بالالرامج اسالالتخدا : م الال ) إلكتروايالال  أو  (للملفالالاع خزااالال  فالالي المقالالاالع وحفالالظ
 مواعالد تطبيقاع أو Excel م   الحسابي  الجداو  تطبيقاع استخدا  أو المراج ، إلدارة

 تمع ا بياه  الدمج أو Access م   البياااع

 Reference Management المرجعيالال  االستشالالهاداع إدارة بالالرامج تعريالالا يمكالالن -

Software  الالالا صالالممع التالالالي البالالرامج تلالالال  هالالي: أاهالالالا علالال  إدارة بعمليالالال  لتقالالو  خصيص 
 بعضالها وتتالي  المراجال ، وتاظالي  وتخالزين بتجميال  للمستخد  السماح طري  عن المراج 
 السالالترجاعها ماهالالا جالالزء أو الحقالالو  بأحالالد والبحالالت المراجالال ، لتلالال  الكامالال  الالالاا إرفالالا 

دراجهالالا  وكالالذل  ، المااسالالب  الصالاليان  حسالالب العمالال  أورا  بالالداخ  المااسالالب  أماكاهالالا فالالي وا 
 تالمختلف  االستشهاداع أاماط حسب المااسب  بالصيغ  المراج  مائم  توليد

 تلالالالال  تقالالالالو  حيالالالالتت المرجعيالالالال  االستشالالالالهاداع إدارة بالالالالرامج تخالالالالد  التالالالالي التطبيقالالالالاع تتعالالالالدد -
  المختلفالال  المراجالال  لبيااالالاع Direct Export المباشالالر التصالالدير بعمليالال  إمالالا التطبيقالالاع
 تقالو  أوت معهالا التعامال  المرجعيال  االستشهاداع إدارة برامج تستطي  معياري  بصياناع

 التطبيقالالاع وهالالذهت المرجعيالال  لالستشالالهاداع المباشالالرة التلقائيالال  بالصالاليان  التطبيقالالاع تلالال 
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 - البحالالالالالالت محركالالالالالالاع - الموسالالالالالوعاع – البيااالالالالالالاع مواعالالالالالالد - المكتبالالالالالاع فهالالالالالالارقهالالالالالي )
 (تالرممي  المستودعاع

 تلالال  تجتمال  ولكالن  خالر براالالامج مالن السالماع تلال  وتختلالالا البالرامج تلال  سالماع تعالددع -
 إرفالالا  - المراجالال  وتخالالزين إدخالالا ) وهالالي األساسالالي  السالالماع مالالن مجموعالال  علالال  البالالرامج
دارة تاظالي  - المخزاال  للمراجال  ملفاع  المخزاال  المراجال  اسالترجاع - المخزاال  المراجال  وا 

 (تالمراج  مخرجاع مشارك  - المسترجع  المراج  مخرجاع -

 لغ ) وهي المصدر المفتوح  المعايير من العديد عل  أساسي بشك  البرامج تل  يعتمد -
 المهيكلالالال  الصالالالياناع وكالالالذل (ت المفتالالالوح البحالالالت - المفتالالالوح الالالالرابط - االستشالالالهاد امالالالط
 ت(BIBTeX – RIS)  وهي المرجعي  الستشهاداعا إدارة لبرامج

، وكالالذل  ملالالا الطالالاب  المحلالالي للغالال  امالالط االستشالالهاد واشالالر مالالن ترجمالال تمكاالالع الدراسالال   -
 يمكالالالالن حيالالالالتالمفتالالالالوح المصالالالالدرت  zoteroملفالالالالاع الطالالالالاب  المحلالالالالي لواجهالالالالاع براالالالالامج 

 تللبراامج الرسمي الموم  من تحميل  عاد العربي  باللغ  البراامج استخدا 

هالالالالالو أفضالالالالال  براالالالالالامج ومالالالالالد حصالالالالال  علالالالالال  اسالالالالالب   zoteroأظهالالالالالرع الدراسالالالالال  أن براالالالالالامج  -
 ت78.33%

 ما يلي: اإلتاحةأظهرع الدراس  في محور  -

o   اإلتاح  له ت أساليب الدراس  تتعدد مح % من البرامج 31.76اسب  
o بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرامج zotero و Qiqqa و Mendeley و EndNote و Papers 

 ت %111 باسب  اإلتاح  حققوا ومد اإلتاح ، حيت من البرامجأفض  
o  أو المحمالالو ،أو الويالالب،  طريالال  عالن أسالالاليب بعالالدة تطبيقاتهالا البالالرامج تلالال  تتالي 

 المراجالالالال  بيااالالالالاع لقاعالالالالدة الوصالالالالو  المسالالالالتخد  علالالالال  لتيسالالالالر اللوحيالالالال   األجهالالالالزة
 تب  الخاص 

 ما يلي: العربية اللغة دعمأظهرع الدراس  في محور  -

o  أنلالالالب البالالالرامج ال تالالالدع  واجهاتهالالالا اللغالالال  العربيالالال ، وكالالالذل  صالالالفحاع المسالالالاعدة
 وموام  تل  البرامج عل  الخط المباشرت

o براالالامج zotero   دعالال  حقالال  ومالالد العربيالال ، اللغالال  دعالال  حيالالت مالالن براالالامجأفضالال 
، حيت إن جمي  البرامج ال تدع  اللغ  العربيال  % 57.14 باسب  العربي  اللغ 

الفاي( ماعدا براالامج  االستخدا ، والدع  البراامج، والمساعدة، وأدل  في )موم 
zotero  البراالامج، والمسالالاعدة( التالي تالال   فيالدع  اللغالال  العربيال  جزئي الالا فالي )مومالال
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باللغالال   zoteroترجمالال  بعالال  صالالفحاتها كجالالزء مالالن الدراسالال  فالالي إتاحالال  براالالامج 
 العربي ت

o   أنلالالب البالالرامج لالال  يالالت  تعريالالب ملالالا الطالالاب  المحلالالي لالستشالالهاد بهالالا ولكالالن تقبالال
لالستشالهاد بالالمراج   zoteroالاا العربيت فالال يمكالن االسالتعاا  إال ببراالامج 

 العربي ت 

o  جمي  البرامج ال تدع  الصيان  الكامل  الصحيح  للغ  العربي ت حيت ال توجد
ملفالالاع أامالالاط خاصالال  باللغالال  العربيالال ت ولكالالن يمكالالن تعالالدي  أحالالد األامالالاط ليااسالالب 

( حيالالت يالالأتي اختصالالار .4th Ed -ت 4اللغالال  العربيالال ، م الالا : حقالال  الطبعالال  )ط
مبلها، وعاد تعريب ملالا الطالاب  المحلالي بالدون تعالدي   الطابع  بعد الرم  وليق

 ت(ت4طت وليق ط 4الامط تظهر ) 

 ما يلي: واالستيراد اإلدخالأظهرع الدراس  في محور  -

o بالالرامج zotero و Mendeley و Citavi   البالالرامج مالالن حيالالت اإلدخالالا أفضالال 
 %ت88.87باسب   واالستيراد ومد حققوا اإلدخا  واالستيراد

o  تتفالالالالاوع أفضالالالال  البالالالالرامج مالالالالن حيالالالالت اإلدخالالالالا  واالسالالالالتيراد والسالالالالالا ذكرهالالالالا بالالالالين
التالزامن،  Citaviبعضها البع  فالي تالوافر بعال  العمليالاعت فالال يتالي  براالامج 

 بالأورا  مصالان  استشالهاداع مالن مراجال  اسالتيراد Mendeleyوال يتي  براامج 
 امالالالال الك الالالالاا ملالالالا مالالالالن المرجالالال  بيااالالالاع اسالالالالتيراد zoteroالعمالالال ، وال يتالالالي  

PDFت 

 ما يلي: المعلومات مصادر مع التعاملأظهرع الدراس  في محور  -

o  بالالالرامجLibrary Master  وCitavi  وBiblioscape  أفضالالال  البالالالرامج مالالالن
 مصالالالالالادر مالالالالال  المعلومالالالالالاع ومالالالالالد حققالالالالالوا التعامالالالالال  مصالالالالالادر مالالالالال  حيالالالالالت التعامالالالالال 

 %ت111المعلوماع باسب  

o   إضالالاف  مصالالدر معلومالالاع تتميالالز تلالال  البالالرامج عالالن نيرهالالا بجمعهالالا بالالين إمكاايالال
مكاايالالال  إضالالالاف  حقالالال  ألحالالالد مصالالالادر المعلومالالالاع  جديالالالد )نيالالالر محالالالدد مسالالالبقا(، وا 

 )نير محدد مسبقا(ت

o  كمالالالا تتميالالالز تلالالالال  البالالالرامج بإمكاايالالالال  تعالالالدي  مالالالالب أحالالالالد مصالالالادر المعلومالالالالاع، و
 إمكااي  التعدي  الجماعي للمراج  لاا بأحد حقو  البياااعت
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 ما يلي: الصياغة أنماط مع التعاملأظهرع الدراس  في محور  -

o  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرامجzotero   وQiqqa  وEndNote  وBiblioscape  و
Bibliographix  الصالاليان  ومالالد أامالالاط  مالال  أفضالال  البالالرامج مالالن حيالالت التعامالال

 %ت111الصيان  باسب  أاماط  م  حققوا التعام 

o   مكاايال  اسالتيراد امالط وكالذل تجم  تل  البرامج بين إمكاايال  إاشالاء امالط جديالد وا 
 تعدي  أحد األاماطتإمكااي  

o جمي  البرامج مح  الدراس  تتي  العديد من أاماط الصيان ت 

 :ما يلي الكامل النص مع التعامل محور في الدراس  أظهرع -

o براامج zotero   حقال  ومالد الكامال  الالاا مال  التعام  حيت من براامجأفض 
 %ت85.71 باسب  الكام  الاا م  التعام 

o  يتميالالالز براالالالامجيQiqqa  وBiblioscape   بإمكاايالالال  التعالالالرا الضالالالوئي علالالال
 الحروا لملا الاا الكام ت

 :ما يلي واالسترجاع البحث محور في الدراس  أظهرع -

o براالالالامج EndNote حقالالال  ومالالالد واالسالالالترجاع البحالالالت حيالالالت مالالالن أفضالالال  براالالالامج 
 %ت71 باسب  واالسترجاع البحت

o  يتميالالالالز كالالالال  مالالالالنzotero  وQiqqa  وMendeley  وEndnote   بإمكاايالالالال
 االسترجاع الخارجي للمراج ت

 :ما يلي والتنظيم التصفية محور في الدراس  أظهرع -

o  بالالالالالرامجzotero  وCitavi  وPapers  أفضالالالالال  البالالالالالرامج مالالالالالن حيالالالالالت التصالالالالالفي 
 %ت81والتاظي  باسب   والتاظي  ومد حققوا التصفي 

o  والتاظي  والسالا ذكرها بالين بعضالها  تتفاوع أفض  البرامج من حيت التصفي
 حسالالب التصالالفي  Citaviالالالبع  فالالي تالالوافر بعالال  العمليالالاعت فالالال يتالالي  براالالامج 

و  Papers، بيامالالالا ال يتالالالي  كالالالال مالالالن براالالالامجي (سالالالماع) الموضالالالوعاع ر وق
zotero الصلبت القرا عل  المرفق  الملفاع ترتيب 

o  يتميالالالز كالالال  مالالالن براالالالامجيPapers  وMendeley  بإمكاايالالال  ترتيالالالب الملفالالالاع
 المرفق  عل  القرا الصلبت

 :ما يلي اإلضافية التطبيقات محور في الدراس  أظهرع -

o  بالالرامجzotero  وMendeley  وEndNote  وCitavi  أفضالال  البالالرامج مالالن
 %ت111اإلضاف  باسب   اإلضاف  ومد حققوا تطبيقاع حيت تطبيقاع
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o  إضافي تتميز تل  البرامج بالجم  بين تطبي (add-on )معالالج فالي للبراامج 
 الويبت متصف  في للبراامج إضافي الاصوا، وتطبي 

o  إضالالافي الدراسالال  تتالالي  تطبيالال  محالال % مالالن البالالرامج 84.61 اسالالب (add-on )
 محالالالال % مالالالالن البالالالالرامج 34.61الاصالالالالوا، بيامالالالالا اسالالالالب   معالالالالالج فالالالالي للبراالالالالامج

 الويبت في متصف  للبراامج( add-on) إضافي الدراس  تتي  تطبي 
 :ما يليالمخرجات  محور في الدراس  أظهرع -

o  بالالالالالرامجzotero  وRefNavigator  وGetARef  وEndNote  وCitavi 
أفض  البرامج من حيت المخرجاع ومد حققوا المخرجالاع  Bibliographixو 

 %ت111باسب  

o جمي  البرامج مح  الدراس  تتي  االستشهاد في معالج الاصوات 
 :ما يلي التعاونية اإلمكانيات محور في الدراس  أظهرع -

o   الدراس  تتي  اإلمكااياع التعاواي ت مح % من البرامج 67.23اسب  
o  برامجzotero  وQiqqa  وMendeley  وEndNote وEazy Paper  و

Citavi  وBiblioscape  وPapers أفضالالال  البالالالرامج مالالالن حيالالالت اإلمكاايالالالاع 
 %ت111التعاواي  باسب   التعاواي  ومد حققوا اإلمكااياع

o   ماعالالدة فالالي المراجالال  الدراسالال  تتالالي  مشالالارك  محالال % مالالن البالالرامج 65.38اسالالب 
 البراامجت موم  خال  من ا خرين م  المستخد  بياااع

 :ما يلي الفني الدعم محور في الدراس  أظهرع -

o  بالالالرامجzotero  وReference Manager  وEndNote  أفضالالال  البالالالرامج
 %ت111الفاي باسب   الفاي ومد حققوا الدع  من حيت الدع 

o  جميالالال  البالالالرامج محالالال  الدراسالالال  تتالالالي  صالالالفحاع المسالالالاعدة وكالالالذل  المسالالالاعدة مالالالن
 مطور  البراامجت
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 التوصيات: 4/2

، حيت إن البراامج مفتوح المصالدر ويالت  zoteroالتحديت المستمر للترجماع ببراامج  -
التحالالالديت المسالالالتمر للعمليالالالاع والوظالالالائا بالالال  عالالالن طريالالال  إضالالالاف  خالالالدماع جديالالالدة، ممالالالا 
يتطلالالب إضالالاف  ترجمالالاع لتلالال  الخالالدماع الجديالالدةت كمالالا يجالالب أن يشالالم  التحالالديت ترجمالال  

