
 فحص
التشابه

عندما يقوم أحد المحررين بتقييم مخطوطة تم إرسالها حديًثا، من المهم 
معرفة ما إذا كان العمل أصلًيا. تزود أداة فحص التشابه )المعروفة سابًقا 

باسم CrossCheck( الناشرين والمحررين ببرنامج iThenticate من 
Turnitin، حيث يمكن تحميل الوثائق للتحقق منها في قاعدة بيانات 

تضم الماليين من المقاالت العلمية المنشورة األخرى، والكتب، وأوراق 
المؤتمرات، واألطروحات، والمحتوى األكاديمي اآلخر، ومليارات من 

صفحات الويب - لضمان أصالتها.
تقوم أداة فحص التشابه بإنشاء تقرير فوري يسلط الضوء على التطابقات 

المحتملة ويشير إلى ما إذا كان الورقة البحثية تتداخل مع أعمال أخرى 
وكيف تتداخل معها. يمّكن هذا التقرير المحررين من تقييم أصالة العمل 

قبل نشرہ - مما يوفر الثقة للناشرين والمؤلفين، والدليل على الثقة 
للقراء. 

يوفر التأكد من نشر البحث األصلي فقط ما يلي: 
�راحة البال للناشرين والمؤلفين بأنه تم تحديد المحتوى الخاص بهم  �•

وحمايته،
�طريقة للمحررين لتثقيف مؤلفيهم وضمان سمعة منشوراتهم، �•

��الشفافية للقراء حول من أنتج العمل. �•

لماذا فحص التشابه؟
لقد عملنا بشكل تعاوني مع Turnitin إلنتاج أداة فحص التشابه بحيث 

يمكن ألعضائنا التمتع باالستخدام الفعال من حيث التكلفة لبرنامج 
iThenticate ألنهم يساهمون بمحتوياتهم المنشورة في قاعدة بيانات 

Turnitin لألدب كامل النص. وهذا يعني أنه مع زيادة عدد أعضاء أداة 
فحص التشابه، يزداد حجم قاعدة البيانات التي تشغلها أيًضا - المزيد 

من المحتوى في قاعدة البيانات يعني المزيد من راحة البال ألي شخص 
يسعى لتحديد أصالة مخطوطة ما.

البدء - استخدام أداة فحص التشابه
لبدء استخدام أداة فحص التشابه، يحتاج األعضاء أواًل إلى تسجيل البيانات 

الوصفية الصحيحة )عناوين URL للنص الكامل( مع وكالة كروسريف، 
.Turnitin بحيث يمكن فهرسة نصهم الكامل بواسطة 

وبمجرد أن تحتوي نسبة 90% )على األقل( من البيانات الوصفية ألعمال 
األعضاء على عناوين URL للنص الكامل، يكونون مؤهلين للمشاركة، 

ويمكنهم مقارنة مخطوطاتهم بكامل مجموعة محتوى الويب العلمي 
والعام المنشور.

يوفر برنامج iThenticate درجة تشابه شاملة ويولد تقرير يسلط الضوء 
على أي تطابقات مع نص مماثل. األمر متروك لألعضاء األفراد التخاذ 

قرارات بشأن أصالة العمل.
يتمتع مستخدمو أداة فحص التشابه أيًضا بإمكانية الوصول لميزات 
إضافية في iThenticate، مثل عمليات تطابق نص محسنة ضمن 

مستعرض الوثيقة، والوصول إلى فريق دعم أداة فحص التشابه 
المخصص من Turnitin مما يعني أن هناك دائًما خط مباشر لمناقشة أي 

استفسارات.

أفضل الممارسات - األهلية 
هذہ الخدمة مفتوحة ألي عضو في كروسريف ينشر بنشاط محتوى من 

 المقاالت المعين له معرف رقمي للكيانات.
 URL الستخدام أداة فحص التشابه، يجب أن يكون لدى األعضاء عناوين
للنص الكامل في ما ال يقل عن 90% من البيانات الوصفية ذات المعرف 

الرقمي للكيانات على مستوى المقالة )عبر جميع بادئات األعمال، إن 
وجدت(. يجب أن تشير عناوين URL هذہ مباشرًة إلى النص الكامل 

لمحتوى PDF أو HTML أو محتوى النص العادي ويجب تضمينها في 
جميع اإليداعات المستقبلية.

 - iThenticate تزود أداة فحص التشابه، وهي خدمة مقدمة من كروسريف ومدعومة من برنامج 
المحررين بأداة سهلة االستخدام للمساعدة في اكتشاف االنتحال.



فحص التشابه: كيفية العمل

عندما تقوم بقراءة مقالة بحثية، من 
المهم أن تعرف أنها عمل أصلي.

يساعد التقرير المحررين على التحقق مما إذا كان 
العمل أصلًيا قبل نشرهم للمقاالت التي تقرأها.

توفر أداة فحص التشابه الثقة للناشرين 
والمؤلفين والشفافية للقراء الذين 
يحتاجون إلى التأكد من أصالة العمل.

تعمل أداة فحص التشابه على توصيل الناشرين 
.Turnitin من iThenticate والمحررين بأداة

يتم تسليط الضوء على أي تطابقات 
على الفور في تقرير.

يتم التحقق من المخطوطة المقدمة 
مقابل قاعدة بيانات تضم ماليين 

المقاالت العلمية المنشورة...

...ومليارات من صفحات الويب.

المنشور


