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اشتراك SAGE الرئيسي
اشتراك SAGE الرئيسي تتضمن المحتويات مجالت بحثية مؤثرة يجب 
اقتنائها يتم نشرها بالنيابة عن أكثر من 245 جمعية تعليمية ومهنية. 
تغطي مجالت SAGE نطاق واسع من الموضوعات والتخصصات والتي 
تشمل األعمال والدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلم والتكنولوجيا 
التعليم واألبحاث المتنوعة  والطب مما يتيح للمكتبات الوفاء بمتطلبات 

الخاصة بالطلبة والكليات.

يتضمن اشتراك SAGE الرئيسي الخصائص والميزات التالية:
•  الوصول اإللكتروني إلى أكثر من 570 من المجالت الكاملة 

والتي تم مراجعتها بواسطة متخصصين وأكثر من 292000 
مقالة تشمل محتويات يعود تاريخها إلى عام 1999.

•  محتويات عالية الجودة تحت فروع معرفة مختلفة جميع 
مجالت SAGE يتم مراجعتها بواسطة متخصصين وأكثر 

من 50% من المجالت الموجودة بحزمة SAGE الرئيسية تم 
 Thomson Reuters Journal Citation تصنيفها في

®Reports لعام 2009.

•  وقد قامت SAGE بزيادة عدد العناوين المصنفة الخاصة بها 
بمقدار 11%، كما زاد مدى تأثير 57% من المجالت في أحدث 

تقرير لعام 2009.

•  تظل SAGE رائدة في هذا المجال )حسب عدد العناوين 
المصنفة( في 10 فئات، والتي تشمل: االتصاالت، علم 
الجريمة والعقاب، التعليم الخاص، العالقات الصناعية 

والعمالة، العلوم السياسية، علم النفس، الرياضيات، 
 الموضوعات االجتماعية، العلوم االجتماعية في أكثر من 

فرع معرفة، علم االجتماع، والدراسات الحضرية. 

•  الوصول من خالل الجيل الجديد من مجالت SAGE على 
 SAGE اإلنترنت، منصة لتسليم المجالت على اإلنترنت من

HighWire Press والحائزة على الجوائز والتي تدعمها

•   إحصائيات استخدام  متوافقة مع COUNTER 3 ومتوافرة
• شروط ترخيص سخية:

•  وصول دائم إلى المحتويات التي يتم االشتراك فيها 
والمنشورة بواسطة SAGE أثناء فترة اتفاقية االستخدام

•  ترخيص موقع مصمم مع وألجل أمناء المكتبات

•  وصول غير محدود من خالل التعرف على رقم بروتوكول 
اإلنترنت

• تسجيل دخول المستخدم عن بعد

Athens الوصول من خالل تصديق •

• حقوق وصول لضيوف الموقع

•  حق تنزيل المقاالت وعمل نسخ من حزم الدورات التدريبية 
والمجموعات المخزنة إلكترونًيا بدون أية رسوم إضافية أو 

ضرورة الحصول على إذن

• االستعارة بين المكتبات

لمزيد من المعلومات عن اشتراك SAGE الرئيسي ومنتجات SAGE اإللكترونية األخرى، يمكنك إرسال بريد إلكتروني 
  librarysales@sagepub.co.uk على العنوان

www.sagepub.co.uk/librarians



تتضمن الموضوعات الفئات التالية:

العلوم الصحية
الدراسات الصحية المساعدة

أمراض القلب واألوعية الدموية
طب األسنان

طب الطوارئ والعناية المركزة
الغدد الصماء واأليض

أمراض الشيخوخة
األعصاب
التمريض

التغذية
األورام

جراحة العظام والطب الرياضي
تسكين اآلالم والرعاية الممتدة

طب األطفال
علم العقاقير والسموم

علم النفس واألمراض العقلية
الصحة العامة

األمراض الرئوية والتنفسية
الجراحة

العلوم الطبية الحيوية
علوم الحياة

علم األعصاب
علم العقاقير والسموم

العلوم االجتماعية والدراسات اإلنسانية
األنثروبولوجيا واآلثار

دراسات االتصال واإلعالم
علم الجريمة والعدالة الجنائية

الدراسات الثقافية
علوم االقتصاد والتنمية

التربية

الدراسات العرقية
الدراسات العائلية
الدراسات النوعية

الجغرافيا
علوم الشيخوخة

الدراسات الجماعية
التاريخ

علم المعلومات
العنف بين األشخاص

اللغة واللغويات
دراسات التنظيم واإلدارة
التسويق وحسن الضيافة

دراسات السالم وحل
الصراعات

الفلسفة
السياسة والعالقات الدولية
علم النفس واالستشارات

اإلدارة العامة
الدراسات اإلقليمية

أساليب البحث والتقييم
العلوم والدراسات المجتمعية

العمل االجتماعي والسياسة االجتماعية
علم االجتماع

التعليم الخاص
الدراسات الدينية واإلنجيلية
الدراسات المدنية والتخطيط

علم المواد والهندسة
الهندسة وعلوم الكمبيوتر

علم المواد

يرحب طالب وهيئة تدريس جامعة أبردين بالوصول السهل إلى المحتويات اإلضافية للنصوص الكاملة األكاديمية والتعليمية. 
وقد حصلنا مؤخًرا على مجموعة SAGE الرئيسية )Nesli2( والمجموعة الكاملة لملفات مجالت SAGE القديمة، وتوضح 

الزيادة الكبيرة والتي تبلغ 250% في عمليات التنزيل أن هذه الخدمة ُتعد استثماًرا جيًدا للجامعة

- كريس بانكس، أمين مكتبة الجامعة، المكتبة والمجموعات التاريخية، جامعة أبردين

:SAGE أصبح لدينا اآلن ثالث طرق سهلة لمتابعة أحدث المعلومات من

www.facebook.com/sagelibrarynewshttp://twitter.com/SAGElibrarynews

Sign Up for 
the SAGE 
Librarians’ 
Newsletter

Sign Up for 
the SAGE 
Librarians’ 
Newsletter



SAGE
Journals Online 

User Guide
SAGE Journals Online (SJO),	 SAGE’s	 upgraded	

online journal delivery platform  is now supported by 

HighWire Press’ H2O technology. New! Search 

and browse more than 560 journals by discipline—

including journals in business, humanities, social 

sciences, and science, technology, and medicine. 