 صفحاع المساعدة وكذل  أدل  االستخدا ت

ضالالالبط فهالالالارق المكتبالالالاع المحليالالال  وتالالالوفير مقالالالرر الالالالرابط المفتالالالوح لتلالالال  الفهالالالارق، لتتالالالي   -
لمسالالالالتخدمين بالالالالرامج إدارة االستشالالالالهاداع المرجعيالالالال  البحالالالالت عالالالالن المراجالالالال  فالالالالي الفهالالالالارق 

 العربي  واستيرادها بدال  من اإلدخا  اليدو  لهات

يجب أن تستفيد الجامعاع المصري  من تجارب الجامعالاع الخارجيال  احالو امالتال  أحالد  -
 برامج إدارة االستشهاداع المرجعي  والسعي المستمر لتحدي  ت

إاشالالالالالالالاء امالالالالالالالط خالالالالالالالاا بالجامعالالالالالالالاع المصالالالالالالالري  والالالالالالالالذ  يتالالالالالالالي  توحيالالالالالالالد شالالالالالالالك  المراجالالالالالالال   -
 (151)المصان ت

، ممالا يسالم  span (COinS)إاشاء براامج يتي  التعام  م  كائااع المحتوى بعاصر  -
لماسوبي الجامع  بالحصو  علال  اسالخ  مالن مصالدر المعلومالاع )فالي صالورة إلكتروايال  

 الاصالالوا تمتلالال  جالالامعته  مكتبالال  أن حالالين فالالي بالالدال  مالالن شالالراء تلالال  الاسالال ، أو ورميالال (،
 مصادر المعلوماعت  لافق الكامل 

وما يمكن توفيره  ،تل  البرمجياعالباح ين عل   لعم  عل  توعي  وتدريبوض  خط  ل -
 من ومع ومجهود مبذولين في إعداد البحوتت

لمختصالالين فالالي مجالالا  المكتبالالاع والمعلومالالاع، ا وضالال  خطالال  للعمالال  علالال  توعيالال  وتالالدريب -
 تCSLللمساهم  العربي  في لغ  امط االستشهاد 

  

                                                           
يمكن إنشاء نمط خاص لكل قسم علمي، أو ألحد الكليات، أو ألحد الجامعات. وليس بالضرورة أن يتم إنشاء نمط مستقل فيمكن  (151)

 اتباع احد األنماط الموجودة بالفعل.
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 :يمكن دراستها والمتصلة بموضوع الدراسة التيالموضوعات  4/3

 : دراس  تحليلي  مقارا ت (COinS)  الوصا عااصر في الاصي  الكائااعبرامج  -

صالاليان  االستشالالهاداع المرجعيالال  باسالالتخدا  بالالرامج إدارة االستشالالهاداع المرجعيالال : دراسالال   -
 تحليلي  مقارا ت

 وتكشيا المحتوى : دراس  تحليلي  مقارا ت الحروا عل  الضوئي التعرابرامج  -
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 قائمة المراجع
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 قائمة المراجعة

 اإلتاح  :1
 تعدد أساليب اإلتاح  (1

 دع  اللغ  العربي  :2

 الواجه  (2
 البراامج في المرج  بياااع (3
 االستشهاد (4

 البراامج موم  (5
 المساعدة (6

 االستخدا  أدل  (7
 الفاي الدع  (8

 اإلدخا  واالستيراد :3

 للمراج  اليدو  اإلدخا  (7
 خارجي مصدر من بالمعرفاع استيراد (11
 الكام  الاا ملا بإضاف  خارجي مصدر من بياااع استيراد (11
 العم  بأورا  مصان  استشهاداع من مراج  استيراد (12

  RIS مهيكل  بصيغ  ملا من استيراد (13

 BibTeX مهيكل  بصيغ  ملا من استيراد (14

 PDF الكام  الاا ملا من المرج  بياااع استيراد (15

 التكراراع اكتشاا أو ما  (16

 التزامن (17

 التعام  م  مصادر المعلوماع :4
 المعلوماع مصادر أاواع تعدد (18
 (مسبقا محدد نير) جديد معلوماع مصدر إضاف  (17
 (مسبقا محدد نير) معلوماع لمصدر حق  إضاف  (21
 (مسبقا محددة حقو  حذا أو إضاف ) مصدر مالب حقو  تعدي  (21
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 معا( مرج ) عاصر من اك ر في  الحقو  بأحد اا تعدي  (22

 التعام  م  أاماط الصيان  :5

 المتاح  األاماط تعدد (23
 (مسبقا محدد نير) جديد امط إاشاء (24
 البراامج بداخ  أاماط مائم  من امط استيراد (25
 ملا من امط استيراد (26

 امط تعدي  (27

 التعام  م  الاا الكام  :6

 الكام  الاا بملا االرتباط (28
 الكام  للاا ملا إرفا  (27
 ملا من اك ر إرفا  (31
 بها االرتباط أو إرفامها الممكن الكام  الاا ملفاع أاواع تعدد (31
 الاصوا تمييز (32

 تعلي  إضاف  (33
 OCR الحروا عل  الضوئي التعرا (34

 البحت واالسترجاع :7
 (الحقو  جمي  في البحت بمصطلحاع البحت) البسيط البحت (35
 الحقو  في المتقد  البحت (36
 الكام  الاا في البحت (37

 البحت استراتيجي  حفظ (38
 البحت اتائج في البحت إعادة (37
 البحت اتائج في البحت مصطلحاع تمييز (41
 للمراج  الخارجي االسترجاع (41
 تتت(موضوعاع مائم  -م لفين مائم ) بالحقو  موائ  عر  (42
 البراامج واجه  من الخارجي  بالمصادر المباشر البحت (43
 البراامج واجه  من الخارجي  بالمصادر المفتوح البحت (44
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 التصفي  والتاظي  :8

 (سماع) الموضوعاع ر وق حسب التصفي  (45
 البحت اتائج وتاظي  ترتيب (46
 تفريعاع أو مجلداع في العااصر تاظي  (47
 البياااع حقو  احد حسب العااصر ترتيب (48
 الصلب القرا عل  المرفق  الملفاع ترتيب (47

 التطبيقاع اإلضافي  :7
 الاصوا معالج في للبراامج( add-on) إضافي تطبي  (51
 الويب متصف  في للبراامج( add-on) إضافي تطبي  (51

 المخرجاع :11
 الاصوا معالج في االستشهاد (52
 (BibTeX) لملا مهيكل  بصياناع مراج  تصدير (53
 (RIS) لملا مهيكل  بصياناع مراج  تصدير (54
 لملا األاماط بأحد مصان  مراج  تصدير (55

 اإلمكااياع التعاواي  :11

 المشارك  (56

 الدع  الفاي :12

 (Forum, A&Q) المساعدة (57
 االستخدا  أدل  (58
 تعليمي فيديو (57
 البراامج مطور  من المساعدة (61
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 بياااع الوصو  
 للبرامج مجتم  الدراس 
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 نهائية:أوال : بدون إصدارة 

 مالحظات الموقع اسم البرنامج

Auto Ref http://sourceforge.net/projects/autoref لم يكتمل 

BibAgent http://sourceforge.net/projects/bibagent لم يكتمل 

BibFuse http://sourceforge.net/projects/bibfuse لم يكتمل 

Bibliophile http://bibliophile.sourceforge.net تجريبي 

BibPad http://sourceforge.net/projects/bibpad لم يكتمل 

BibWord http://bibword.codeplex.com لم يكتمل 

BibXML Editor http://sourceforge.net/projects/bibxmleditor لم يكتمل 

citely http://sourceforge.net/projects/citely لم يكتمل 

citemgr http://sourceforge.net/projects/citemgr لم يكتمل 

citeviz http://sourceforge.net/projects/citeviz توقف عملية التطوير 

CitingSources http://sourceforge.net/projects/citingsources لم يكتمل 

drchem http://sourceforge.net/projects/drchem لم يكتمل 

EasyCite http://sourceforge.net/projects/easycite لم يكتمل 

FreiCites http://sourceforge.net/projects/freicite لم يكتمل 

iCitate http://sourceforge.net/projects/icitate لم يكتمل 

Java Research and 
Citation Assistant 

http://sourceforge.net/projects/jciteassist لم يكتمل 

Jbiblio http://sourceforge.net/projects/jbiblio توقف عملية التطوير 

jCollegeTools http://sourceforge.net/projects/jcollegetools لم يكتمل 

JLitList http://sourceforge.net/projects/jlitlist لم يكتمل 

KCite Citation Assistant http://sourceforge.net/projects/kcite لم يكتمل 

MLA Auto-Generator http://sourceforge.net/projects/mlagen لم يكتمل 

MyBib.NET http://sourceforge.net/projects/mybibdotnet لم يكتمل 

Mygaion http://sourceforge.net/projects/mygaion توقف عملية التطوير 

openBIB http://sourceforge.net/projects/openbib لم يكتمل 

paper2bibtex http://sourceforge.net/projects/paper2bibtex لم يكتمل 

PaperMan http://sourceforge.net/projects/paperman لم يكتمل 

ProCite http://www.procite.com توقف عملية التطوير 

ScholarCite 
http://www.downloadatoz.com/home-

education_directory/scholarcite 

 توقف عملية التطوير

SourceWriter http://sourceforge.net/projects/sourcewriter لم يكتمل 

StyleEase http://www.styleease.com 

برنامج منفصل لكل نمط من 
 الثالث الرئيسية

The jurabib package http://sourceforge.net/projects/jurabib توقف عملية التطوير 

WP:CITE http://sourceforge.net/projects/wpcite لم يكتمل 

Yet Another Research 
Tool 

http://sourceforge.net/projects/yart لم يكتمل 
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http://sourceforge.net/projects/paper2bibtex
http://sourceforge.net/projects/paper2bibtex
http://sourceforge.net/projects/paperman
http://sourceforge.net/projects/paperman
http://www.procite.com/
http://www.procite.com/
http://www.downloadatoz.com/home-education_directory/scholarcite
http://www.downloadatoz.com/home-education_directory/scholarcite
http://sourceforge.net/projects/sourcewriter
http://sourceforge.net/projects/sourcewriter
http://www.styleease.com/
http://www.styleease.com/
http://sourceforge.net/projects/jurabib
http://sourceforge.net/projects/jurabib
http://sourceforge.net/projects/wpcite
http://sourceforge.net/projects/wpcite
http://sourceforge.net/projects/yart
http://sourceforge.net/projects/yart
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 :Microsoft Windowsثانيا : ال يدعم أنظمة تشغيل 

 الموقع اسم البرنامج

BibCollect http://sourceforge.net/projects/bibcollect 

Bibcursed http://sourceforge.net/projects/bibcursed 

BibDesk http://bibdesk.sourceforge.net/ 

Bibus http://sourceforge.net/projects/bibus-biblio 

Bibutils http://www.scripps.edu/~cdputnam/software/bibutils/bibutils.html 

Bibwiki http://www.plaschg.net/bibwiki 

Bookends http://www.sonnysoftware.com/bookends/bookends.html 

Cloister http://sourceforge.net/projects/cloister 

CrossTeX http://www.cs.cornell.edu/people/egs/crosstex 

iCitation 
http://www.chaseacton.com/index.php?option=com_portfolio&id=3

&view=item 

Jumper 2.0 http://www.jumpernetworks.com 

KbibTeX http://www.unix-ag.uni-kl.de/~fischer/kbibtex 

NoteWorthy Virtual 
Notecards 

http://download.cnet.com/NoteWorthy-Virtual-Notecards/3000-
2051_4-10057265.html 

Phpbiblio http://sourceforge.net/projects/phpbiblio 

Pybliographer http://www.pybliographer.org 

Referencer http://icculus.org/referencer 

Sente http://www.thirdstreetsoftware.com 

Tellico http://tellico-project.org 

 :Microsoft Wordثالثا : ال يدعم معالج النصوص 

 الموقع اسم البرنامج

2collab http://www.2collab.com 

Aigaion http://www.aigaion.nl 

Amacite http://www.amacite.com 

APA Reference 
Manager 

http://sourceforge.net/projects/aparefman 

Ascribe http://www.docstyles.com/ascribe.htm 

AuthorSupportTool http://sourceforge.net/projects/astool 

B3 http://b3bib.sourceforge.net 

Bebop http://www.alari.ch/people/derino/Software/Bebop/index.php 

Bedford 
Bibliographer 

http://bcs.bedfordstmartins.com/bbibliographer 

Bib Builder http://www.workscited4u.com 

Bib Manager http://sourceforge.net/projects/bibmgr 

BibCiter http://sourceforge.net/projects/bibciter 

http://sourceforge.net/projects/bibcollect
http://sourceforge.net/projects/bibcollect
http://sourceforge.net/projects/bibcursed
http://sourceforge.net/projects/bibcursed
http://bibdesk.sourceforge.net/
http://bibdesk.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/bibus-biblio
http://sourceforge.net/projects/bibus-biblio
http://www.scripps.edu/~cdputnam/software/bibutils/bibutils.html
http://www.scripps.edu/~cdputnam/software/bibutils/bibutils.html
http://www.plaschg.net/bibwiki
http://www.plaschg.net/bibwiki
http://www.sonnysoftware.com/bookends/bookends.html
http://www.sonnysoftware.com/bookends/bookends.html
http://sourceforge.net/projects/cloister
http://sourceforge.net/projects/cloister
http://www.cs.cornell.edu/people/egs/crosstex
http://www.cs.cornell.edu/people/egs/crosstex
http://www.chaseacton.com/index.php?option=com_portfolio&id=3&view=item
http://www.chaseacton.com/index.php?option=com_portfolio&id=3&view=item
http://www.jumpernetworks.com/
http://www.jumpernetworks.com/
http://www.unix-ag.uni-kl.de/~fischer/kbibtex
http://www.unix-ag.uni-kl.de/~fischer/kbibtex
http://download.cnet.com/NoteWorthy-Virtual-Notecards/3000-2051_4-10057265.html
http://download.cnet.com/NoteWorthy-Virtual-Notecards/3000-2051_4-10057265.html
http://sourceforge.net/projects/phpbiblio
http://sourceforge.net/projects/phpbiblio
http://www.pybliographer.org/
http://www.pybliographer.org/
http://icculus.org/referencer
http://icculus.org/referencer
http://www.thirdstreetsoftware.com/
http://www.thirdstreetsoftware.com/
http://tellico-project.org/
http://tellico-project.org/
http://www.2collab.com/
http://www.2collab.com/
http://www.aigaion.nl/
http://www.aigaion.nl/
http://www.amacite.com/
http://www.amacite.com/
http://sourceforge.net/projects/aparefman
http://sourceforge.net/projects/aparefman
http://www.docstyles.com/ascribe.htm
http://www.docstyles.com/ascribe.htm
http://sourceforge.net/projects/astool
http://sourceforge.net/projects/astool
http://b3bib.sourceforge.net/
http://b3bib.sourceforge.net/
http://www.alari.ch/people/derino/Software/Bebop/index.php
http://www.alari.ch/people/derino/Software/Bebop/index.php
http://bcs.bedfordstmartins.com/bbibliographer
http://bcs.bedfordstmartins.com/bbibliographer
http://www.workscited4u.com/
http://www.workscited4u.com/
http://sourceforge.net/projects/bibmgr
http://sourceforge.net/projects/bibmgr
http://sourceforge.net/projects/bibciter
http://sourceforge.net/projects/bibciter
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 الموقع اسم البرنامج

