دليل الملف الشخصي

االنتقال مباشرة إلى
المحتوى ذي الصلة
كيف أبحث عن المحتوى على موقع
إميرالد إنسايت؟

www.emerald.com/insight
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دليل الملف الشخصي

كيف أبحث عن المحتوى على
موقع إميرالد إنسايت؟

يستخدم البحث تقنية البحث  MarkLogic'sالفعالة
لتحقيق نتائج سريعة ودقيقة .يتم إعداد
ً
طبقا لمعايير المستخدم لعرض النتائج
اللوغاريتمات
األكثر صلة بكلمة البحث.
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.1يمكن الوصول إلى البحث السريع والمتقدم من
الصفحة الرئيسية لموقع إميرالد إنسايت.
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دليل الملف الشخصي

1

البحث السريع
emerald.com/insight
استنادا إلى
صمم إلظهار نتائج مبدئية سريعة
ً
معايير البحث الخاصة بك ،والتي يمكن تصفيتها
باستخدام المرشحات.

.1أدخل كلمتك /كلماتك الرئيسية إلى مربع البحث
وانقر على أيقونة البحث.

.2سيظل شريط البحث أعلى الصفحة طوال الوقت
حتى يمكن إجراء بحث جديد في أي وقت.
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دليل الملف الشخصي
البحث المتقدم
emerald.com/insight/advanced-search

1

عندما تبحث عن شيء محدد ،تسمح لك هذه
الوظيفة بإدخال مزيد من التفاصيل إلى بحثك
المبدئي بهدف استالم نتائج تتماشى بشكل
أفضل مع معاييرك.
.1حدد “البحث المتقدم” في شريط البحث.

واحدا أو أكثر من المحتويات للبحث
نوعا
ً
.2حدد ً
فيها.
.3أدخل الكلمات أو العبارات الخاصة بك .يمكنك
إدراج عالمة رمزية “*” .يجب وضع العبارات بين
عالمتي اقتباس (مثل “الهواء النظيف” أو
“قانون الهواء النظيف”).

.4يمكنك تصفية بحثك من خالل اختيار خانة الذي
ترغب في البحث فيه (الكل ،العنوان ،الملخص،
المساهم ،معرف الكائن الرقمي “.)”DOI
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.5انقر على “إضافة صف” إلضافة كلمات بحث
إضافية.

5

.6استخدم الخيارات المنسدلة للوصول إلى
المعامالت المنطقية“ :و”“ ،أو”“ ،ليس”.
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.7يمكنك تضييق نطاق البحث بشكل إضافي
باستخدام “نطاق التاريخ”.

.8يمكنك تطبيق المرشحات “نوع الوصول” (جميع
المحتويات ،أو مشترك ،أو الوصول الحر).
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.9انقر على “بحث” إلجراء بحث متقدم.
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حفظ عمليات البحث الخاصة بك

2

1

بهدف حفظ عملية البحث ،يجب عليك تسجيل
الدخول إلى ملف المستخدم الشخصي الخاص بك.
تعد وظيفة حفظ البحث مفيدة بشكل خاص عندما
تكون معايير البحث معقدة .يسمح لك ذلك بحفظ
النتائج لمراجعتها في وقت الحق.
.1يمكنك حفظ أي بحث بالنقر على الرابط “حفظ
هذا البحث”.

.2يمكن استعادة عمليات البحث وإدارتها من خالل
الرابط “عمليات البحث المحفوظة” أعلى شريط
التنقل.
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نتائج البحث

1
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7 8

5

2

4

3

تعرض كل نتائج البحث بطريقة قياسية تتيح الفرز
والترشيح ،حتى يمكنك العثور على المحتوى الذي
تحتاج إليه بسرعة وسهولة.
ً
طبقا لكلمة
تلقائيا بحسب صلتها
.1تظهر النتائج
ً
البحث الخاصة بك .يمكنك تغيير ترتيب النتائج
والفرز حسب التاريخ.
.2عدد النتائج الظاهرة.

.3نوع المحتوى (المادة ،أو جزء الكتاب ،أو دراسة
الحالة أو الملخص).

.4حالة الوصول (متاح /غير متاح ،الوصول الحر).
.5المؤلف /المؤلفون.

.6تاريخ النشر.

.7بداية الملخص.

.8روابط الوصول السريع (HTMLPDF ،ePub ،،
.)OpenURL
.9عدد مرات تحميل مستوى المادة .يتم تحديث
البيانات كل  24ساعة.

.10درجة القياسات البديلة (البيانات الكيفية على
مستوى المادة).

.11إن لم تتح لمؤسستك إمكانية الوصول إلى
محتوى محدد ،ستشاهد هذه الرسالة .راجع مع
أمين المكتبة لتتحقق من إتاحة خيارات وصول
أخرى.

10
9

11
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تصدير معلومات االقتباس
عمليات التحميل الفردية

.1افتح المحتوى وانقر على الخيار “تحميل كـ ”.RIS
الموجود أسفل االقتباس.

عمليات التحميل الجماعي

يمكنك إجراء تحميل جماعي لالقتباسات من نتائج
البحث الخاصة بك من خالل تحديد النتائج المختارة
ثم تصدير االقتباسات على النحو المطلوب.
.2خيار عرض  ،10أو  20أو  50نتيجة بحث كل مرة.
.3حدد المربع /المربعات الختيار ملفات  .RISالتي
تود تحميلها.

.4تزال وظيفة التحميل رمادية حتى يتم االنتهاء
من التحديدات .عند إجراء تحديدات ،سيتحول لون
النص إلى األخضر .انقر على تحميل  ..RISلديك
عندئذ خيار حفظ الملف ،أو الفتح في المفكرة
أو إرساله بشكل مباشر إلى برنامج إدارة
االقتباس (في حالة تحميل البرنامج اإلضافي).
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تصفية نتائج البحث

1

.1استخدم أدوات التحكم في الصفحة لعرض
النتائج واستعراضها.