Get started today and learn what’s new inside.

http://online.sagepub.com

Welcome to the next generation of SAGE Journals Online!



Portal Features
The redesigned main portal page (Figure 1) provides targeted options for improved navigation by all types of users, 
including a News & Announcements section providing new journal updates, product information, and special 
announcements	from	SAGE.		

New! Information & Services for:

	 Librarians
	 Individual	Users
 Authors
	 Societies	&	Their	Members	

My Tools
	 Email	Alerts
	 My	Marked	Citations
	 Saved	Citations	and	Searches
 My Favorite Journals

Search

	 Quick	Search
 Advanced Search
	 Search	History
 New! Search by discipline

Browse
 Browse by title
 New! Browse by discipline

Search
Quick Search   
A Quick Search across full-text articles can be 
performed by entering keyword(s) or author information 
in the Search all journals	field.	Quick	searches	may	also	
be performed within each journal site.

Advanced Search
Advanced Searches use a signature fielded Boolean 
system. This award-winning search tool allows you to 
construct a multi-term query specifying terms and their 
logical relationships using the Boolean operators AND, 
OR, and NOT. Multiple terms entered in a single search 
box	are	treated	as	an	exact	phrase.	Each	search	term	
row can be limited to search across specified content 
areas (i.e. title, abstract, full text, references).

Search Within: use this feature to narrow your  
results by selecting

•	 SAGE	Journals	
Available to Me,  
All	SAGE	content,	
or My Favorite 
Journals

•	 New! Select 
from a list of 
disciplines 

Browse
Browsing journals by title
Expand	or	collapse	alphabetical	journal	lists	by	clicking	
on the “+” or “-“ buttons next to each letter. You may 
also click on a letter from the horizontal alpha list to 
quick jump to the corresponding journal list. 

New! Browsing journals by  
discipline (Figure 2)

Browse journals by four primary topics (Social Science 
&	Humanities,	Health	Sciences,	Life	&	Biomedical	
Sciences,	and	Materials	Science	&	Engineering)	and	
their	corresponding	disciplines.		Expand	or	collapse	topic	
areas to reveal additional discipline listings within each 
group by clicking on the “+” or “-“ buttons.  Journal lists 
by discipline will then appear.

Browse Within: both the “Browsing journals by title” and 
“Browsing journals by discipline” options allow you to 

limit your browse to My 
Favorite	Journals	or	SAGE	
Journals Available to Me.

From either Browse 
option, once you have 
found a journal you are 
interested in, click on 
the title and you will be 
taken to its homepage 
where you can sign up for 
Email	Alerts,	view	journal	
information, OnlineFirst 
articles, and  Tables of 
Contents,	and	conduct	
journal-level searches.

Figure 1

Figure 2



Journal	home	pages	(Figure	3)	on	SAGE Journals Online 
include a variety of unique features such as

•	 OnlineFirst—forthcoming articles published ahead of 
print (available for most journals) (1)

•	 All Issues—current, recent, and backfile issues, with 
many archives going back to volume 1, issue 1 (2)

•	 PDA Download (where applicable)—allows you to 
peruse	Table	of	Contents	and	Abstracts	on	your	Palm-
compatible	PDA	(3)

•	 Journal	Level	Quick Search options (4)

•	 Email Alerts—sign up for and manage alerts for Table 
of	Contents,	OnilneFirst	articles,	and	Searches	(5)

•	 RSS Feeds—available	for	the	Current	Issue,	Recent	
Issues, Most Frequently Read Article, and Most 
Frequently	Cited	Articles	(6)

•	 Free Sample Issues (7)

•	 More about this journal—provides more detailed 
information	including	links	to	Editorial	Board	listings,	
Manuscript Submissions, and Abstracting and Indexing 
information (8)

•	 Links to society sister publications (where 
applicable)—provides links to additional  
sister journals (9)

•	 Link to society web sites (where applicable)— 
provides information about our society and  
association partners (10)

•	 Links to conference archives, coursepacks, data sets 
and audio/visual supplements (where applicable) — 
making additional content available that doesn’t appear 
in the print version of the journal

•	 Most Read and Most Cited Articles—top 50 articles in 
each category, updated monthly (11)

•	 New! Editor’s Choice (where applicable)—view 
article collections hand picked by a journal’s editor

•	 New! Three-column design —making features 
accessible without drawing attention away from the 
substantive page content

At	the	Table	of	Contents	level	(Figure	4)	find	the	 
following features

•	 New! Abstract preview—Mouse-over entries 
available from tables of contents and search results 
provide pop-up previews of abstracts, without leaving 
the page (12)

•	 Search Issue—Use	the	Issue-level	Quick	Search	to	
find articles in this issue containing your keywords (13)

Journal Home Page Features

Table of Contents Features

http://online.sagepub.com
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View the abstract, full-text, or references (depending  
on access rights) of articles or purchase short term  
full-text access via pay-per-view. Features and 
functionality include (Figure 5)

•	 New! Feature hideaway—Author affiliations, 
related links, and other functions can be expanded 
or hidden from view; these preferences are retained 
throughout a session (14)

•	 New! Keyword pivot searches—For all journals, 
keywords are now hyperlinked and perform quick 
searches of that term within all content in that  
journal (15)

•	 Add	an	article	to	your	preferred	Social	Bookmarking	
site(s) (16)