Biber http://sourceforge.net/projects/biber 

biblatex http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/Catalogue/entries/biblatex.html 

bibliofilador http://www.bibliofilador.ieslasegarra.com 

Bibliograph http://sourceforge.net/projects/bibliograph 

Bibliography Maker http://www.correctclick.com/biblio 

Bibliography maker http://web07.mohonasen.org/staffdev/bibmake/bibmakercitations.htm 

Bibliography Writer http://newsite.impactsoftware.biz/apps/bib2.htm 

BibMe http://www.bibme.org 

bibomatic.com http://www.bibomatic.com 

BibSonomy http://www.bibsonomy.org/ 

bibtag http://freshmeat.net/projects/bibtag 

BibTeXML http://bibtexml.sourceforge.net 

Bibtool http://sourceforge.net/projects/bibtool 

Citation http://www.citationonline.net 

Citation Builder http://www.lib.unc.edu/house/citationbuilder/index.html 

Citation Builder http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/index.php 

Citation Builder http://www.sourceaid.com/citationbuilder/ 

Citation Builder 
http://www.csulb.edu/projects/surf/tools/citationbuilder/citationbuilde

r.php 

Citation Maker http://www.interaction-design.org/citation-maker 

Citation Maker http://www.oslis.org/resources/cm 

Citation Maker 
http://www.recipes4success.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=

tools&tool=bibliographymaker 

Citation Wizard http://21cif.com/tools/cite/ 

Citation Wizard http://workscited.tripod.com 

CitationCenter http://citationcenter.net/ctool.php5 

CitationCreation http://www.citationcreation.com 

citationmachine http://citationmachine.net 

CiteFast http://www.citefast.com 

CiteIt! http://www.citeit.com 

CiteMan http://sourceforge.net/projects/citeman 

CiteProc http://bibliographic.openoffice.org/citeproc/index.html 

CiteULike http://www.citeulike.org 

CiteULike http://sourceforge.net/projects/citeulike 

Connotea http://www.connotea.org 

Docear www.docear.org 

DocsCite http://www.asu.edu/lib/hayden/govdocs/docscite/docscite.htm 

EasyBib http://www.easybib.com 

EndNoteWeb http://www.myendnoteweb.com 

eturabian http://www.eturabian.com 

GradeGuru Citation http://www.gradeguru.com/tools 

http://sourceforge.net/projects/biber
http://sourceforge.net/projects/biber
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/Catalogue/entries/biblatex.html
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/help/Catalogue/entries/biblatex.html
http://www.bibliofilador.ieslasegarra.com/
http://www.bibliofilador.ieslasegarra.com/
http://sourceforge.net/projects/bibliograph
http://sourceforge.net/projects/bibliograph
http://www.correctclick.com/biblio
http://www.correctclick.com/biblio
http://web07.mohonasen.org/staffdev/bibmake/bibmakercitations.htm
http://web07.mohonasen.org/staffdev/bibmake/bibmakercitations.htm
http://newsite.impactsoftware.biz/apps/bib2.htm
http://newsite.impactsoftware.biz/apps/bib2.htm
http://www.bibme.org/
http://www.bibme.org/
http://www.bibomatic.com/
http://www.bibomatic.com/
http://www.bibsonomy.org/
http://www.bibsonomy.org/
http://freshmeat.net/projects/bibtag
http://freshmeat.net/projects/bibtag
http://bibtexml.sourceforge.net/
http://bibtexml.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/bibtool
http://sourceforge.net/projects/bibtool
http://www.lib.unc.edu/house/citationbuilder/index.html
http://www.lib.unc.edu/house/citationbuilder/index.html
http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/index.php
http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/index.php
http://www.sourceaid.com/citationbuilder/
http://www.sourceaid.com/citationbuilder/
http://www.csulb.edu/projects/surf/tools/citationbuilder/citationbuilder.php
http://www.csulb.edu/projects/surf/tools/citationbuilder/citationbuilder.php
http://www.interaction-design.org/citation-maker
http://www.interaction-design.org/citation-maker
http://www.oslis.org/resources/cm
http://www.oslis.org/resources/cm
http://www.recipes4success.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=bibliographymaker
http://www.recipes4success.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=bibliographymaker
http://21cif.com/tools/cite/
http://21cif.com/tools/cite/
http://workscited.tripod.com/
http://workscited.tripod.com/
http://citationcenter.net/ctool.php5
http://citationcenter.net/ctool.php5
http://www.citationcreation.com/
http://www.citationcreation.com/
http://citationmachine.net/
http://citationmachine.net/
http://www.citefast.com/
http://www.citefast.com/
http://www.citeit.com/
http://www.citeit.com/
http://sourceforge.net/projects/citeman
http://sourceforge.net/projects/citeman
http://bibliographic.openoffice.org/citeproc/index.html
http://bibliographic.openoffice.org/citeproc/index.html
http://www.citeulike.org/
http://www.citeulike.org/
http://sourceforge.net/projects/citeulike
http://sourceforge.net/projects/citeulike
http://www.connotea.org/
http://www.connotea.org/
http://www.docear.org/
http://www.docear.org/
http://www.asu.edu/lib/hayden/govdocs/docscite/docscite.htm
http://www.asu.edu/lib/hayden/govdocs/docscite/docscite.htm
http://www.easybib.com/
http://www.easybib.com/
http://www.myendnoteweb.com/
http://www.myendnoteweb.com/
http://www.eturabian.com/
http://www.eturabian.com/
http://www.gradeguru.com/tools
http://www.gradeguru.com/tools
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 الموقع اسم البرنامج

Manager 

Harvard Reference 
Generator 

http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator 

Hotreference http://sourceforge.net/projects/hotreference 

I, Librarian http://www.bioinformatics.org/librarian 

IBIDEM http://www.notabene.com 

Indiana University 
PubsOnline 

http://sourceforge.net/projects/iupubsonline 

inflight http://www.flyinflight.com 

J!Research http://www.joomla-research.com 

JabRef http://jabref.sourceforge.net 

Jorge http://freshmeat.net/projects/jorge 

KnightCite http://www.calvin.edu/library/knightcite 

Knoesis Index Card 
http://download.cnet.com/Knoesis-Index-Card-Lite/3010-2056_4-

8090443.html?tag=mncol 

litfass http://sourceforge.net/projects/litfass 

Loc Cit http://sourceforge.net/projects/loccit 

meBiblio http://sourceforge.net/projects/mebiblio 

MLA Citation 
Generator 

http://www.palomar.edu/dsps/actc/mla 

My Bibliography http://www.bookrags.com/bibliography 

myBiblio http://mybiblio.brimonet.com/mybiblio 

MyReferenceManag
er 

http://www.myreferencemanager.com 

NoodleBib http://www.noodletools.com/tools/index.php 

OO Reference 
Manager 

http://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/Reference%20Manage
r 

ORPAL http://sourceforge.net/projects/orpal 

OttoBib http://www.ottobib.com 

PAPYRUS http://www.researchsoftwaredesign.com 

ParaTools http://freshmeat.net/projects/paratools 

PhpMyCitation http://sourceforge.net/projects/phpmycitation 

PowerRef http://www.cheminnovation.com/products/powerref.asp 

Pub2Bib http://pub2bib.harvey-semester.de 

Qbib http://freshmeat.net/projects/qbib 

refbase http://www.refbase.net 

RefDB http://refdb.sourceforge.net 

Reference Keeper http://sourceforge.net/projects/refkeep 

RefViz http://www.refviz.com 

Scribe http://chnm.gmu.edu/tools/scribe 

Seor Biblio http://sourceforge.net/projects/seniorbiblio 

Simplebib http://simplebib.com 

http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator
http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator
http://sourceforge.net/projects/hotreference
http://sourceforge.net/projects/hotreference
http://www.bioinformatics.org/librarian
http://www.bioinformatics.org/librarian
http://www.notabene.com/
http://www.notabene.com/
http://sourceforge.net/projects/iupubsonline
http://sourceforge.net/projects/iupubsonline
http://www.flyinflight.com/
http://www.flyinflight.com/
http://www.joomla-research.com/
http://www.joomla-research.com/
http://jabref.sourceforge.net/
http://jabref.sourceforge.net/
http://freshmeat.net/projects/jorge
http://freshmeat.net/projects/jorge
http://www.calvin.edu/library/knightcite
http://www.calvin.edu/library/knightcite
http://download.cnet.com/Knoesis-Index-Card-Lite/3010-2056_4-8090443.html?tag=mncol
http://download.cnet.com/Knoesis-Index-Card-Lite/3010-2056_4-8090443.html?tag=mncol
http://sourceforge.net/projects/litfass
http://sourceforge.net/projects/litfass
http://sourceforge.net/projects/loccit
http://sourceforge.net/projects/loccit
http://sourceforge.net/projects/mebiblio
http://sourceforge.net/projects/mebiblio
http://www.palomar.edu/dsps/actc/mla
http://www.palomar.edu/dsps/actc/mla
http://www.bookrags.com/bibliography
http://www.bookrags.com/bibliography
http://mybiblio.brimonet.com/mybiblio
http://mybiblio.brimonet.com/mybiblio
http://www.myreferencemanager.com/
http://www.myreferencemanager.com/
http://www.noodletools.com/tools/index.php
http://www.noodletools.com/tools/index.php
http://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/Reference%20Manager
http://sourceforge.net/projects/ooomacros/files/Reference%20Manager
http://sourceforge.net/projects/orpal
http://sourceforge.net/projects/orpal
http://www.ottobib.com/
http://www.ottobib.com/
http://www.researchsoftwaredesign.com/
http://www.researchsoftwaredesign.com/
http://freshmeat.net/projects/paratools
http://freshmeat.net/projects/paratools
http://sourceforge.net/projects/phpmycitation
http://sourceforge.net/projects/phpmycitation
http://www.cheminnovation.com/products/powerref.asp
http://www.cheminnovation.com/products/powerref.asp
http://pub2bib.harvey-semester.de/
http://pub2bib.harvey-semester.de/
http://freshmeat.net/projects/qbib
http://freshmeat.net/projects/qbib
http://www.refbase.net/
http://www.refbase.net/
http://refdb.sourceforge.net/
http://refdb.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/refkeep
http://sourceforge.net/projects/refkeep
http://www.refviz.com/
http://www.refviz.com/
http://chnm.gmu.edu/tools/scribe
http://chnm.gmu.edu/tools/scribe
http://sourceforge.net/projects/seniorbiblio
http://sourceforge.net/projects/seniorbiblio
http://simplebib.com/
http://simplebib.com/
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 الموقع اسم البرنامج

Sixpack http://sourceforge.net/projects/sixpack 

stylewizard.com http://www.stylewizard.com 

subtex http://sourceforge.net/projects/subtex 

synapsen http://www.verzetteln.de/synapsen/synapsen_e.html 

TextCite http://textcite.sourceforge.net 

Turabian citation 
generator 

http://jove.prohosting.com/turabian 

Warichu http://sourceforge.net/projects/warichu 

webcitation http://webcitation.org 

Wikindx http://wikindx.sourceforge.net 

Works Cited http://download.cnet.com/Works-Cited/3000-2094_4-75146593.html 

YapBib http://sourceforge.net/projects/yapbib 

 رابعا : ال يدعم أيا من أنماط صياغة االستشهاد:

 الموقع اسم البرنامج

Scholar's Aid http://scholarsaid.com 

JCBBib http://www.jcbbib.kilu.de 

 خامسا : ليس لديه إصدارة سطح مكتب:

 الموقع اسم البرنامج

RefWorks http://www.refworks.com 

WizFolio http://www.wizfolio.com 

وللعلم أن البرامج التالية والسالف ذكرها في الدراسة األولية هي برامج تعمل على الويب 
centrally-hosted website: 

easybib http://www.easybib.com 

citeulike http://www.citeulike.org 

connotea http://www.connotea.org 

bibsonomy http://www.bibsonomy.org  

webcitation http://webcitation.org 

ottobib http://www.ottobib.com 

knightcite http://www.calvin.edu/library/knightcite 

bibme http://www.bibme.org 

bibliofilador http://www.bibliofilador.ieslasegarra.com  

refworks http://www.refworks-cos.com/refworks 

wizfolio http://wizfolio.com 

 

http://sourceforge.net/projects/sixpack
http://sourceforge.net/projects/sixpack
http://www.stylewizard.com/
http://www.stylewizard.com/
http://sourceforge.net/projects/subtex
http://sourceforge.net/projects/subtex
http://www.verzetteln.de/synapsen/synapsen_e.html
http://www.verzetteln.de/synapsen/synapsen_e.html
http://textcite.sourceforge.net/
http://textcite.sourceforge.net/
http://jove.prohosting.com/turabian
http://jove.prohosting.com/turabian
http://sourceforge.net/projects/warichu
http://sourceforge.net/projects/warichu
http://webcitation.org/
http://webcitation.org/
http://wikindx.sourceforge.net/
http://wikindx.sourceforge.net/
http://download.cnet.com/Works-Cited/3000-2094_4-75146593.html
http://download.cnet.com/Works-Cited/3000-2094_4-75146593.html
http://sourceforge.net/projects/yapbib
http://sourceforge.net/projects/yapbib
http://scholarsaid.com/
http://scholarsaid.com/
http://www.jcbbib.kilu.de/
http://www.jcbbib.kilu.de/
http://www.refworks.com/
http://www.refworks.com/
http://www.easybib.com/
http://www.citeulike.org/
http://www.connotea.org/
http://www.bibsonomy.org/
http://webcitation.org/
http://www.ottobib.com/
http://www.calvin.edu/library/knightcite/
http://www.bibme.org/
http://www.bibliofilador.ieslasegarra.com/
http://www.refworks-cos.com/refworks/
http://wizfolio.com/
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Francesco Dell'Orso: www.burioni.it/forum/dellorso/bms-dasp 

