
خدمة »اقتبس بواسطة«

يستشهد الباحثون بأعمال أشخاص آخرين لإلقرار بالمواد التي استخدموها 
في كتابة أوراقهم البحثية. من المفيد معرفة أي المقاالت اقتبست من 

الورقة البحثية التي تطلع عليها، وكيف تمكنت من اإلضافة إلى هذہ 
األفكار أو تحديها. هذا ما تفعله خدمة »اقتبس بواسطة«، فهي تعرض 

عدد االقتباسات وتقدم روابط إلى أوراق االقتباس.

المراجع مهمة
تعمل خدمة »اقتبس بواسطة« على التعاون المتبادل، مما يعني أن 
الجميع يستفيد. يقدم األعضاء بيانات وصفية مرجعية عند تسجيلهم 

المحتوى معنا، مما يمكنهم واألعضاء المشاركون اآلخرون من معرفة 
األوراق البحثية التي تقتبس من أعمالهم. يساعد استخدام هذہ الخدمة 

المستخدمين على االنتقال إلى البحوث ذات الصلة، واالطالع على كيفية 
تلقي العمل من ِقبل المجتمع األوسع نطاًقا، واستكشاف كيفية تطور 

األفكار بمرور الوقت - من خالل تسليط الضوء على االقتباسات بين 
األعمال.

البدء - كيفية استخدام خدمة »اقتبس بواسطة«
يحتاج األعضاء إلى تضمين المراجع عند القيام بتسجيل المحتوى الخاص 

بهم، من أجل أن يكونوا مؤهلين الستخدام خدمة »اقتبس بواسطة«.
نحن نطابق أكبر عدد ممكن من هذہ المراجع بالمعرفات الرقمية للكيانات 

الحالية بوكالة كروسريف إلنشاء عالقة خدمة »اقتبس بواسطة« في 
قاعدة بياناتنا. وبينما يتم إضافة محتوى جديد، نقوم بتحديث العالقات 

تلقائًيا وإخطار األعضاء بالروابط الجديدة. 

يتم حث األعضاء الذين يستخدمون خدمة »اقتبس بواسطة« على 
التحقق بانتظام من االقتباسات الجديدة أو، في حالة إجراء استعالمات 

XML، يجب تعيين سمة التنبيه إلى »true« )حقيقي(. يعني هذا أنه 
سيتم حفظ البحث في نظامنا وسيتم إصدار التنبيهات عندما يكون هناك 

تطابق جديد.
بمجرد استعادتها، يجب أن يتم عرض إحصاءات خدمة »اقتبس بواسطة« 

وربطها إلى ومن مواقع المشاركين اإللكترونية. 
يمكن لألعضاء استرداد البيانات الوصفية لخدمة »اقتبس بواسطة« 

لمحتوياتهم الخاصة فقط. يمكن ألي شخص استعراض إحصاءات خدمة 
»اقتبس بواسطة« من خالل واجهات برمجة التطبيقات العامة الخاصة بنا 

ولكن قائمة األعمال الفعلية محدودة لألعضاء.

أفضل ممارسات
إن إضافة المراجع في البيانات الوصفية لوكالة كروسريف تحسن بشكل 

كبير القدرة على تقييم مدى الوصول الي األعمال األدبية واكتشاف 
األبحاث ذات الصلة. على الرغم من أن خدمة »اقتبس بواسطة« اختيارية، 

إال أنه يتم الحث على استخدامها بشدة ألنه - كما هو الحال مع جميع 
خدمات وكالة كروسريف - كلما زاد عدد األعضاء المشاركين، زادت 
الفائدة لألعضاء اآلخرين وأولئك الموجودين في مجتمع االتصاالت 

العلمية األوسع نطاًقا.

توضح خدمة »اقتبس بواسطة« )Cited-by( كيف تم تلقي العمل من قبل المجتمع األوسع نطاقا؛ 
حيث تعرض عدد المرات التي تم اقتباس العمل بها، وتربطه بمحتوى االقتباس.



خدمة »اقتبس بواسطة«: كيفية العمل

يستشهد الباحثون بأبحاث أخرى لإلقرار بالمواد 
التي استخدموها في كتابة أوراقهم البحثية.

ويخبرنا الناشرون باألعمال التي 
تقتبس منها أوراقهم البحثية من 

خالل إعطائنا تلك المعلومات كبيانات 
وصفية عند تسجيلهم المحتوى.

يساعد ذلك القراء على االنتقال بسهولة إلى 
األبحاث ذات الصلة على المواقع األخرى 

واالطالع على مدى جودة العمل وكيفية تلقيه 
بشكل واسع من قبل المجتمع األوسع نطاًقا،

وبسبب هذا، من المفيد معرفة أي المقاالت 
اقتبست من الورقة البحثية التي تطلع عليها 

وكيف أضافت إلى هذہ األفكار أو تحدتها.

في المقابل، نقدم لهم وسيلة الكتشاف 
األوراق البحثية التي تقتبس من منشوراتهم.

...واستكشاف كيفية تطور األفكار بمرور الوقت.

تساعد خدمة »اقتبس بواسطة« الناشرين 
في معرفة من يقتبس المحتوى الخاص بهم. 

يستخدم الناشرون هذہ المعلومات 
لعرض محتوى االقتباس وربطه.

للعرض والربط 
بمحتوى االقتباس