•	 “Free	to	you”	tags	that	indicate	if	you	have	access	to	
the full-text (17)

•	 View	all	versions	of	the	article	(18)

•	 Email	the	article	to	a	friend	(19)

•	 Register	for	alerts	for	when	an	article	is	cited	or	if	a	
correction is posted (20)

•	 Link	to	similar	articles	in	the	journal	or	from	other	
services (21)

•	 Download	an	article	to	your	preferred	citation	
manager program (22)

•	 Request	Permission	and	Reprints	(23)

•	 View	other	articles	written	by	author(s)	via	Google	
Scholar	and	PubMed	(24)

•	 New! Tag-along navigation—Article Services 
features follow alongside as users scroll down  
the	page	in	both	the	abstract	and	full-text	HTML	
article views 

Abstract and Article Level Features

Full-text articles also include the following features

•	 New! PowerPoint downloads for figures—for	full-text	HTML	journals,	allows	you	to	download	figures	from	
within	an	article	into	a	PowerPoint	slide	with	the	click	of	a	button.

•	 New! Pop-up references—for	full-text	HTML	journals,	full	citations	pop	up	when	you	hover	over	reference	
numbers within the text of an article.

•	 Toll-free inter-journal linking (Figure 6)—in the References view of an article, users can link to non-subscribed 
cited	articles	that	are	also	hosted	on	the	SJO	and	HighWire	Press	platforms	(25)
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Getting Started 
Go to the SAGE Journals Online homepage at 
http://online.sagepub.com and click on the Sign In 
link to create your individual account and profile. You 
may also create your account from the My Tools tab 
and click on the Email Alerts option. The registration 
process takes just one minute and allows you to create 
free personalized alerts for tables of contents, keyword, 
and authors. My Favorite Journals lists for targeted 
searching capabilities, and access previous search  
terms and saved citations (see Saved Citations and  
Saved Searches).

Search History
During each of your current sessions on SAGE Journals 
Online, your search term(s) will be tracked through the 
Search History feature.  For each search term(s) you 
use during your session you may edit, add to Saved 
Searches (see My Tools), delete, run search, or save the 
term as an alert.  If you have more than one search term 
during a session, you can also combine searches with a 
Boolean “AND” or “OR” to create a new search term.

My Tools
The My Tools page (Figure 7) allows first time users 
to create their individual accounts and to manage their 
profile and settings through the Email Alerts, Saved 
Citations, Saved Searches, My Favorite Journals, and 
Manage My Account features.

Email Alerts (26)
Sign up to receive one or more of the following alerts

•	 Receive	Tables of Contents—emailed upon  
online publication

•	 New	issues
•	 OnlineFirst	articles
•	 Custom	search	results
•	 Citations	of	selected	articles
•	 Special	announcements

RSS feeds are also available  
and may be accessed on each  
journal’s homepage.

My Marked Citations (27)
During each of your current sessions on SAGE Journals 
Online, any articles you select and add to My Marked 
Citations will be tracked through this feature.  From  
here you can further edit your citations with a printer-
friendly view, saving to your computer, emailing them 
to yourself or others or exporting/downloading them to 
your citation manager program. You may also add them 
to your Saved Citations folder—registration is required 
(see Getting Started).

Saved Citations (28)
Manage your online list of saved citations while viewing 
articles. Saved citations will be available on return visits 
to SAGE Journals Online by logging into your personal 
My Tools account.

Saved Searches (28)
Manage your online list of saved searches from the 
Search History tab. Saved searches will be available on 
return visits to SAGE Journals Online by logging into 
your personal My Tools account.

My Favorite Journals (29)
Manage your favorite journal(s) to easily customize 
browsing and searching SAGE Journals Online.

Manage My Account (30)
Manage your account to

•	 Change	your	email	address
•	 Edit	your	contact	options
•	 Change	your	contact	information
•	 Change	your	password
•	 Adjust	your	email	alert	options

More Helpful Features

Figure 7
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Librarian-Friendly Features
•	 Familiar	HighWire	subscription	and	administration	tools	

for subscribed and non-subscribed content

•	 COUNTER3-compliant	usage	reports

•	 User-friendly	usage	statistics	with	the	option	to	view	in	
HTML	or	download	as	a	tab-delimited	file

•	 Pay-per-view	article	options	for	non-subscribed	 
SAGE	journals

•	 Perpetual	access	provided	for	years	subscribed

•	 OpenURL	compliant

•	 Institutional	subscription	options	for	individual	journal	
titles,	including	Combined	(E-access	and	Print),	
E-access,	Print	Only,	and	Backfile	lease	or	purchase

•	 Institutional	branding	opportunities	on	interface

•	 New	and	improved	Help	features

•	 Search	resolution	for	prior	titles	and	ISSNs

•	 Inter-article	linking	between	errata	and	the	 
original article

Account Manager
Find subscriber help and services including links to

•	 Activate	your	institutional	subscription

•	 Edit	your	account	information

•	 Update	your	IP	addresses

•	 Update	your	public	User	names

•	 Subscriptions	you	administer

•	 Usage	reports

•	 Feedback	form

•	 FAQs	about	Institutional	Subscriptions

•	 How	to	view	or	change	your	Subscription	Information

•	 What	to	do	if	you	forget	your	Customer	Number

•	 How	to	change	the	administrator	User	name	 
and/or	Password

•	 What	to	do	if	you	forget	the	administrator	 
User	Name	and/or	Password

Electronic Products  
from SAGE
SAGE Journals Online hosts	all	SAGE	journal	content,	
including the following electronic products and packages

•	 SAGE Premier	–	electronic	access	to	560+	SAGE	
journals with backfile to 1999

•	 SAGE Deep Backfile Package –  lease or purchase 
electronic access to 400+ journals with backfile to 
volume 1, issue 1 