Date Name ProCite EndNote 
Reference 
Manager 

Papyrus 
Library 
Master 

Bookends 
Biblioscap

e 
RefWorks Citation 

EndNote 
Web 

Bibus 

6/5/99 

Bibliography 
Formatting 

Software: An 
Evaluation 
Template 

v. 4.03 win v. 3.1.0 win 
         

18/9/99 v. 4.03 win v. 3.1.0 win v. 9 win 
        

23/11/99 v. 4.03 win v. 3.1.1 win v. 9 win 
v. 8.0.7 

mac        

28/12/99 v. 5 win v. 3.1.0 win v. 9 win 
v. 8.0.7 

mac        

18/8/00 v. 5 win v. 4 win v. 9 win 
v. 8.0.7 

mac        

30/10/01 v. 5 win v. 5 win v. 9.5 win 
v. 8.0.7 

mac 
v. 4.11 win 

      

20/9/02 v. 5 win v. 6 win v. 10 win 
v. 8.0.10 

mac 
v. 4.11 win 

      

1/11/03 v. 5 win v. 7 win v. 10 win v. 8 mac v. 4.15 win 
v. 7.7.1 

mac      

1/5/04 v. 5 win v. 7 win v. 10 win v. 8 mac v. 4.15 win 
v. 7.7.3 

mac 
win v. 6 

    

1/6/04 v. 5 win v. 7 win v. 11 win v. 8 mac v. 4.15 win 
v. 7.7.3 

mac 
win v. 6 

    

1/1/05 v. 5 win v. 8 win v. 11 win v. 8 mac v. 4.15 win 
v. 7.7.3 

mac 
win v. 6 

    

1/2/06 v. 5.0.3 win v. 9.0.1 win 
v. 11.0.1 

win 
v. 8 mac v. 4.15 win 

v. 7.7.3 
mac 

win v. 6 
    

1/7/06 v. 5.0.3 win 
v. X (10) 

win 
v. 11.0.1 

win 
v. 8 mac v. 4.15 win 

v. 7.7.3 
mac 

win v. 6 
    

1/1/07 v. 5.0.3 win 
v. X (10) 

win 
v. 11.0.1 

win 
v. 8 mac v. 4.15 win 

v. 7.7.3 
mac 

win v. 6 
v. 4.2 web-

based    

1/4/07 Bibliography 
Management 

Software: with 
a Detailed 

Analysis of 
Some 

Packages 

v. 5.0.3 win 
v. X (10) 

win 
v. 11.0.1 

win  
v. 4.15 win 

v. 9.2.1 
mac 

win v. 6 
v. 4.2 web-

based 
v. 9 win 

  

1/5/08 v. 5.0.3 win 
v. X1 (11) 

win 
v. 11 win 

    
v. 5.0 web-

based    

1/3/09 v. 5.0.3 win 
v.  X2 (12) 

win 
v. 12 win 

    
v. 5.0 web-

based  
v. 2.5 web-

based  

1/1/10 v. 5.0.3 win 
v.  X3 (13) 

win 
v. 12 win 

    
v. 5.0 web-

based  
v. 2.8 web-

based 
v. 1.5.3.1 
MultiOS 
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AAPG Bulletin 

ABNT 

Acad Emergency Med 

Academic Medicine 

Academy Management J 

Academy Management Review 

Account Org Soc 

Accounting and Bus Res 

Accounting Review 

Accounts Chemical Res 

ACS 

Acta Crystallographica 

Acta Haematologica7 

Acta Materialia 

Acta Neurochirurgica 

Acta Odontologica Scand 

Acta Virologica 

Addiction 

Addiction Biology 

Admin Science Quarterly 

Adolescence 

Adv Agronomy 

Adv Cancer Res 

Adv Enzymology 

Adv Human Genetics 

Adv Immunology 

Adv in Librianship 

Adv in Mathematics 

Adv in Nursing Science 

Adv in Polymer Technology 

Adv Microbial Physiology 

Adv Organometallic Chem 

Adv Physiology Educ 

Adv Skin Wound Care 

Adv Virus Res 

Advanced Materials 
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J Affective Disorders 

J African American History 

J African History 

J Ag Safety and Health 

J Agri Food Chem 

J Agricultural Science 

J Algorithms 

J Allergy Clin Immunology 

J Amer Chem Society 

J Circadian Rhythms 

J Climate 

J Clin Oncology 

J Clinical Apheresis 

J Clinical Endo Metabolism 

J Clinical Investigation 

J Clinical Lab Analysis 

J Clinical Microbiology 

J Clinical Nursing 

J Clinical Periodontology 

J Clinical Psychiatry 

J Clinical Ultrasound 

J Cold Regions Eng 

J Colloid Interface Sci 

J Comb Theory A 

J Comb Theory B 

J Combinatorial Chem 

J Combinatorial Design 

J Comm App Social Psych 

J Common Market Stud 
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J Comp and System Sci 

J Comp Assit Tomography7 
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J Comp Physiology B 

J Comparative Econ 
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J Comparative Pathology 
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J Computing in Civil Eng 

J Construct Eng Mgt 

J Consult Clinical Psych 

J Consumer Research 

J Contaminant Hydrology 

J Contemporary History 

J Continuing Educ Nursing 

J Controlled Release 

J Corp Accounting Finance 

J Counseling Psychology 

J Cultural Geography 

J Curriculum Supervision 

J Dairy Research 

J Dairy Science 

J Dental Education 

J Dental Research 

J Dentistry 

J Diag Radiology Imaging 

J Diff Equations 

J Drug Issues 

J Ecology 

J Econ Behavior and Org 

J Econ Entomology 

J Economic History 

J Economic Literature 

J Economic Theory 

J Interdisciplinary History 

J Internal Medicine 

J Intl Accounting Aud Tax 

J Intl Biotechnology 

J Intl Business Studies 

J Intl Marketing 

J Intl Neuropsycho Soc 

J Invertebrate Pathology 

J Investigative Derma 

J Irrigation Drainage Eng 

J Japan Intl Econs 

J Leukocyte Biology 

J Lipid Research 

J London Mathematical Soc 

J Magnetic Res Imaging 

J Magnetic Resonance 

J Mammalogy 

J Management Eng 

J Management Info System 

J Manufacturing Processes 

J Manufacturing Systems 

J Marketing 

J Marketing Research 

J Materials in Civil Eng 

J Materials Science 

J Materials-Design App 

J Math Analysis Apps 

J Mathematical Psychology 

J Mech of Physics of Solids 

J Mechanical Engineer Sci 

J Med Library Assn 

J Medical Entomology 

J Medical Genetics 

J Medical Virology 

J Medicinal Chemistry 

J Membrane Biology 

J Memory and Language 

J Metamorphic Geology 

J Microcol Separations 

J Microlith Microfab Microsys 

J Midwife Womens Health 

J Military History 

J Modern History 

J Modern Literature 

J Molecular Biology 7 

J Molecular Cellular Card 

J Molecular Cellular Immuno 

J Molecular Endocrinology 

J Molecular Evolution 

J Molecular Spectro 

J Money Credit Banking 

J Morphology 

J Multi-Body Dynamics 

J Multivirate Analysis 

J Nanobiotechnology 

J Nanoengineer Nanosys 

J National Cancer Institute 

J Natural Products 

J Polymer Science A 
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J Prof Iss Eng Educ 

J Proteome Research 

J Psych Intensive Care 

J Psychoactive Drugs 

J Public Health Policy 

J Public Policy 

J Public Policy Marketing 

J Radiotherapy Practice 

J Rail Rapid Transit 

J Repro Infant Psych 
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J Risk Insurance 

J Risk Reliability 

J Royal Soc New Zealand 

J Sci Food Agriculture 

J Sedimentary Res 

J Separation Science 

J Small Animal Practice 

J Solid State Chem 

J Southern African Studies 

J Southern History 

J Special Education 

J Structural Biology 

J Structural Eng 

J Structural Geology 

J Studies Alcohol 

J Surgical Oncology 

J Surgical Res 7 

J Surveying Eng 

J Synchrotron Radiation 

J Sys Control Engineer 

J Theoretical Biology 

J Thoracic Cardiovasc Surg 

J Trace Elem in Exp Med 

J Translational Medicine 

J Transportation Eng 

J Trauma 

J Urban Economics 

J Urban Health 

J Urban Planning Dev 

J Urology 

J Vascular Research7 

J Vestibular Research 

J Vet Diagnostic Invest 

J Vet Emer Critical Care 

J Vet Internal Medicine 

J Virological Methods 

J Virology 

J Vis Comm and Image Rep 

J Volcanology Geothermal 

J Water Res Mgt 

J Waterway Eng 

J Wildlife Diseases 

J Wildlife Management 

J Zoo Wildlife Medicine 

Medical Decision Making 

Medical Hypotheses 

Medical Immunology 

Medical Mycology 

Medical Pediatric Oncol 

Medical Principles Practice7 

Medicinal Res Rev 

Medicine 

Medline (NLM) Export 
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Microwave Optical Tech 
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Toxicology App Pharm 

Toxicology Sciences 
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Treat Respiratory Med 
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csl.rnc 

 

namespace a = "http://relaxng.org/ns/compatibility/annotations/1.0" 

namespace atom = "http://www.w3.org/2005/Atom"  

namespace cs = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 

namespace dc = "http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

namespace sch = "http://www.ascc.net/xml/schematron" 

namespace xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

 

# CSL schema metadata 

 

dc:title [ "Citation Style Language" ] 

dc:creator [ "Bruce D'Arcus" ] 

dc:creator [ "Simon Kornblith" ] 

dc:contributor [ "Frank Bennett" ] 

dc:contributor [ "Rintze Zelle" ] 

dc:copyright [ "Bruce D'Arcus and Simon Kornblith, 2007-2011" ] 

dc:rights [ "Permission to freely use, copy and distribute." ] 

dc:description [ 

    "Citation Style Language (CSL) schema for describing bibliographic and citation 

formatting." 

] 

 

start = independent-style | dependent-style | locale 

 

## Subparts of the CSL schema 

include "csl-terms.rnc" 

include "csl-types.rnc" 

include "csl-variables.rnc" 

include "csl-categories.rnc" 

 

# Embedded Schematron rules to detect undefined macro-calls in cs:text, cs:key 

 

sch:ns [ 

    uri = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 

    prefix = "cs" 

    ] 

sch:pattern [ 

    name = "Non-existing macros" 

    sch:rule [ 

        context = "//cs:text[@macro]" 

        sch:assert [ 

            test = "@macro = /cs:style/cs:macro/@name" 

            "This macro call has no corresponding macro." 

        ] 

    ] 

    sch:rule [ 

        context = "//cs:key[@macro]" 

        sch:assert [ 

            test = "@macro = /cs:style/cs:macro/@name" 

            "This macro call has no corresponding macro." 

        ] 

    ] 

] 

 

## Independent CSL style 

div { 

    independent-style = 

        element cs:style { 

             

            ## Default style locale (optional) 

            attribute default-locale { xsd:language }?, 

             

            ## Style type (in-text citations or note-based) 

            attribute class { "in-text" | "note" }, 

             

            style-options, 

            version, 

            info, 



  
 

 

 
 

155 
 

            (style-locale* & macro* & citation & bibliography?)? 

        } 

} 

## Dependent CSL style 

div { 

    dependent-style = 

        element cs:style { 

             

            ## Should be stripped from dependent styles for CSL 1.1 

            attribute class { "in-text" | "note" }?, 

             

            version, 

            info-dependent-style 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Style Metadata" ] ] ] 

div { 

     

    ## The version of the CSL schema with which the style is compatible. 

    version = attribute version { "1.0" } 

     

    ## Metadata for independent styles. 

    info = 

        element cs:info { 

            info-author* 

            & info-category* 

            & info-contributor* 

            & info-id 

            & info-issn* 

            & info-eissn? 

            & info-issnl? 

            & info-link* 

            & info-published? 

            & info-rights? 

            & info-summary? 

            & info-title 

            & info-title-short? 

            & info-updated 

        } 

     

    ## Metadata for dependent styles. 

    info-dependent-style =  

        element cs:info { 

            info-author* 

            & info-category* 

            & info-contributor* 

            & info-id 

            & info-issn* 

            & info-eissn? 

            & info-issnl? 

            & info-link-dependent-style+ 

            & info-published? 

            & info-rights? 

            & info-summary? 

            & info-title 

            & info-title-short? 

            & info-updated 

        } 

 

    info-author = element cs:author { info-contributor-pattern } 

    info-contributor = element cs:contributor { info-contributor-pattern } 

    info-contributor-pattern = 

        element cs:name { text } 

        & element cs:email { text }? 

        & element cs:uri { xsd:anyURI }? 