•	 SAGE Subject Collections	–	electronic	access	to	395+	
journals via discipline-specific packages of the most 
popular	peer-reviewed	journals	in	Communication	
Studies,	Criminology,	Education,	Management	&	
Organization	Studies,	Materials	Science	&	Engineering,	
Nursing	&	Public	Health,	Political	Science,	Psychology,	
Sociology,	and	Urban	Studies	&	Planning

•	 SAGE Science, Technology, and Medicine  
Packages – electronic access to 182 journals in the 
scientific, technical, and medical fields with backfile 
to	1999	available	in	the	following	3	packages

Clinical Medicine: 89 journals 

Health Sciences: 146 journals

Science, Technology, and Medicine:  
182 journals

•	 SAGE Humanities and Social Science Package – 
electronic access to 400+ journals in the humanities 
and social sciences fields with backfile to 1999

Please	visit	www.sagepub.com/librarians for more 
information on our electronic products, pricing, and 
subscription options.

http://online.sagepub.com

SAGE Publications, Inc.
2455 Teller Road
Thousand Oaks
California	91320	USA
Phone:	805-499-9774
Fax: 805-499-0871
Email:	journals@sagepub.com
Website:	www.sagepub.com

P10061049_1105143

Information for Libraries and Consortia

SAGE Publications, Ltd.
1 Oliver’s Yard
55	City	Road
London	EC1Y	1SP,	UK
Phone:	+44	(0)20	7324	8500
Fax:	+44	(0)20	7324	8600
Email:	subscriptions@sagepub.co.uk
Website:	www.sagepub.co.uk

SAGE Publications India, Pvt Ltd.
B-1/I-1,	Mohan	Co-operative
Industrial Area
Mathura	Road,	Post	Bag	7
New Delhi 110 044 India
Phone:	+91-11-4053	9222
Fax:	+91-11-4053	9234
Email:	sunanda.ghosh@sagepub.in
Website:	www.sagepub.in

SAGE Publications,  
Asia-Pacific Pte. Ltd.
33	Pekin	Street	#02-01
Far	East	Square
Singapore	048763
Tel: +65-62201800
Fax:	+65-64381008
Email:	rosalia.garcia@sagepub.co.uk
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Let us know what you think about the next generation of SJO.  
In	North	America,	Central	and	South	America,	and	the	Caribbean:	onlinesupportus@sagepub.com 

In	the	United	Kingdom,	Europe,	Middle	East,	and	Africa:	onlinesupport@sagepub.co.uk



بدء االستخدام 
انتقل إلى صفحة مجالت SAGE على اإلنترنت الرئيسية على 

العنوان http://online.sagepub.com وانقر على رابط 
تسجيل الدخول من أجل إنشاء حسابك وملف التعريف الخاص بك. 

يمكنك كذلك إنشاء حسابك من عالمة تبويب أدواتي والنقر على 
خيار تنبيهات البريد اإللكتروني. تستغرق عملية التسجيل دقيقة 
واحدة فقط وتسمح لك بإنشاء تنبيهات مجانية خاصة بك تحتوي 

على قوائم المحتويات والكلمات األساسية وأسماء المؤلفين. مجالتي 
المفضلة هي قوائم خاصة بإمكانات البحث الموجهة والتي تتيح 
الوصول إلى مصطلحات البحث السابقة واالستشهادات التي تم 

حفظها )راجع االستشهادات المحفوظة وعمليات البحث المحفوظة(.

تاريخ البحث
 SAGE أثناء كل جلسة من جلسات عملك الحالية على مجالت

على اإلنترنت، يتم تسجيل مصطلحات البحث الخاصة بك من خالل 
خاصية تاريخ البحث. بالنسبة لكل مصطلح من مصطلحات البحث 
التي تستخدمها أثناء جلسة العمل، يمكنك تحريرها أو إضافتها إلى 

عمليات البحث المحفوظة )راجع أدواتي(، أو حذفها، أو تشغيل 
عملية البحث، أو حفظ المصطلح كتنبيه. إذا كان لديك أكثر من 

مصطلح واحد للبحث أثناء إحدى جلسات العمل، يمكنك كذلك الجمع 
بين أكثر من مصطلح بحث باستخدام العوامل المنطقية "AND" أو 

"OR" إلنشاء مصطلح بحث مركب جديد.

أدواتي
تسمح صفحة أدواتي )الشكل رقم 7( للمستخدمين المبتدئين بإنشاء 
حساباتهم الفردية وإدارة ملفات تعريفهم واإلعدادات الخاصة بهم 

من خالل خصائص تنبيهات البريد اإللكتروني، االستشهادات 
المحفوظة، عمليات البحث المحفوظة، مجالتي المفضلة، و إدارة 

حسابي.

تنبيهات البريد اإللكتروني )26(
قم بتسجيل اسمك لتتلقى واحد أو أكثر من التنبيهات التالية

تلقي قوائم المحتويات والتي يتم إرسالها بالبريد اإللكتروني   • 
عند نشر المطبوعة على اإلنترنت

اإلصدارات الجديدة  •
مقاالت "النشر أوالً على اإلنترنت"  •

نتائج البحث المخصصة  •
االستشهادات الخاصة بمقاالت محددة  •

إعالنات خاصة  •
موجزات RSS متاحة أيًضا ويمكن الوصول إليها من الصفحة 

الرئيسية لكل مجلة.

االستشهادات المحددة )27(
أثناء كل جلسة من جلسات عملك الحالية على مجالت SAGE على 

اإلنترنت، أية مقاالت تختارها وتضيفها إلى االستشهادات المحددة 
سيتم متابعتها من خالل هذه الخاصية. من هنا، يمكنك القيام بتحرير 
االستشهادات الخاصة بك من خالل عرض مالئم للطباعة أو حفظها 
على جهاز الكمبيوتر أو إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى نفسك وإلى 
آخرين أو تصديرها/تنزيلها إلى برنامج إدارة االستشهادات الخاص 

بك. يمكنك أيًضا إضافتها إلى مجلد االستشهادات المحفوظة الخاص 
بك، ويتطلب ذلك تسجيل اسمك )راجع بدء االستخدام(.

االستشهادات المحفوظة )28(
يمكنك إدارة قائمة االستشهادات المحفوظة الخاصة بك على اإلنترنت 

أثناء عرض المقاالت. سوف تكون االستشهادات المحفوظة متاحة 
أثناء زياراتك التالية لموقع مجالت SAGE على اإلنترنت عن 

طريق تسجيل الدخول إلى حساب أدواتي الخاص بك.

عمليات البحث المحفوظة )28(
تستطيع إدارة قائمة عمليات البحث المحفوظة الخاصة بك على 
اإلنترنت عن طريق عالمة تبويب تاريخ البحث. سوف تكون 

 عمليات البحث المحفوظة متاحة أثناء زياراتك التالية لموقع 
مجالت SAGE على اإلنترنت عن طريق تسجيل الدخول إلى 

حساب My Tools )أدواتي( الخاص بك.

مجالتي المفضلة )29(
تتيح لك إدارة مجالتك المفضلة من أجل التحكم بسهولة في 

استعراض والبحث في مجالت SAGE على اإلنترنت.

إدارة حسابي )30(
يمكنك إدارة حسابك للقيام بما يلي

تغيير عنوان بريدك اإللكتروني  •
تحرير خيارات االتصال بك  •

تغيير بيانات االتصال بك  •
تغيير كلمة المرور الخاصة بك  •

ضبط خيارات تنبيهات البريد اإللكتروني الخاصة بك  •

خصائص مالئمة ألمناء المكتبات
اشتراك HighWire المعروف عالوة على أدوات اإلدارة الخاصة   •

بالمحتويات التي تم أو لم يتم االشتراك فيها
COUNTER3 تقارير استخدام متوافقة مع  •

إحصائيات سهلة ومالئمة للمستخدم مع إمكانية عرضها بتنسيق   •
HTML أو تنزيلها كملف يتم الفصل بين محتوياته بعالمات التبويب
 SAGE خيارات لعرض مقالة مع دفع أجر وذلك في حالة مجالت  •

التي لم يتم االشتراك بها
وصول دائم إلى محتويات سنوات االشتراك  •

OpenURL متوافق مع  •
خيارات الشتراكات المؤسسات والجمعيات في عناوين مجالت   •

فردية، وتشمل هذه الخيارات "اشتراك مختلط" )قراءة على اإلنترنت 
والطباعة(، وقراءة على اإلنترنت فقط، والطباعة فقط، وفي النهاية 

تأجير أو شراء الملفات السابقة
فرص لوضع شعارات المؤسسات والجمعيات على واجهة االستخدام  •

خصائص جديدة ومطورة لتقديم المساعدة   •
التعامل مع عمليات البحث عن عناوين سابقة أو باستخدام األرقام   •

الدولية الموحدة
الربط بين تصحيح خطأ مطبعي وبين المقالة األصلية وذلك على   •

مستوى المقاالت

إدارة الحساب
تشتمل على المساعدة والخدمات المتاحة للمشترك ومن بينها روابط 

من أجل

تنشيط اشتراك المؤسسة أو الجمعية الخاصة بك  •
تحرير معلومات حسابك  •

تحديث عناوين IP الخاصة بك  •
تحديث أسماء المستخدم العامة الخاصة بك  •

االشتراكات التي تقوم بإدارتها  •
تقارير االستخدام  •
نموذج التعليقات  •

األسئلة المتداولة وإجاباتها عن اشتراكات المؤسسات والجمعيات  •
كيفية عرض وتغيير معلومات اشتراكك  •

ماذا تفعل إذا نسيت رقم العميل الخاص بك  •
كيفية تغيير اسم المستخدم الخاص بك كمسؤول عن حساب و/أو   •

كلمة المرور
ماذا تفعل إذا نسيت اسم المستخدم الخاص بك كمسؤول عن حساب   •

و/أو كلمة المرور

SAGE المنتجات اإللكترونية من
مجالت SAGE على اإلنترنت يستضيف جميع محتويات مجالت 

SAGE، والتي تشمل المنتجات اإللكترونية والحزم التالية

اشتراك SAGE الرئيسي – الوصول اإللكتروني ألكثر من 570   •
مجلة من مجالت SAGE باإلضافة إلى أرشيف بالملفات السابقة 

يعود تاريخه إلى عام 1999
حزمة SAGE للملفات السابقة – تأجير أو شراء الوصول   •
اإللكتروني ألكثر من 410 مجلة عالوة على الملفات السابقة 

للمجلد األول، العدد األول 
مجموعات SAGE للموضوعات – الوصول اإللكتروني ألكثر   •

من 395 مجلة عن طريق حزم مخصصة لفرع ما من فروع 
المعرفة والتي تشمل أكثر المجالت انتشاًرا والتي يتم مراجعتها 

بواسطة متخصصين وذلك في مجاالت دراسات االتصاالت، 
والتعليم، ودراسات التنظيم واإلدارة، وعلوم المواد والهندسة، 

والتمريض والصحة العامة، والعلوم السياسية، وعلم النفس، وعلم 
االجتماع، والدراسات المدنية والتخطيط

حزم SAGE للعلوم والتكنولوجيا والطب – الوصول   •
اإللكتروني ألكثر من 192 مجلة في المجاالت العلمية والتقنية 

والطبية باإلضافة إلى الملفات السابقة التي تعود لعام 1999 
وذلك من خالل الحزم الثالث التالية

الطب اإلكلينيكي: 96 مجلة 
العلوم الصحية: 156 مجلة

العلوم والتكنولوجيا والطب: 192 مجلة

حزمة SAGE للدراسات اإلنسانية وعلم االجتماع – الوصول   •
اإللكتروني ألكثر من 410 مجلة متخصصة في مجاالت الدراسات 

اإلنسانية والعلوم االجتماعية باإلضافة إلى الملفات القديمة حتى 
عام 1999

يرجى زيارة www.sagepub.com/librarians لمعرفة 
المزيد من المعلومات عن منتجاتنا اإللكترونية وأسعارها وخيارات 

االشتراك.