 

    ## The category element may be used to specify the citation format of the 

    ## style (using the citation-format attribute) and the fields or disciplines 

    ## for which the style is relevant (using the field attribute). 

    info-category = 

        element cs:category { 

            attribute citation-format { info-format-categories } 

            | attribute field { info-field-categories } 

        } 
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    ## As in Atom, the cs:id element is a required URI that is globally-unique 

    ## and persistant. To allow styles to be automatically updated, the URI of a 

    ## style should not change once assigned. Ideally, the URI resolves to the 

    ## correct CSL file: it should preferably point to the CSL style itself in 

    ## case of independent styles, and to the independent-parent style in case 

    ## of dependent styles. 

    info-id = element cs:id { xsd:anyURI } 

     

    ## The journal's ISSNs, eISSN or ISSN-L for journal-specific styles. 

    ## A ISSN must consist of four digits, a hyphen, three digits, and a  

    ## check digit (a numeral digit or roman X), e.g. "1234-1231". 

    info-issn = 

        element cs:issn { 

            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 

        } 

    info-eissn = 

    element cs:eissn { 

            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 

        } 

    info-issnl = 

        element cs:issnl { 

            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 

        } 

     

    info-link = 

        element cs:link { 

            attribute href { xsd:anyURI }, 

             

            ## For transformation to Atom, the rel values should be expanded to 

            ## include the base URI <http://purl.org/net/xbiblio/csl/relations#>. 

            attribute rel { 

                 

                ## The URI of the CSL style itself. 

                "self" 

                |  

                  ## The CSL style URI from which the current style is derived. 

                  "template" 

                |  

                  ## A documentation URI for the style. 

                  "documentation" 

            }, 

            info-text 

        } 

     

    info-link-dependent-style = 

        element cs:link { 

            attribute href { xsd:anyURI }, 

             

            ## For transformation to Atom, the rel values should be expanded to 

            ## include the base URI <http://purl.org/net/xbiblio/csl/relations#>. 

            attribute rel { 

                 

                ## The URI of the CSL style itself. 

                "self" 

                |  

                  ## The CSL style URI whose content should be used for 

                  ## processing. Required for dependent styles. 

                  "independent-parent" 

                |  

                  ## A documentation URI for the style. 

                  "documentation" 

            }, 

            info-text 

        } 

     

    ## Typically, the date of initial creation or first availability 

    info-published = element cs:published { xsd:dateTime } 

     

    info-rights = 

        element cs:rights { 

            attribute license { xsd:anyURI }?, 

            info-text 

        } 
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    info-summary = element cs:summary { info-text } 

    info-title = element cs:title { info-text } 

     

    ## For abbreviated titles (e.g. "APA") 

    info-title-short = element cs:title-short { info-text } 

     

    ## Date and time of last style update (e.g. "2007-10-26T21:32:52+02:00") 

    info-updated = element cs:updated { xsd:dateTime } 

     

    info-text = 

        attribute xml:lang { xsd:language }?, 

        text 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Localization" ] ] ] 

div { 

     

    ## CSL locale file (locales-xx-XX.xml) 

    locale = 

        element cs:locale { 

             

            ## Specifies the locale of the locale file. 

            attribute xml:lang { xsd:language }, 

             

            ## Indicates with which version of the CSL schema the locale file is 

compatible 

            attribute version { "1.0" }, 

             

            (localized-terms & localized-dates+ & localized-options) 

        } 

     

    ## In styles, cs:locale can be used to override localized terms, dates and 

options. 

    style-locale = 

        element cs:locale { 

             

            ## Specifies the locale to override. A cs:locale element without the 

            ## xml:lang attribute can also be used: it overrides the content of 

            ## all locales, but is in turn overridden by cs:locale elements with 

            ## the xml:lang attribute. 

            attribute xml:lang { xsd:language }?, 

             

            (localized-terms? & localized-dates* & localized-options?) 

        } 

    localized-terms = element cs:terms { (simple-term | compound-term)+ } 

    term-attributes = 

        (( attribute form { cs-term-forms }?, 

           attribute name { cs-terms } ) 

           | (attribute form { "long" }?, 

           attribute name { cs-terms.gender-variants }, 

           attribute gender-form { "masculine" | "feminine" }) 

           | (attribute form { "long" }?, 

           attribute name { cs-terms.gender-assignable }, 

           attribute gender { "masculine" | "feminine" })) 

 

    ## "verb-short" reverts to "verb" if the "verb-short" form is not available 

    ## "symbol" reverts to "short" if the "symbol" form is not available 

    ## "verb" and "short" revert to "long" if the specified form is not available 

    cs-term-forms = "long" | "verb" | "short" | "verb-short" | "symbol" | cs-term-

forms.extension 

     

    ## Extension structures. You may override these in a customization  

    ## schema. If you do, please contact the xbiblio project to add  

    ## the term or form to the formal controlled list in the schema. 

    div { 

        cs-terms.extension = notAllowed 

        cs-term-forms.extension = notAllowed 

    } 

     

    ## Simple terms are basic strings, used to represent genres, media, etc. 

    simple-term = element cs:term { term-attributes, text } 

     

    ## Compound terms are those whose output can be either singular or plural.  

    ## Typically used for things like page number or editor labels. 
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    compound-term = element cs:term { term-attributes, single-term, multiple-term } 

    multiple-term = element cs:multiple { text } 

    single-term = element cs:single { text } 

     

    ## Instances of cs:date for which the form attribute is set are localized 

    ## by default. Localized date formats can be overridden. 

    localized-dates = 

        element cs:date { 

             

            ## Declares the type of date being defined. 

            attribute form { 

                 

                ## Text form of the date (e.g. "December 15, 2005" for en-US). 

                "text" 

                |  

                  ## Numeric form of the date (e.g. "12-15-2005" for en-US) 

                  "numeric" 

            }, 

             

            ## No affixes may be applied to cs:date in cs:locale 

            font-formatting, 

            delimiter, 

            element cs:date-part { 

                affixes, text-case, font-formatting, (month | day | year) 

            }+ 

        } 

     

    ## Locale specific options. 

    localized-options = 

         

        ## Localized global options are specified as attributes in the 

        ## cs:style-options element. If future versions of CSL include localized 

        ## options that are citation or bibliography specific, the elements 

        ## cs:citation-options and cs:bibliography-options can be added. 

        element cs:style-options { 

             

            ## Determines whether punctuation (commas and periods) goes within  

            ## the quotation marks, or outside (default). 

            attribute punctuation-in-quote { xsd:boolean }? 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Macros" ] ] ] 

div { 

     

    ## The macro element works something like in BibTeX, and provides a ready-made  

    ## bundle of formatting templates that can be easily reused elsewhere. 

    macro = 

        element cs:macro { 

            attribute name { xsd:NMTOKEN }, 

            cs-element 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Citation and Bibliography" ] ] ] 

div { 

     

    ## The cs:citation handles printing of citations. A citation may consist of 

    ## one or more references to bibliographic sources. These references can either 

    ## be simple in-text keys [doe99] or numeric markers [1], or more complex short 

    ## descriptors common in author-date (Doe, 1999a) or note styles. 

    citation = element cs:citation { (citation-options & sort?), citation-layout } 

     

    bibliography = element cs:bibliography { (bibliography-options & sort?), 

bibliography-layout } 

     

    citation-layout = element cs:layout { affixes, font-formatting, delimiter, cs-

element } 

    bibliography-layout = element cs:layout { affixes, font-formatting, cs-element } 

    cs-element = (names | date | label | cs-text | cs-number | choose | group)+ 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Contributor Names" ] ] ] 

div { 

    ## Options for cs:names, available for cs:style, cs:citation and cs:bibliography. 

    names-opt = 

        ## Delimiter between names (delimiter between variables is on <names> 
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        ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 

        attribute names-delimiter { text }? 

     

    names-attributes = 

        affixes, 

        display, 

        font-formatting, 

         

        ## the delimiter between name groups 

        delimiter, 

        attribute variable { 

            list { cs-names+ } 

        } 

     

    ## Options for cs:name, available for cs:style, cs:citation and cs:bibliography. 

    name-opt = 

        name-attributes, 

         

        ## Indicates long (first name + last name, for Western names) or short 

        ## (last name only, for Western names) form of name. Default is long 

        ## form. The "count" form is used to return the count of the contributor 

        ## list, and may be used in special sorting routines. 

        attribute name-form { "long" | "short" | "count" }?, 

         

        ## Delimiter between names (delimiter between variables is on <names> 

        ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 

        attribute name-delimiter { text }? 

     

    name-attributes = 

        ## Controls appearance of "and"/"&". To disable, do not specify. 

        attribute and { "text" | "symbol" }?, 

         

        ## Delimiter between the last name rendered and the "et-al" term in case 

        ## of et-al abbreviation 

        attribute delimiter-precedes-et-al { 

         

            ## Default behavior; a space is used for name lists truncated to a 

            ## single name. For two or more names, the name delimiter is used: 

            ## 1 name: "J. Doe et al." 

            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith, et al." 

            "contextual" 

            |  

            ## Name delimiter is always used 

            ## 1 name: "J. Doe, et al." 

            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith, et al." 

            "always" 

            |  

            ## Name delimiter is never used 

            ## 1 name: "J. Doe et al." 

            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith et al." 

            "never" 

            }?, 

         

        ## Delimiter preceding the last name in a name list 

        attribute delimiter-precedes-last { 

         

            ## Default behavior; delimiter is included for name lists of length 

            ## three or more: 

            ## 2 authors: "J. Doe and T. Timmons," 

            ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith, and T. Timmons" (note comma preceding 

'and'). 

            "contextual" 

            |  

              ## Delimiter is always included 

              ## 2 author result: "J. Doe, and T. Timmons" 

              ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith, and T. Timmons" (note comma preceding 

'and'). 

              "always" 

            |  

              ## Delimiter is never included 

              ## 2 authors: "J. Doe and T. Timmons," 

              ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith and T. Timmons" 

              "never" 

            }?, 
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        ## Specifies when and how "et al." name list abbreviation is used 

        ##   et-al-min: the minimum number of names to use "et al." 

        ##   et-al-use-first: the number of names to print before "et al." 

        ##   et-al-subsequent-*: as above, but for subsequent citations 

        ##   et-al-use-last: when set to "true" ("false" is the default), 

        ##   "et al." is replaced by an ellipsis followed by the last name 

        attribute et-al-min { xsd:integer }?, 

        attribute et-al-use-first { xsd:integer }?, 

        attribute et-al-subsequent-min { xsd:integer }?, 

        attribute et-al-subsequent-use-first { xsd:integer }?, 

        attribute et-al-use-last { xsd:boolean }?, 

         

        ## Indicates whether given name parts ought to be given as initials 

        ## (e.g., J. K. Rowling) and the text to follow each initial. 

        attribute initialize-with { text }?, 

         

        ## Sets the author name order to correspond to the sort order of 

        ## the bibliography; e.g. Doe, John (name-as-sort-order) vs. John Doe (w/o 

        ## attribute). 

        attribute name-as-sort-order { 

         

            ## Applies name-as-sort-order to first author only. 

            "first" 

            |  

              ## Applies name-as-sort-order to all authors. 

              "all" 

            }?, 

         

        ## The delimiter for personal name parts where sort order differs from  

        ## display order (for example, in standard Western names). This is the 

        ## ", " in "Doe, John." 

        attribute sort-separator { text }? 

     

    names = 

        element cs:names { 

            names-attributes, 

            ((name?, et-al?) & name-label*), 

            substitute? 

        } 

     

    ## Short version of "names" element, without children, allowed in <substitute> 

    names-short = element cs:names { names-attributes } 

     

    name = 

        element cs:name { 

            name-attributes, 

            affixes, 

            font-formatting, 

             

            ## Indicates long (first name + last name, for Western names) or short 

            ## (last name only, for Western names) form of name. Default is long 

            ## form. The "count" form is used to return the count of the contributor 

            ## list, and may be used in special sorting routines. 

            attribute form { "long" | "short" | "count" }?, 

             

            ## Delimiter between names (delimiter between variables is on <names> 

            ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 

            delimiter, 

             

            ## Allows for separate configuration of name part formatting. For example,  

            ## Jane DOE. Order of these elements is not significant. 

            element cs:name-part { 

                attribute name { "family" | "given" }, 

                text-case, 

                affixes, 

                font-formatting 

            }* 

        } 

     

    ## Similar to label as below, but inherits variable from <names> tag 

    name-label = element cs:label { 

                     attribute form { cs-term-forms }?, 

                     label-primitives 
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                 } 

     

    ## Configures formatting of the et al substitution. Only necessary to deviate from  

    ## default rendering (for example, to italicize the string). 

    et-al = 

        element cs:et-al { 

             

            ## term to use for et al substitution; "et-al" is default 

            attribute term { "et-al" | "and others" }?, 

            affixes, 

            font-formatting 

        } 

     

    ## Substitutions, if the name does not exist 

    substitute = element cs:substitute { (names-short | cs-element)+ } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Dates" ] ] ] 

div { 

    date = 

        element cs:date { 

            attribute variable { cs-dates }, 

            (( 

              ## Localized date formats are specified by setting `form`. The 

              ## default date format can be changed for all locales by configuring 

              ## the date-parts attribute and date-part elements. 

              attribute form { 

                   

                  ## Use the localized text form of the date (e.g. "December 15, 2005" 

for en-US). 

                  "text" 

                  |  

                    ## Use the localized numeric form of the date (e.g. "12-15-2005" 

for en-US) 

                    "numeric" 

              }, 

               

              ## The date-parts attribute may be set to show fewer date elements. 

              attribute date-parts { 

                   

                  ## Year, month and day (default) 

                  "year-month-day" 

                  |  

                    ## Year and month 

                    "year-month" 

                  |  

                    ## Year only 

                    "year" 

              }?, 

               

              ## For localized dates, date-part can be used to override layout 

              ## options as defined in the locales (except for affixes, which 

              ## are locale-specific), e.g. to force the use of leading-zeros, 

              ## or the short month form. The inclusion of date-parts does not  

              ## affect which, and in what order, the date-parts are rendered. 

              element cs:date-part { text-case, font-formatting, (month | day | year) 

}*) 

             | ( 

                ## Non-localized dates are formatted by including, in the desired 

                ## order, the relevant `date-part`-elements, and by applying 

formatting, 

                ## affixes on cs:date and cs:date-part. 

                element cs:date-part { 

                    affixes, text-case, font-formatting, (month | day | year) 

                }+, 

                delimiter)), 

            affixes, 

            display, 

            font-formatting 

        } 

     

    ## The default delimiter for date ranges is the en-dash. 

    ## If the range-delimiter attribute is set for the largest date-part ("day", 

    ## "month" or "year") that differs between the two dates of the date range, 

    ## its value is used instead. 
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    range-delimiter = attribute range-delimiter { text }? 

     

    ## Month formats: 

    ##     long (default): January 

    ##     short: Jan 

    ##     numeric: 1 

    ##     numeric-leading-zeros: 01 

    month = 

        attribute name { "month" }, 

        attribute form { "long" | "short" | "numeric" | "numeric-leading-zeros" }?, 

        range-delimiter, 

        strip-periods 

     

    ## Day formats: 

    ##     numeric (default): 5 

    ##     numeric-leading-zeros: 05 

    ##     ordinal: 5th 

    day = 

        attribute name { "day" }, 

        attribute form { "numeric" | "numeric-leading-zeros" | "ordinal" }?, 

        range-delimiter 

     

    ## Year formats: 

    ##     long (default): 2005 

    ##     short: 05 

    year = 

        attribute name { "year" }, 

        attribute form { "short" | "long" }?, 

        range-delimiter 

     

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Formatting Text" ] ] ] 

div { 

     

    ## The cs:text element is the main formatting element used to layout down content. 

    cs-text = 

        element cs:text { 

            affixes, 

            display, 

            font-formatting, 

            quotes, 

            strip-periods, 

            text-case, 

            ( 

             ## render macro output 

             attribute macro { xsd:NMTOKEN } 

             | ( 

                ## render localized term 

                attribute term { cs-terms }, 

                attribute form { cs-term-forms }?, 

                 

                ## term plurality: single ("false", default) or multiple ("true") 

                attribute plural { xsd:boolean }?) 

             | 

               ## render verbatim text. 

               attribute value { text } 

             | ( 

                ## render variable 

                attribute variable { cs-variables }, 

                attribute form { "short" | "long" }?)) 