 دليل مستخدم 
 SAGE مجالت 
على اإلنترنت 

مجالت SAGE على اإلنترنت )SJO( يتم اآلن دعم 
منصة التشغيل المحدثة لموقع SAGE والخاصة بتسليم 
 H2O المجالت من خالل اإلنترنت بواسطة تكنولوجيا
من HighWire Press. جديد! البحث في وعرض 

أكثر من 560 مجلة حسب فرع المعرفة، وتتضمن مجالت 
خاصة باألعمال والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

والعلوم والتكنولوجيا والطب. ابدأ اآلن وتعرف على الجديد 
في هذا الموقع.

http://online.sagepub.com
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مرحًبا بك في الجيل الجديد من مجالت SAGE على اإلنترنت!
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 SAGE الصفحات الرئيسية للمجالت )الشكل رقم 3( على مجالت
على اإلنترنت والتي تشمل العديد من الخصائص الفريدة المتنوعة مثل

النشر أوالً على اإلنترنت — المقاالت الحديثة التي يتم نشرها على   •
اإلنترنت قبل طباعتها )متوفرة في معظم المجالت( )1(

كل األعداد — األعداد الحالية والحديثة والقديمة مع العديد من الملفات   •
الموجودة في األرشيف والتي تصل إلى المجلد األول، العدد األول )2(
تنزيل خاص بأجهزة المساعدة الشخصية )في حالة توافرها( —   •
يتيح لك تصفح قوائم المحتويات والملخصات على جهاز المساعدة 

)3( Palm الشخصي المتوافق مع
خيارات البحث السريع على مستوى المجلة )4(  •

تنبيهات البريد اإللكتروني — قم بتسجيل اسمك لتتمكن من   •
الحصول على وإدارة تنبيهات عن قوائم المحتويات والمقاالت التي 

ُتنشر أوالً على اإلنترنت وعمليات البحث )5(
موجزات RSS — متاحة للعدد الحالي واألعداد الحديثة وأكثر   •

المقاالت من حيث عدد مرات قرائتها وأكثر المقاالت التي تم 
االستشهاد بها )6(

عينة مجانية من األعداد )7(  •
المزيد من المعلومات عن هذه المجلة — توفر مزيد من   •

المعلومات المفصلة والتي تتضمن روابط لقوائم لوحة التحرير، 
وعمليات تقديم النسخ المكتوبة بخط اليد، ومعلومات عمل 

الملخصات والفهارس )8(

روابط إلى المنشورات المماثلة في هذا المجال )في حالة توافرها(   •
— تعرض روابط لمجالت مماثلة في هذا المجال )9(

روابط إلى مواقع الويب المماثلة في هذا المجال )في حالة   •
توافرها( — توفر معلومات عن مجتمعنا وشركاء العمل الخاص 

بنا )10(
•  روابط إلى أرشيف المؤتمرات وحزم الدورات التدريبية ومجموعات 
البيانات وشرائط الصوت والفيديو المصاحبة لها )في حالة توافرها( 

— توفير المحتويات اإلضافية التي ال تظهر في النسخة المطبوعة 
للمجلة

األكثر قراءًة و أكثر مقاالت تم االستشهاد بها — أفضل 50 مقالة   •
في كل فئة، يتم تحديثها شهرًيا )11(

جديد! اختيار المحررين )في حالة توافره( — عرض مجموعات   •
المقاالت التي ينتقيها محرر المجلة بعناية

جديد! تصميم مكون من ثالثة أعمدة  — يسهل عملية الوصول   •
إلى الخصائص المختلفة دون تشتيت االنتباه عن المحتوى الفعلي 

للصفحات 

على مستوى قوائم المحتويات )الشكل رقم 4(، يمكنك االستفادة من 
الخصائص التالية

جديد! معاينة الملخص — مدخالت متاحة يتم عرضها عن طريق   •
تحريك الماوس فوق قوائم المحتويات كما توفر نتائج البحث 

إمكانية معاينة الملخصات في نوافذ منبثقة وذلك دون الحاجة لترك 
الصفحة الحالية )12(

بحث في األعداد — استخدم البحث السريع على مستوى األعداد   •
للعثور على المقاالت الموجودة في العدد الذي يحتوي على هذه 

الكلمات األساسية )13(

خصائص الموقع
توفر الصفحة الرئيسية للموقع )الشكل رقم 1( والتي تم إعادة تصميمها خيارات موجهة من أجل تحسين التنقل داخل الموقع لجميع المستخدمين 

 .SAGE والتي تتضمن قسم األخبار واإلعالنات والذي يعرض تحديثات المجالت الجديدة ومعلومات عن المنتجات وإعالنات خاصة من

جديد! المعلومات والخدمات للفئات التالية:
أمناء المكتبات  

المستخدمون األفراد  
المؤلفون  

الجمعيات وأعضاؤها   
أدواتي

تنبيهات البريد اإللكتروني  
االستشهادات المحددة  

االستشهادات وعمليات البحث المحفوظة  
مجالتي المفضلة  

البحث
البحث السريع  
البحث المتقدم  
تاريخ البحث  

جديد! البحث بواسطة فرع المعرفة  
استعراض

استعراض حسب العنوان  
جديد! استعراض حسب فرع المعرفة  

عرض ملخص المقاالت أو النص الكامل لها أو المراجع الخاصة 
بها )يتوقف ذلك على صالحيات الوصول الممنوحة لك(، أو شراء 
حق الوصول إلى النص الكامل لمدة قصيرة عن طريق الدفع مقابل 