        } 

     

    ## The number markup directive matches the first number found in a field,  

    ## and returns only that component. If no number is detected, the result  

    ## is empty. A non-empty number may be subject to further formatting consisting  

    ## of a form attribute whose value may be numeric, ordinal or roman to format  

    ## it as a simple number (the default), an ordinal number (1st, 2nd, 3rd etc),  

    ## a long-ordinal (first, second, third, etc), or roman (i, ii, iii, iv etc).  

    ## The text-case can also apply to capitalize the roman numbers for instance.  

    ## The other normal formatting rules apply too (font-style, ...). When used  

    ## in a conditional, number tests if there is a number present, allowing 

conditional  

    ## formatting. 

    cs-number = 
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        element cs:number { 

            affixes, 

            display, 

            font-formatting, 

            text-case, 

            attribute variable { cs-numbers }, 

            attribute form { "numeric" | "ordinal" | "roman" | "long-ordinal" }? 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Label Text" ] ] ] 

div { 

     

    ## The label element is used to print text terms that depend on document content 

    ## for pluralization. For labeling pages, this is preferable, as pages may be 

    ## either singular or plural (p. or pp.) 

    label = 

        element cs:label { 

            label-primitives, 

            attribute variable { cs-numbers | "locator" | "page" }, 

            attribute form { "long" | "short" | "symbol" }? 

        } 

    label-primitives = 

        affixes, 

        font-formatting, 

        text-case, 

        strip-periods, 

         

        ## modifies pluralization behavior (defaults to "contextual") 

        attribute plural { "always" | "never" | "contextual" }? 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Groups" ] ] ] 

div { 

     

    ## cs:group and its child elements are suppressed if a) at least one 

    ## rendering element in cs:group calls a variable (either directly or via a 

    ## macro), and b) all variables that are called are empty. 

    group = 

        element cs:group { 

            affixes, 

            display, 

            font-formatting, 

            delimiter, 

            cs-element+ 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Options" ] ] ] 

div { 

    style-options =  

        demote-non-dropping-particle-opt, 

        initialize-with-hyphen-opt, 

        page-range-format-opt, 

        name-opt, 

        names-opt 

    citation-options = 

        collapse-opt, 

        disambiguate-opt, 

        note-distance-opt, 

        name-opt, 

        names-opt 

    bibliography-options = 

        hanging-indent-opt, 

        line-formatting-opt, 

        second-field-align-opt, 

        subsequent-author-substitute-opt, 

        name-opt, 

        names-opt 

     

    ## Determines whether the non-dropping particle is demoted in inverted 

    ## names (e.g. "Koning, W. de"). Defaults to "display-and-sort". 

    demote-non-dropping-particle-opt = 

        attribute demote-non-dropping-particle { "never" | "sort-only" | "display-and-

sort" }? 

     

    ## Determines whether compound given names (e.g. "Jean-Luc") are 
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    ## initialized with (J-L) or without a hyphen (JL). Defaults to true. 

    initialize-with-hyphen-opt = 

        attribute initialize-with-hyphen { xsd:boolean }? 

     

    ## Abbreviation setting of ranges in the page variable 

    ## (by default no reformatting is applied to the input data). 

    page-range-format-opt = 

        attribute page-range-format { "expanded" | "minimal" | "chicago" }? 

     

    ## The collapse options control citation collapsing. 

    collapse-opt = 

        attribute collapse { 

             

            ## collapses numeric citations from [1, 2, 3] to [1-3] 

            "citation-number" 

            |  

              ## collapses cites from (Doe 2000, Doe 2001) to (Doe 2000, 2001) 

              "year" 

            |  

              ## collapses as "year", but also collapses (Doe 2000a, Doe 2000b) 

              ## to (Doe 2000a, b). Collapses as "year" when 

              ## disambiguate-add-year-suffix is not set to "true". 

              "year-suffix" 

            |  

              ## collapses as "year-suffix", but also collapses ranges of 

              ## year-suffix markers, so (Doe 2000a, Doe 2000b, Doe 2000c) 

              ## becomes (Doe 2000a-c). Collapses as "year" when 

              ## disambiguate-add-year-suffix is not set to "true". 

              "year-suffix-ranged" 

        }?, 

         

        ## Specifies the delimiter between year-suffix elements, when 

        ## year-suffix collapsing takes place. If not set the delimiter defaults 

        ## to that specified for the citation layout. 

        attribute year-suffix-delimiter { text }?, 

         

        ## Specifies the delimiter following a group of collapsed cites. 

        attribute after-collapse-delimiter { text }? 

     

    disambiguate-opt = 

         

        ## When set true, add further names to uniquely identify the target 

        ## source, overriding the constraint imposed by 

        ## et-al-subsequent-use-first. The exact rendering of any names added is 

        ## determined by applying, in order: the form ("long" or "short"); the 

        ## initialize-with attribute, if present; and a given name 

        ## disambiguation rule, if disambiguate-add-givenname is set true. 

        attribute disambiguate-add-names { xsd:boolean }?, 

         

        ## When set true, transform names as required by by the rule specified 

        ## by givenname-disambiguation-rule, or use the "all-names" rule by 

        ## default. Note that, all of the given name disambiguation rules except 

        ## for the "by-cite" rule, a name transformation will affect the way the 

        ## name is rendered in multiple references. 

        attribute disambiguate-add-givenname { xsd:boolean }?, 

         

        ## Adds a year-suffix (e.g., 2007a) when there are two works by the same 

        ## author published in the same year included in one bibliography. 

        attribute disambiguate-add-year-suffix { xsd:boolean }?, 

         

        attribute givenname-disambiguation-rule { 

             

            ## The default given name disambiguation rule.  A given 

            ## name is first formatted as specified by the attributes 

            ## to name (form, initialize-with).  If the resulting name 

            ## does not uniquely identify the full name of the 

            ## individual, it is progressively transformed in the following 

            ## progression, until disambiguation succeeds: 

            ##  

            ## 1. "short" becomes "long" + "initialize-with" if the latter is defined 

            ## 2. "long" + "initialize-with" becomes "long" if the former is defined 

            ## 3. "short" becomes "long" 

            ##  

            ## Note that if the name begins in long form with the 
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            ## given name as initials, step 1 in this list will be 

            ## skipped.  Likewise, if the name begins in short form 

            ## and the initialize-with attribute is not set, steps 

            ## 1 and 2 will be skipped.  If the name begins 

            ## in long form, this option will have no effect. 

            "all-names" 

            |  

              ## Same as the "all-names" rule above, but omitting 

              ## steps 2 and 3 of that rule. 

              "all-names-with-initials" 

            |  

              ## Same as the "all-names" rule above, but ambiguity 

              ## is only checked for the first-listed name 

              ## source, and only first-listed names are affected 

              ## by the transformation. 

              "primary-name" 

            |  

              ## Same as the "primary-name" rule above, but omitting 

              ## steps 2 and 3 of that rule. 

              "primary-name-with-initials" 

            |  

              ## Apply the transformation described under the "all-names" 

              ## rule above, but limit the transformation to the current 

              ## source.  The appearance of the name in other references 

              ## will not be affected. 

              "by-cite" 

        }? 

     

    ## The number of notes (footnotes or endnotes) within which a 

    ## preceding reference to the same source must occur in order for 

    ## position="near-note" to be true.  Defaults to 5. 

    note-distance-opt = attribute near-note-distance { xsd:integer }? 

     

    ## If "true", bibliographic entries are rendered with hanging-indents. 

    hanging-indent-opt = attribute hanging-indent { xsd:boolean }? 

     

    ## entry-spacing and line-spacing default to 1. 

    line-formatting-opt = 

        attribute entry-spacing { xsd:nonNegativeInteger }?, 

        attribute line-spacing { xsd:integer { minExclusive = "0" } }? 

     

    ## Aligns any subsequent lines of a bibliography entry with the beginning 

    ## of the second field. If set to "margin", the first field is put in the 

    ## margin and all subsequent lines of text are aligned with the margin. 

    second-field-align-opt = attribute second-field-align { "flush" | "margin" }? 

     

    subsequent-author-substitute-opt = 

         

        ## Substitutes names that repeat in subsequent bibliographic entries by 

        ## the given string. 

        attribute subsequent-author-substitute { text }?, 

         

        attribute subsequent-author-substitute-rule { 

             

            ## Requires a match of all rendered names in the name variable, and 

            ## substitutes once for all names (default). 

            "complete-all" 

            |  

              ## Requires a match of all rendered names in the name variable, 

              ## and substitutes for each name. 

              "complete-each" 

            |  

              ## Substitutes for each name, until the first mismatch. 

              "partial-each" 

            |  

              ## Substitutes the first name if it matches. 

              "partial-first" 

        }? 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Sorting" ] ] ] 

div { 

    all-variables = cs-variables | cs-dates | cs-names 

     

    ## Specifies the sort order within citations or the bibliography. By 
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    ## default, items are sorted in the order cited. 

    sort = element cs:sort { key+ } 

    key = 

        element cs:key { 

             

            (attribute variable { all-variables } 

             | attribute macro { xsd:NMTOKEN }), 

             

            ## Default sort order is ascending 

            attribute sort { "ascending" | "descending" }?, 

             

            ## names-min and names-use-first can be used to (further) constrain 

            ## the number of names used in a name sort, overriding the values 

            ## set on the et-al abbreviation attributes. 

            attribute names-min { xsd:integer }?, 

            attribute names-use-first { xsd:integer }?, 

             

            ## names-use-last can be used to override the value of et-at-use-last 

            attribute names-use-last { xsd:boolean }? 

        } 

} 

[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Conditional Statements" ] ] ] 

div { 

     

    ## The choose elements provides a simple conditional structure. 

    choose = element cs:choose { if, else-if*, else? } 

    if = element cs:if { condition+, match, cs-element* } 

    else-if = element cs:else-if { condition+, match, cs-element* } 

    else = element cs:else { cs-element+ } 

    condition = 

         

        ## The contents of an <if disambiguate="true"> block is only rendered if 

        ## it disambiguates two otherwise identical citations. This attempt at 

        ## disambiguation will only be made when all other disambiguation 

        ## methods have failed to uniquely identify the target source. 

        attribute disambiguate { "true" } 

        | 

          ## Tests whether the given variables contain numeric data 

          attribute is-numeric { 

              list { all-variables+ } 

          } 

        | 

          ## Tests whether the given date variables contain uncertain dates 

          attribute is-uncertain-date {  

              list { cs-dates+ } 

          } 

        | 

          ## Tests whether the locator matches the given locator variables 

          attribute locator { 

              list { cs-terms.locator+ } 

          } 

        | 

          ## The boolean operators below indicate the relative position of a  

          ## reference within the document.  These should be checked in  

          ## the order shown below: "first" is true only once, on the first 

          ## use of the reference; when "ibid-with-locator" is true, "ibid" 

          ## and "subsequent are also true; and when "ibid" is true, "subsequent" 

          ## is also true.  The "near-note" operator is true if and only if the 

          ## reference has been used within five footnotes (or endnotes, as the  

          ## case may be), counting backward from the current note.  This threshold 

          ## may be adjusted using the "near-note-distance" option.  The value of  

          ## "near-note" is *always* false for references that are not in a  

          ## footnote/endnote. 

          attribute position { 

              list { ("first" | "subsequent" | "ibid" | "ibid-with-locator" | "near-

note")+ } 

          } 

        | 

          ## Tests whether the item matches the given types 

          attribute type { 

              list { cs-types+ } 

          } 

        | 

          ## Tests whether the given variables contain non-empty values 
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          attribute variable { 

              list { all-variables+ } 

          } 

     

    ## Specifies the test criterion (default is all) 

    ##     all: a condition tests "true" when it tests "true" for all of the 

    ##          given condition values 

    ##     any: a condition tests "true" when it tests "true" for any of the 

    ##          given condition values 

    ##    none: a condition tests "true" when it tests "true" for none of the 

    ##          given condition values 

    match = attribute match { "all" | "any" | "none" }? 

} 

 

## Formatting attributes. 

div { 

    affixes = 

        attribute prefix { text }?, 

        attribute suffix { text }? 

    delimiter = attribute delimiter { text }? 

 

    ## The text of each individual cite is normally formatted as a 

    ## single continuous run of text.  Portions of the cite text can be 

    ## specially positioned using the display attribute. 

    display = attribute display { 

         

        ## Set the display value set to "block" to place the content 

        ## in a block stretching from margin to margin. 

        "block" 

        |  

          ## Set the display value set to "left-margin" to place the 

          ## content in a block of fixed width starting at the left  

          ## margin.  All "left-margin" blocks in a bibliography share 

          ## the same width, set according to the maximum number of 

          ## characters appearing in any one such block. 

          "left-margin" 

        |  

          ## Set the display value to "right-inline" to place the 

          ## content in a block directly to the right of any immediately 

          ## preceding "left-margin" block, and extending to the 

          ## right margin. 

          "right-inline" 

        |  

          ## Set the display value to "indent" to block-indent the 

          ## text to the right by a standard amount. 

          "indent" 

    }? 

     

    ## attributes are drawn directly from CSS and FO where possible 

    font-formatting = 

        attribute font-style { "italic" | "normal" | "oblique" }?, 

        attribute font-variant { "normal" | "small-caps" }?, 

        attribute font-weight { "normal" | "bold" | "light" }?, 

        attribute text-decoration { "none" | "underline" }?, 

        attribute vertical-align { "baseline" | "sup" | "sub" }? 

     

    ## When set to true (false is the default), quotes (defined as terms) are 

    ## placed around the rendered text. Nested quotes flipflop. 

    quotes = attribute quotes { xsd:boolean }? 

     

    ## Removes any periods from the rendered text 

    strip-periods = 

        [ a:defaultValue = "false" ] 

        attribute strip-periods { xsd:boolean }? 