المشاهدة. تتضمن الخصائص والوظائف ما يلي )الشكل رقم 5(

جديد! إخفاء الخصائص — يمكن توسيع أو إخفاء المعلومات عن   •
المؤلف أو الروابط المتعلقة أو الوظائف األخرى من العرض، 

ويتم االحتفاظ بهذه التفضيالت داخل نفس جلسة العمل )14(
جديد! عمليات بحث مركزية عن الكلمات األساسية — بالنسبة   •
لجميع المجالت، يتم اآلن عمل روابط للكلمات األساسية وتنفيذ 

عمليات البحث السريع عن هذا المصطلح داخل جميع المحتويات 
الموجودة في هذه المجلة )15(

إضافة مقالة إلى موقع أو مواقع مشاركة اإلشارات االجتماعية   •
المفضلة لديك )16(

إظهار عالمات "مجانية لك" والتي تشير إلى إمكانية عرض   •
النص بأكمله )17(

عرض جميع إصدارات المقالة )18(  •
إرسال المقالة بالبريد اإللكتروني إلى صديق )19(  •

تسجيل اسمك لتتلقى تنبيهات عندما يتم االستشهاد بمقالة أو في   •
حالة نشر تصحيح )20(

رابط للمقاالت المشابهة في المجلة أو من الخدمات األخرى )21(  •
تنزيل مقالة إلى برنامج إدارة االستشهادات المفضل لديك )22(  •

طلب اإلذن وعمليات إعادة الطباعة )23(  •
 Google عرض مقاالت أخرى كتبها مؤلفون من خالل  •

)24( PubMedو Scholar
جديد! تتبع مسار التنقل — تقدم خدمات المقاالت وسيلة لتتبع   •

عملية تنقل المستخدم في الصفحة وذلك في عروض ملخص 
 HTML المقالة والنص الكامل بتنسيق

خصائص الصفحة الرئيسية للمجلة

خصائص قوائم المحتويات

خصائص على مستوى الملخصات والمقاالت

تتضمن المقاالت الكاملة أيًضا الخصائص التالية

جديد! تنزيل ملفات PowerPoint تحتوي على األشكال التوضيحية — بالنسبة للمجالت الكاملة بصيغة HTML، يمكنك تنزيل   •
األشكال التوضيحية الموجودة بالمقالة إلى شريحة PowerPoint عن طريق ضغطة زر واحدة.

جديد! مراجع منبثقة — بالنسبة للمجالت الكاملة بصيغة HTML، يظهر النص الكامل لالستشهاد عندما تحرك الماوس فوق أرقام   •
المراجع الموجودة في المقالة.

عمل روابط مجانية بين المجالت )الشكل رقم 6( — في عرض "المراجع" الخاص بإحدى المقاالت، يستطيع المستخدمون إضافة روابط   •
)25( HighWire Pressو SJO لمقاالت لالستشهاد بها على الرغم من عدم االشتراك فيها والتي يتم استضافتها أيًضا على مواقع

http://online.sagepub.com

البحث
البحث السريع 

يمكن تنفيذ عمليات البحث السريع في النصوص الكاملة للمقاالت 
عن طريق إدخال الكلمات األساسية أو معلومات عن المؤلف في 
حقل البحث في كل المقاالت. يمكن القيام بعمليات البحث السريع 

أيًضا في كل موقع خاص بمجلة ما.

البحث المتقدم
تستخدم عمليات البحث المتقدم أسلوب مميز لنظام البحث المنطقي. 

تتيح لك أداة البحث الحائزة على الجوائز تكوين استعالم متعدد 
المصطلحات مع تحديد العالقات المنطقية بينها باستخدام العوامل 

المنطقية AND وOR وNOT. يتم معاملة المصطلحات المتعددة 
المكتوبة في مربع بحث واحد كما لو كانت جملة مطابقة. يمكن تقييد 
استخدام كل صف مصطلحات ليقتصر البحث في مناطق معينة من 
المحتويات )على سبيل المثال، العنوان أو الملخص أو النص الكامل 

أو المراجع(.

البحث خالل: استخدم هذه الخاصية لتضييق نطاق نتائج البحث عن 
طريق تحديد

 SAGE مجالت  •
 المتاحة لي أو 
كل محتويات 
SAGE أو 

مجالتي المفضلة
جديد! االختيار من   •
قائمة تشمل فروع 

المعرفة 

استعراض
استعراض المجالت حسب العنوان

يمكنك توسيع أو طي قوائم المجالت المرتبة أبجدًيا عن طريق النقر 
على زري "+" أو "-" الموجودين بجوار كل حرف أبجدي. يمكنك 
أيًضا النقر على حرف من قائمة الحروف األبجدية األفقية لالنتقال 

السريع إلى قائمة المجالت التي تبدأ بهذا الحرف. 

 جديد! استعراض المجالت حسب فرع المعرفة 
)الشكل رقم 2(

استعراض المجالت حسب أربعة موضوعات رئيسية )العلوم 
االجتماعية واإلنسانية، والعلوم الصحية، والحياة والعلوم الحيوية 

الطبية، وعلوم المواد والهندسة( وفروع المعرفة المتعلقة بها. يمكنك 
توسيع أو طي مناطق الموضوعات إلظهار قوائم إضافية لفروع 

المعرفة الموجودة في كل مجموعة عن طريق النقر على زري "+" 
أو "-". سوف تظهر قوائم المجالت مرتبة حسب فرع المعرفة التي 

تنتمي إليه.

استعراض داخل: يتيح لك خيارا "استعراض المجالت حسب 
العنوان"، و"استعراض المجالت حسب فرع المعرفة" تحديد نطاق 

 SAGE استعراضك للمجالت على "مجالتي المفضلة" أو "مجالت
المتاحة لي".

من خالل أي خيار من 
الخيارين السابقين، بمجرد 
عثورك على المجلة التي 

ترغب فيها، انقر على عنوانها 
ليتم نقلك إلى صفحتها الرئيسية 
حيث يمكنك تسجيل اسمك من 

أجل الحصول على تنبيهات 
البريد اإللكتروني وعرض 

معلومات عن المجلة والوصول 
لمقاالت "النشر أوالً على 

اإلنترنت" وقوائم المحتويات 
والقيام بعمليات البحث على 

مستوى المجالت.
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البحث في الموقع

"انقر على رابط "الموضوعات المشابهة

يوفر البحث السريع إمكانية بحث بسيط عن أية كلمة في كل الموسوعات  أ- 
المشتراة

ب- استعرض للعثور على الموسوعات حسب الموضوع
استعرض حسب الترتيب األبجدي ج- 

البحث المتقدم
القدرة على البحث باستخدام أداة البحث المنطقي في أي من أو كل العناوين أ- 

انقر على الحقل المنسدل المسمى "ُمدخالت" لعرض الحقول المتاحة  ب- 
لتضييق نطاق البحث

استعرض قائمة العناوين وانقر على العنوان الهام لديك لالنتقال إلى موقع  أ-  
الكتب

ب- استعرض العناوين حسب الموضوع

www.sage-ereference.com

•  كل ُمدخالت قوائم المراجع متاحة
يوجد دعم لحل عناوين المواقع URL اإلصدار "٠٫١"  •

للحصول على الدعم الفني في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، 
onlinesupportus@sagepub.com اتصل بالعنوان

للحصول على الدعم الفني في جميع الدول األخرى، اتصل بالعنوان
onlinesupport@sagepub.co.uk

المملكة المتحدة وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
SAGE Publications Ltd,

1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP,
المتحدة المملكة 

الهاتف: ٨٦٠٠ ٧٣٢٤ ٢٠(٠) ٤٤+
journalsales@sagepub.co.uk :البريد

www.sagepub.co.uk :موقع الويب

أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي
SAGE Publications

 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California, 91320,
الواليات المتحدة,

الهاتف: ١٩٢٣ ٢٢٤ ٦٠٣ ١+ • الفاكس: ١٩٢٣ ٢٢٤ ٦٠٣ ١ +
librarysales@sagepub.com :البريد

www.sagepub.com :موقع الويب

أسيا والمحيط الباسيفيكي
SAGE Publications Asia-Pacific, Pte. Ltd.
33 Pekin Street #02-01, Far East Square

سنغافورة ٠٤٨٧٦٣
الهاتف: ١٨٠٠ ٦٢٢٠ ٦٥+ • الفاكس: ١٠٠٨ ٦٤٣٨ ٦٥+

rosalia.garcia@sagepub.co.uk :البريد
www.sagepublications.com :موقع الويب

الهند
SAGE Publications India, Pvt Ltd.

B-1/I-1, Mohan Cooperative Industrial Area
Mathura Road

نيودلهي ١١٠ ٠٤٤، الهند
الهاتف: ٩٢٢٢ ٤٠٥٣ ١١ ٩١+ • الفاكس:  ٩٢٣٤ ٤٠٥٣ ١١ ٩١+

sunanda.ghosh@sagepub.in :البريد
www.sagepub.in :موقع الويب

استعراض

الصفحة الرئيسية

مرجع على اإلنترنت
موثوق به حائز على الجوائز متاح من خالل اإلنترنت 

بيانات االتصال

أ

أ

ب

ب
ج

بأ
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زاوية الصفحة مطوية (خاصية مفيدة  أ. 
تجعل لدى النسخة الموجودة على 
اإلنترنت نفس شكل الكتاب الفعلي

الطباعة واالستشهاد واإلرسال بالبريد  ب. 
اإللكتروني

انقر على "طباعة" لعرض الُمدخل   •  
بصورة مالئمة للطباعة  

انقر على رابط "استشهاد" لعرض   •  
التنسيقات الرئيسية الثالثة لالستشهاد   

(Chicagoو MLAو APA)  
انقر على رابط "البريد اإللكتروني"   •  

إلرسال إحدى المدخالت بالبريد   
اإللكتروني إلى نفسك أو إلى صديق   
حيث يمكن الوصول إلى المقالة لمدة  

١٤ يوًما غير خاضعة لمتطلبات  
التصديق على الدخول  

 HTML عن طريق النقر على ُمدخل الموضوع الفرعي، سوف ترى النص الكامل بتنسيق  •
يوجد دعم كامل للصور واألشكال التوضيحية  •

•  روابط لمزيد من الموضوعات المشابهة

البحث في الكتاب

عرض كل موسوعة باستخدام تصميم متميز يسهل التعرف عليه (ثابت في جميع صفحات الموسوعة حتى  أ. 
يتمكن المستخدمون من معرفة أنهم ما زالوا في نفس الموسوعة)

البحث السريع داخل الكتاب ب. 
المقدمة والخاتمة بتنسيق PDF على الجانب األيسر من الصفحة (يمكن البحث كذلك في المقدمة والخاتمة  ج. 

من خالل عالمة تبويب البحث المتقدم)
توجد ثالثة خيارات الستعراض الكتاب: د. 

- دليل القارئ  
- مدخالت من أ-ي  

- الفهرس  

SAGE دليل القارئ هو أحد خصائص موسوعات
تجميعات موضوعية للمدخالت أ. 

يتم تصنيف الموضوعات بعد ذلك إلى موضوعات فرعية داخل قائمة منسدلة تضم المدخالت التي يمكن  ب. 
االختيارمن بينها.

الصفحة الرئيسية للكتاب
عرض الُمدخل

دليل القارئ

أ
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ب
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ب

أ

ب