     

    text-case = 

        attribute text-case { 

             

            ## display all text as lowercase 

            "lowercase" 

            |  

              ## display all text as uppercase 

              "uppercase" 

            |  
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              ## capitalize first character; other characters 

              ## displayed as is 

              "capitalize-first" 

            |  

              ## capitalize first character of every word; 

              ## other characters displayed lowercase 

              "capitalize-all" 

            |  

              ## display as title case (the Chicago Manual 

              ## of Style calls this "headline style") 

              "title" 

            |  

              ## display as sentence case/sentence style 

              "sentence" 

        }? 

} 
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csl-terms.rnc 

 

## Terms 

div { 

  cs-terms = 

     

    ## Miscellaneous Terms 

    "accessed" 

    | "ad" 

    | "and" 

    | "and others" 

    | "anonymous" 

    | "at" 

    | "bc" 

    | "by" 

    | "circa" 

    | "cited" 

    | "et-al" 

    | "forthcoming" 

    | "from" 

    | "ibid" 

    | "in" 

    | "in press" 

    | "internet" 

    | "interview" 

    | "letter" 

    | "no date" 

    | "online" 

    | "presented at" 

    | "reference" 

    | "retrieved" 

    |  

      ## Seasons 

      "season-01" 

    | "season-02" 

    | "season-03" 

    | "season-04" 

    |  

      ## Quotes 

      "open-quote" 

    | "close-quote" 

    | "open-inner-quote" 

    | "close-inner-quote" 

    | 

      ## Terms to which a gender may be assigned 

      cs-terms.gender-assignable 

    | 

      ## Terms for which gender variants may be specified 

      cs-terms.gender-variants 

    | 

      ## Locators 

      cs-terms.locator 

    | 

      ## Contributor Roles 

      cs-names 

    | "editortranslator" 

    | 

      ## Categories 

      info-field-categories 

    | cs-terms.extension 

 

  ## Terms to which a gender may be assigned 

  cs-terms.gender-assignable = 

   

    ## Months 

    "month-01" 

    | "month-02" 

    | "month-03" 

    | "month-04" 
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    | "month-05" 

    | "month-06" 

    | "month-07" 

    | "month-08" 

    | "month-09" 

    | "month-10" 

    | "month-11" 

    | "month-12" 

    | 

      ## Non-locator terms accompanying number variables 

      cs-terms.non-locator-number-variables 

    | 

      ## Locator terms with matching number variables 

      cs-terms.locator-number-variables 

 

  ## Terms for which gender variants may be specified 

  cs-terms.gender-variants = 

     

    ## Ordinals 

    "ordinal-01" 

    | "ordinal-02" 

    | "ordinal-03" 

    | "ordinal-04" 

    | 

      ## Long Ordinals 

      "long-ordinal-01" 

    | "long-ordinal-02" 

    | "long-ordinal-03" 

    | "long-ordinal-04" 

    | "long-ordinal-05" 

    | "long-ordinal-06" 

    | "long-ordinal-07" 

    | "long-ordinal-08" 

    | "long-ordinal-09" 

    | "long-ordinal-10" 

 

  ## Locators 

  cs-terms.locator = 

    "book" 

    | "chapter" 

    | "column" 

    | "figure" 

    | "folio" 

    | "line" 

    | "note" 

    | "opus" 

    | "page" 

    | "paragraph" 

    | "part" 

    | "section" 

    | "sub verbo" 

    | "verse" 

    | 

      ## Locator terms with matching number variables 

      cs-terms.locator-number-variables 

 

  ## Locator terms with matching number variables 

  cs-terms.locator-number-variables = 

    "issue" 

    | "volume" 

   

  ## Non-locator terms accompanying number variables 

  cs-terms.non-locator-number-variables = 

    "chapter-number" 

    | "collection-number" 

    | "edition" 

    | "number" 

    | "number-of-pages" 

    | "number-of-volumes" 

} 
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csl-types.rnc 

 

## CSL Types 

div { 

  cs-types = 

    "article" 

    | "article-journal" 

    | "article-magazine" 

    | "article-newspaper" 

    | "bill" 

    | "book" 

    | "broadcast" 

    | "chapter" 

    | "entry" 

    | "entry-dictionary" 

    | "entry-encyclopedia" 

    | "figure" 

    | "graphic" 

    | "interview" 

    | "legal_case" 

    | "legislation" 

    | "manuscript" 

    | "map" 

    | "motion_picture" 

    | "musical_score" 

    | "pamphlet" 

    | "paper-conference" 

    | "patent" 

    | "personal_communication" 

    | "post" 

    | "post-weblog" 

    | "report" 

    | "review" 

    | "review-book" 

    | "song" 

    | "speech" 

    | "thesis" 

    | "treaty" 

    | "webpage" 

} 
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csl-variables.rnc 

 

## name variables 

div { 

  cs-names = 

    "author" 

    | "collection-editor" 

    | "composer" 

    | "container-author" 

    | "editor" 

    | "editorial-director" 

    | "interviewer" 

    | "original-author" 

    | "recipient" 

    | "translator" 

} 

 

## date variables 

div { 

  cs-dates = 

    "accessed" 

    | "container" 

    | "event-date" 

    | "issued" 

    | "original-date" 

    | "submitted"  

} 

 

## number variables 

div { 

  cs-numbers = 

    "chapter-number" 

    | "collection-number" 

    | "edition" 

    | "issue" 

    | "number" 

    | "number-of-pages" 

    | "number-of-volumes" 

    | "volume" 

} 

 

## standard variables 

div { 

  cs-variables = 

    "abstract" 

    | "annote" 

    | "archive" 

    | "archive_location" 

    | "archive-place" 

    | "authority" 

    | "call-number" 

    | "citation-label" 

    | "citation-number" 

    | "collection-title" 

    | "container-title" 

    | "DOI" 

    | "event" 

    | "event-place" 

    | "first-reference-note-number" 

    | "genre" 

    | "ISBN" 

    | "jurisdiction" 

    | "keyword" 

    | "locator" 

    | "medium" 

    | "note" 

    | "original-publisher" 

    | "original-publisher-place" 

    | "original-title" 
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    | "page" 

    | "page-first" 

    | "publisher" 

    | "publisher-place" 

    | "references" 

    | "section" 

    | "status" 

    | "title" 

    | "title-short" 

    | "URL" 

    | "version" 

    | "year-suffix" 

    | 

      ## number variables 

      cs-numbers 

} 
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csl-categories.rnc 

 

namespace cs = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 

 

div { 

    info-format-categories = "author-date" | "numeric" | "label" | "note" | "author" 

     

    ## "generic-base" is reserved for truly generic styles (APA, Harvard, etc.). 

    info-field-categories = 

        "anthropology" 

        | "astronomy" 

        | "biology" 

        | "botany" 

        | "chemistry" 

        | "communications" 

        | "engineering" 

        | "generic-base" 

        | "geography" 

        | "geology" 

        | "history" 

        | "humanities" 

        | "law" 

        | "linguistics" 

        | "literature" 

        | "math" 

        | "medicine" 

        | "philosophy" 

        | "physics" 

        | "political_science" 

        | "psychology" 

        | "science" 

        | "social_science" 

        | "sociology" 

        | "theology" 

        | "zoology" 

        | info-categories.extension 

     

    ## Categories can be redefined in a customization schema, though please 

    ## report obvious gaps for inclusion in the schema. 

    info-categories.extension = notAllowed 

} 

 

 

  



 



 

 

 االستشهاد نمط لغة ملفات من (: نماذج6ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 (6ملحق رقم )
 اماذج من 

 ملفاع لغ  امط االستشهاد
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 locales-ar-AR.xmlالعربي  المحلي الطابع (: ملف9ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 (7ملحق رقم )
 

 ملا الطاب  المحلي العربي
locales-ar-AR.xml 
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 البرنامج استخدام لنوافذ المترجمة المحلي الطابع (: ملفات1ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
  

 

 (8ملحق رقم )
 

 ملفاع الطاب  المحلي المترجم  
 لاوافذ استخدا  البراامج
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 أخرى لغة إلى لغة من zotero برنامج لغة (: تغيير1ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 (9ملحق رقم )
 

  zotero براامج لغ  تغيير
 أخرى لغ  إل  لغ  من
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 تغيير لغة البرنامج من لغة إلى لغة أخرى:
مالالالالن خالالالالال  تغييالالالالر لغالالالال  متصالالالالف   zoteroيمكالالالالن تغييالالالالر اللغالالالال  للاسالالالالخ  الرسالالالالمي  لبراالالالالامج 

 الفايرفوكق ويت  ذل  عن طري  احدى الطريقتين:

 الفايرفوكس:تغيير اللغة من خالل متصفح  -1

فالالالي شالالالريط  about:configيالالالت  تغييالالالر لغالالال  متصالالالف  الفالالالايرفوكق عالالالن طريالالال  كتابالالال  
إن التغييالالر فالالي هالالذه اإلعالالداداع المتقدمالال  ” المسالالار بالمتصالالف ت فتظهالالر اافالالذة التحالالذير: 

يمكالالن أن يالال  ر سالاللبا  علالال  اسالالتقرار وأمالالن وأداء هالالذا التطبيالال ت ال تسالالتمر إال اذا كاالالع متأكالالد 
يجالالب الحالالذر عاالالالد تطبيالال  الخطالالواع التاليالالال  وعالالد  تغييالالر أ  مالالالن لالالالذا ف“ممالالا تقالالو  بالال ت 

 :الشك  التاليبكما ت المتغيراع األخرىت لالستمرار اضغط عل  

 
 الدخو  عل  اإلعداداع المتقدم  لمتصف  الفايرفوكق(: 38شك  رم  )

تظهالالالر اافالالالذة بالخصالالالائا المختلفالالال  ويقابالالال  كالالال  ماهالالالا ميمالالال  كالالال  خاصالالالي ت فالالالي حقالالال  
وذلالال  للبحالالت عالالن خاصالالي   general.useragent.localeاكتالالب  Filterالتصالالفي  

وتم الالالالال  اللغالالالالال   en-USهالالالالالي  Valueتغييالالالالالر اللغالالالالال  والطالالالالالاب  المحلالالالالاليت سالالالالالاجد القيمالالالالال  
 كما في الشك  التالي:الوالياع المتحدةت  -اإلاجليزي 

 
 البحت عن خاصي  تغيير اللغ  والطاب  المحلي(: 37م  )شك  ر 
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يت  تغيير ميمال  خاصالي  اللغال  والطالاب  المحلالي بالالاقر المالزدوج علال  الخاصالي  فتظهالر 
كمالا لتغيالر اللغال  إلال  اللغال  العربيال ت  arاافذة إلدخا  القيم  الجديدة للخاصالي ت اكتالب 

 في الشك  التالي:

 
 تغيير ميم  خاصي  اللغ  والطاب  المحلي(: 41شك  رم  )

 تغيير اللغة باستخدام تطبيق لتغيير اللغة: -2
يوجد العديد من تطبيقاع تغيير لغ  متصف  الفالايرفوكق ويمكالن اسالتخدا  احالدى هالذه 

 تquick locale switcherالتطبيقاع م   براامج  

 
الالالدخو  علالال  مومالال  إضالالافاع متصالالف  الفالالايرفوكق يمكالالن تحميالال  البراالالامج عالالن طريالال  

والبحالالالت عالالالن البراالالالامج بكتابالالال  اسالالالم  فالالالي خااالالال   (152)باسالالالتخدا  متصالالالف  الفالالالايرفوكقت
والضالالالغط علالالال  زر التحميالالال   (153)البحالالالتت أو الالالالدخو  مباشالالالرة علالالال  مومالالال  البراالالالامجت

 الموجود بالصفح ت 

 Allowعلالال   يظهالالر إشالالعار بتحميالال  البراالالامج، للسالالماح بتحميالال  البراالالامج يالالت  الضالالغط
 كما في الشك  التالي:

 
 quick locale switcherإشعار تحمي  براامج (: 41شك  رم  )

                                                           
 https://addons.mozilla.orgيمكن الدخول على موقع إضافات الفايرفوكس من خالل الرابط  152

 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/quick-locale-switcherيمكن الدخول على موقع البرنامج من خالل الرابط  153
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يبدأ تحمي  البراامجت وعاد االاتهاء تظهر اافذة تاصيب وظائا إضافي  وبها براامج 
Zotero   الالالذ  تالال  تحميلالال ، لبالالدء عمليالال  التاصالاليب يالالت  الضالالغط علالالInstall Now 

 كما في الشك  التالي:

 
 تاصيب وظائا إضافي (: 42شك  رم  )

بعد ااتهاء العملي  يجب إعادة تشغي  متصف  الفايرفوكق الكتما  عمليال  التاصاليبت 
بأسالالالف  يمالالالين اافالالالذة  ي  متصالالالف  الفالالالايرفوكق تظهالالالر أيقواالالال  بعالالالد إعالالالادة تشالالالغ

المتصالالف  فالالي شالالريط الحالالال ت لتغييالالر اللغالال  يالالت  الضالالغط علالال  تلالال  األيقواالال ت واختيالالار 
 كما في الشك  التالي:ت اللغ  العربي  فتتغير األيقوا  إل  

 

 تغيير اللغ (: 43شك  رم  )

  



 



 

 

 zotero برنامج وتنصيب (: تحميل10ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 (10ملحق رقم )
 

  وتاصيب تحمي 
 zotero براامج
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 تحميل وتنصيب البرنامج:
مالالالن خالالالال   Zotero.orgيمكالالالن تحميالالال  البراالالالامج عالالالن طريالالال  الالالالدخو  علالالال  مومالالال  

الموجالالود بالالأعل      متصالالف  الفالالايرفوكق والضالالغط علالال  زر التحميالال 
 يمين الصفح ت 

 Allowيظهالر إشالالعار بتحميالال  البراالامج، للسالالماح بتحميالال  البراالامج يالالت  الضالالغط علالال  
 كما في الشك  التالي:

 
 Zoteroإشعار تحمي  براامج : (44) رم  شك 

يبدأ تحمي  البراامجت وعاد االاتهاء تظهر اافذة تاصيب وظائا إضافي  وبها براامج 
Zotero   الالذ  تال  تحميلالال ، لبالدء عمليالال  التاصاليب يالت  الضالالغط علالInstall Now 

 كما في الشك  التالي:

 
 تاصيب وظائا إضافي : (45) رم  شك 
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 بعد ااتهاء العملي  يجب إعادة تشغي  متصف  الفايرفوكق الكتما  عملي  التاصاليبت
بأسالالالف  يمالالالين اافالالالذة   أيقواالالال بعالالالد إعالالالادة تشالالالغي  متصالالالف  الفالالالايرفوكق تظهالالالر 

 المتصف  في شريط الحال ت لتشغي  البراامج يت  الضغط عل  تل  األيقوا ت

 وتتكون من ثالث أجزاء وهم:الواجهة الرئيسية: 

المجموعاع واألوسم : ويظهر بها مجموعاع العااصر، ومجموعاع عر  جزء 
المشارك   الخاص  بالمستخد  و وهي عبارة عن مجلداع تحتو  عل  العااصر 
وتستخد  لتاظيمهات كما تض  أيضا سل  المحذوفاعت يت  عر  هذا الجزء في 

اع ويعر  ب  المجلداع الرئيسي  ويتفرع ماها المجلد Tree viewتفري  شجر  
فهي كلماع مفتاحي  دال   Tagsالفرعي  وال يظهر بها العااصرت أما األوسم  

كما في الشك  عل  العااصر بمكتب  المستخد  وتستخد  لتصفي  العااصرت 
 التالي:

 

 المجموعاع واألوسم عر  جزء : (46) رم  شك 
ويعر  ب  العاوان والم لا للعااصر بالمجموع  المحددة  العااصر:جزء عر  

 كما في الشك  التالي: في جزء عر  المجموعاعت
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 عر  العااصرجزء : (47) رم  شك 

جزء عر  البياااع الوصفي : ويعر  ب  حقو  الوصا الببليوجرافي للمصادر 
 كما في الشك  التالي: )العااصر( المحددة في جزء عر  العااصرت

 
 عر  البياااع الوصفي جزء : (48) رم  شك 

 الوظائف والعمليات التي يقوم بها البرنامج:

تخزين البياااع الوصفي  للمصادر: حيت يقو  البراامج بحفظ البياااع الوصفي  
 عن طري  عدة طر  وهي:

: وذل  عن طري  الضغط عل  للمصادراإلدخا  اليدو  للبياااع الوصفي   -
من شريط األدواع في الواجه  الرئيسي  في البراامجت     "عاصر جديد" 

 كما في الشك  التالي:اختيار اوع مصدر المعلوماع 
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 اإلدخا  اليدو  لمصدر معلوماع: (47) رم  شك 
حقو  الوصا الببليوجرافي في  فتظهر أيقوا  للعاصر في جزء عر  العااصر وتظهر

كما  جزء عر  البياااع الوصفي ، ليقو  المستخد  بإدخا  البياااع الببليوجرافي  للمصدرت
 في الشك  التالي:

 

 اموذج لحقو  البياااع الوصفي : (51) رم  شك 
 

  



 

 

 المناقشة لمجموعة المرسلة (: الرسالة11ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 (11ملحق رقم )
 

 الماامش  لمجموع  المرسل  الرسال 
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 zotero بموقع الخاص الفني للدعم المرسلة (: الرسالة12ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 (12ملحق رقم )
 

  الفاي للدع  المرسل  الرسال 
 zotero بموم  الخاا
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 الدراسة ملخص
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 ملخص الدراسة
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 المعيالالالار  التو يالالال  إلالالال  الحاجالالال  تزايالالالدع المعرفالالال  عصالالالر فالالالي العلمالالالي البحالالالت دور تزايالالالد مالالال 
 االستشالالالهاداع مالالدراق مالالالن العديالالد ظهالالالور إلالال  أدى بمالالالا الدمالال  عاصالالالر ضالالمان مالالال  السالالري ،
 وتعددع االستشهاداع، هذه إدارة تدع  برمجياع ظهور من ذل  تب  وما وأدلتها، المرجعي 

 لبالالرامج كالالان المصالالدر المفتوحالال  البرمجيالالاع ظهالالور ومالال  تجالالارى، بشالالك  وراجالالع البالالرامج هالالذه
 يقتصالر ولال  كبيالر، بشالك  والتطالور الظهالور مالن حظ ا المرجعي  االستشهاداع إدارة تطبيقاع

 فالي المتخصصال  البالرامج عليهالا اطلال  أن يمكالن التالي البالرامج مالن الاوعيالاع هذه عاد األمر
 التطالالور ظال  وفالاليت المصالدر مفتوحالال  أو تجاريال ، كااالالع سالواء المرجعيالال ، االستشالهاداع إدارة

 وكالالذل  ، العربيالال  اللغالال  إلالال  البالالرامج تلالال  اسالالتخدا  واجهالالاع تفتقالالد البرمجيالالاع لتلالال  السالالري 
 .العم  أورا  في االستشهاداع صيان 

لقالالاء البرمجيالالاع هالالذه دراسالال  جعالال  مالالا وهالالو  إدارة عمليالال  فالالي وعيوبهالالا ميزاتهالالا علالال  الضالالوء وا 
 االستشالالالالهاداع صالالالاليان  إدارة مشالالالكالع لحالالالال  بمكالالالالان األهميالالال  مالالالالن المرجعيالالالال  االستشالالالهاداع

 براالامج بال  يتمالايز أن يمكالن ومالا المتخصصال ، البرمجيالاع بين المقارا  خال  من المرجعي 
 بالرامج علال  طالرأ ما كذل  و االستشهاداع، تحسين عد  أو تحسين إل  ي د  بما آخر عن
 مالءمتهالالالالالا مالالالالالدى وتحديالالالالالد دراسالالالالالتها تسالالالالالتدعي إضالالالالالافاع مالالالالالن المرجعيالالالالال  االستشالالالالالهاداع إدارة

 تلالالالال  أو المعياريالالالال  المرجعيالالالال  االستشالالالالهاداع صالالالاليان  مالالالالدارق ألدلالالالال  المختلفالالالال  للصالالالالياناع
 اللغالال  لتالالدع  المصالالدر المفتوحالال  البالالرامج هالالذه أحالالد إتاحالال  وكالالذل ت المعياريالال  نيالالر الصالالياناع

 .العربي 
، التز  الباحت في إجراء الدراس  بمجموع  من الخطواع أهدافهاهذه الدراس  وتحقي  لتافيذ 

 ت  تاظيمها في مجموع  من الفصو  عل  الاحو التالي:

 اظرة عام ": المرجعي  االستشهاداعإدارة  " برامج :الفصل األول 

الالا  واصالالطالحا ، لغالال    المرجعيالال  االستشالالهاداع تعريالالا الفصالال  هالالذا ياالالامش  بالالرامج تعريالالاوأيض 
 يعالالالر   الالال  الدراسالالال ، فالالالي المهمالالال  التعريفالالالاع بعالالال  وكالالالذل  المرجعيالالال ، االستشالالالهاداعإدارة 

 سالالالماع يعالالالر  ذلالالال  وبعالالالد المرجعيالالال ، االستشالالالهاداعإدارة  بالالالرامج علالالال  عامالالال  اظالالالرة الفصالالال 
  وكالالالالذل المراجالالالال ، إلدارة المختلفالالالال  األاظمالالالال  وكالالالالذل  المرجعيالالالال ، االستشالالالالهاداعإدارة  بالالالالرامج

 المرجعيالالالال  االستشالالالالهاداع لتطبيقالالالالاع عالالالالر  ي ْلِقالالالال  وأخيالالالالر ا األاظمالالالال ، تلالالالال  وعيالالالالوب مميالالالالزاع
 تالمرجعي  لالستشهاداع المهيكل  والصياناع
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  المرجعي  " االستشهاداعإدارة  لبرامج مقارا  تحليلي  دراس "  :الثانيالفصل 

 حيالالتت المرجعيالال  االستشالالهاداعإدارة  لبالالرامج المقاراالال  التحليليالال  الدراسالال  الفصالال  هالالذا يتاالالاو 
 سالوا والتالي عمليال ، لك  مفص  وشرح البرامج تل  بداخ  والعملياع العااصر أوال : يتااو 

 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو    ت عليها التقيي  يت 

  براامج: المرجعي  االستشهاداعإدارة  برامج"  :الثالثالفصل zotero " ا  اموذج 

 المعالايير يعالر   ال  إتاحتال ، وأساللوب zotero براالامج عالن عامال  اظالرة الفص  هذا يعر 
األساسالي   والعمليالاع والوظالائا بالبراالامج المسالتخدم  التقايالاع و البراامج عليها يعتمد التي
 للبالالالاح ين zotero براالالالامجإتاحالالال   عمليالالال  بالتفصالالالي  يعالالالر  كمالالالا البراالالالامج، بهالالالا يقالالالو  التالالالي
 تاإلتاح  ي بعمل الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ 

 الاتائج والتوصياع"  :الخاتميييية " 

 ماهالا، والتعريالا كال  وعيالوب ومميالزاع المراجال  إدارة اظال  سالعع الدراسال  احالو التعالرا علال 
الالا التعريالالا االستشالالهاداع إدارة ببالالرامج المرجعيالالال ،  االستشالالهاداع بتطبيقالالاع المرجعيالال ، وأيض 
تاح  حيت كشفع الدراس  الميدااي  عن وام  العربي    باللغ  المصدر مفتوح  البرامج أحد وا 

ممالا سالاعد علال  الوصالو  ببرامج إدارة االستشالهاداع المرجعيال   العديد من الجوااب المتصل 
إطارهالالا صالاليان  مجموعالال  مالالن التوصالالياع المااسالالب   فالاليتالال   والتالالي إلالال  العديالالد مالالن الاتالالائج،

ن هالذه الدراسال  مال الاهالائيإطار تحقيال  الهالدا  فيوذل   تل  البرامج، لتعدي  مسار خدماع
 أفضالال  التعالالرا علال "الدراسال  التحليليالال  المقاراال  لبالالرامج إدارة االستشالهاداع المرجعيال " و  وهالو
وذلالال  مالالن خالالال  المرجعيالال ،  االستشالالهاداع صالاليان  فالالي اسالالتخدامها يمكالالن التالالي البالالرامج هالالذه

 بهالالا تقالو  التالي المختلفال  والعمليالاع بالوظالائا البالرامج والتعريالا دراسال  مالدى االخالتالا بالين
ولالالالذا فقالالالد عمالالال  البالالالرامج،  هالالالذه عليهالالالا تعتمالالالد التالالالي بالمعالالالايير البالالالرامج، وكالالالذل  التعريالالالا هالالالذه

 :التي كان من أهمها الباحت عل  حصر ك  من هذه )الاتائج والتوصياع(
 لترتيالالب ماطقيالال  طريقالال  أ : أاهالالا علالال  المراجالال  إدارة اظالال  تعريالالا يمكالالنأظهالالرع الدراسالال  أاالال   -

 المقالاالع وحفظ ورمي  بطاماع عل  المراج  تفاصي  تسجي : م  ) يدوي  تكون ومد تالمراج 
 أو المراجالالالال ، إلدارة متخصصالالالال  بالالالالرامج اسالالالالتخدا : م الالالال ) إلكتروايالالالال  أو  (للملفالالالالاع خزااالالالال  فالالالالي
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 Access م الال  البيااالالاع مواعالالد تطبيقالالاع أو Excel م الال  الحسالالابي  الجالالداو  تطبيقالالاع اسالالتخدا 
 تمع ا بياه  الدمج أو

 Reference Management المرجعيالالالالال  االستشالالالالالهاداع إدارة بالالالالالرامج تعريالالالالالا يمكالالالالالن -

Software  الالا صالالممع التالالي البالالرامج تلالال  هالالي: أاهالالا علالال  المراجالال  إدارة بعمليالال  لتقالالو  خصيص 
 الالالاا إرفالالا  بعضالالها وتتالالي  المراجالال ، وتاظالالي  وتخالالزين بتجميالال  للمسالالتخد  السالالماح طريالال  عالالن

دراجهالالا السالالترجاعها ماهالالا جالالزء أو الحقالالو  بأحالالد والبحالالت المراجالال ، لتلالال  الكامالال   أماكاهالالا فالالي وا 
 بالصاليغ  المراجال  مائمال  توليد وكذل  ، المااسب  الصيان  حسب العم  أورا  بداخ  المااسب 
 تالمختلف  االستشهاداع أاماط حسب المااسب 

 إما التطبيقاع تل  تقو  حيتت المرجعي  االستشهاداع إدارة برامج تخد  التي التطبيقاع تتعدد -
 معياريالال  بصالالياناع  المختلفالال  المراجالال  لبيااالالاع Direct Export المباشالالر التصالالدير بعمليالال 
 بالصاليان  التطبيقالاع تلال  تقالو  أوت معهالا التعام  المرجعي  االستشهاداع إدارة برامج تستطي 
 مواعالالد - المكتبالالاع فهالالارقهالالي ) التطبيقالالاع وهالالذهت المرجعيالال  لالستشالالهاداع المباشالالرة التلقائيالال 
 (تالرممي  المستودعاع - البحت محركاع - الموسوعاع – البياااع

 البالرامج تلال  تجتمال  ولكالن  خالر براالامج مالن السالماع تلال  وتختلا البرامج تل  سماع تعددع -
 للمراجال  ملفالاع إرفالا  - المراجال  وتخالزين إدخالا ) وهالي األساسالي  السالماع مالن مجموع  عل 

دارة تاظالالي  - المخزاالال   المراجالال  مخرجالالاع - المخزاالال  المراجالال  اسالالترجاع - المخزاالال  المراجالال  وا 
 (تالمراج  مخرجاع مشارك  - المسترجع 

 امالط لغال ) وهالي المصالدر المفتوحال  المعالايير مالن العديد عل  أساسي بشك  البرامج تل  يعتمد -
 إدارة لبالالالرامج المهيكلالالال  الصالالالياناع وكالالالذل (ت المفتالالالوح البحالالالت - المفتالالالوح الالالالرابط - االستشالالالهاد

 ت(BibTeX – RIS)  وهي المرجعي  الستشهاداعا

تمكاالالع الدراسالال  مالالن ترجمالال  واشالالر ملالالا الطالالاب  المحلالالي للغالال  امالالط االستشالالهاد، وكالالذل  ملفالالاع  -
 البراالالامج اسالالتخدا  يمكالالن حيالالتالمفتالالوح المصالالدرت  zoteroالطالالاب  المحلالالي لواجهالالاع براالالامج 

 تللبراامج الرسمي الموم  من تحميل  عاد العربي  باللغ 

 ت%78.33هو أفض  براامج ومد حص  عل  اسب   zoteroأظهرع الدراس  أن براامج  -
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