يمكنك تصفية نتائج البحث بشكل إضافي
باستخدام الخيارات إلى يمين الشاشة.

2

.2الوصول

• فقط المحتوى الذي يتاح لديك الوصول إليه
من خالل االشتراك أو ترخيص صاحب المصلحة.
• محتوى الوصول الحر فقط.

3

.3عام

• تصفية المحتوى حسب تاريخ النشر.
.4نوع المحتوى (االختيار من بين):

• مقاالت دوريات

4

• أجزاء الكتب

• المقاالت قبل الطباعة ()Earlycite
• دراسات الحالة

• الموضوعات المتخصصة
• الملخص التنفيذي
• التحليل الرسومي

تحدث إلى أمين المكتبة إن بدا أن المحتوى الذي تحتاج إليه غير متاح ،فقد تتاح خيارات الوصول األخرى.
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استعراض المحتوى

مثال على المقالة دورياتية

.1سيؤدي النقر على الزر “عرض الملخص
والتفاصيل” إلى إتاحة عرض موسع ،يتضمن:

.2ملخص كامل.

.3تفاصيل النشر.

.4الكلمات الرئيسية .انقر للبحث مرة أخرى على
أي من الكلمات الرئيسية.
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استعراض المحتوى
مثال للموضوع المتخصص

هناك فئتان للكلمات الرئيسية الخاصة بالموضوعات
المتخصصة:
.1جغرافي

.2موضوعي

يمكن للمستخدمين تحديد وإلغاء تحديد أكثر من
كلمة رئيسية مقترحة.
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المحتوى

من صفحة نتائج البحث ،توجد عدة مسارات للوصول
إلى المحتوى.
.1سيؤدي النقر على العنوان إلى فتح المحتوى
في صفحة .HTML

2

1

.2النقر على الروابط الخاصة بالتنسيقات المتاحة.
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المقالة الدورية

.1عرض تفاصيل المؤلف /المؤلفين الكاملة
واالرتباط /االرتباطات .يمكن تحديد كل اسم لعرض
جميع المحتويات التي يساهم بها.

1
2
3

.2حدد اسم العنوان لعرض جميع المجلدات
والموضوعات على صفحة جدول المحتويات
(جدول المحتويات).

4

.3تاريخ النشر

7

.4التحميل في التنسيقات األخرى المتاحة.
.5انتقل إلى األقسام داخل المحتوى.

.6الملخص الهيكلي.

5

.7يعرض الشريط الجانبي المقاالت ذات الصلة من
إميرالد والناشرين اآلخرين التي قد تكون محل
اهتمام.

.8الكلمات الرئيسية .انقر للبحث مرة أخرى على أي
من الكلمات الرئيسية.

6

.9معلومات االقتباس
.10بداية المقال.
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فصل الكتاب

.1عرض تفاصيل المؤلف /المؤلفين الكاملة
واالرتباط /االرتباطات يمكن تحديد كل اسم لعرض
جميع المحتويات التي ساهم فيها.
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1
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.2حدد اسم العنوان لعرض جميع الفصول األخرى
على صفحة جدول المحتويات (جدول المحتويات)

4

.3تاريخ النشر.

.4التحميل في التنسيقات األخرى المتاحة.

5

 .5ملخص.
.6االنتقال إلى األقسام داخل المحتوى.
.7معلومات االقتباس.

.8الكلمات الرئيسية .انقر للبحث مرة أخرى على أي
من الكلمات الرئيسية.
.9الوصول السريع إلى الفصول األخرى.
.10بداية الفصل.
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دراسة الحالة

10
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.1عرض تفاصيل المؤلف /المؤلفين الكاملة
واالرتباط /االرتباطات .يمكن تحديد كل اسم لعرض
جميع المحتويات التي يساهم بها.

3
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.2حدد اسم المجموعة لعرض جميع دراسات الحالة
األخرى المتاحة.

5

.3تاريخ النشر.

.4التحميل في التنسيقات األخرى المتاحة.

.5اختر لعرض دراسة الحالة أو مالحظات التدريس
(حسب اإلتاحة).

6

.6انتقل إلى األقسام داخل المحتوى األول .يعرض
الشريط الجانبي المقاالت ذات الصلة من إميرالد
والناشرين اآلخرين التي قد تكون محل اهتمام.
.7ملخص.

.8الكلمات الرئيسية .انقر للبحث مرة أخرى على أي
من الكلمات الرئيسية.

7

.9معلومات االقتباس.

.10يعرض الشريط الجانبي المقاالت ذات الصلة من
إميرالد والناشرين اآلخرين التي قد تكون محل
اهتمام.
.11بداية دراسة الحالة.
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الموضوعات المتخصصة

توجد ثالثة أنواع من المحتوى :الموضوعات
المتخصصة (الطويلة) ،والملخصات التنفيذية،
والتحليالت الرسومية.

1
2

.1نوع المحتوى.

3

.2التركيز اإلقليمي.
.3توجد فئتان من الكلمات الرئيسية :جغرافي
وموضوعي .يمكن للمستخدمين تحديد وإلغاء
تحديد أكثر من كلمة رئيسية مقترحة.
.4معلومات االقتباس.

4

7

5

.5تاريخ النشر.
.6يغطي الهيكل المتوافق للموضوعات
كال من األهمية ،والتأثيرات،
المتخصصة ً
واألحداث ،والتحليالت.
* أوجه اختالف أنواع المحتوى األخرى:
•الملخص التنفيذي :سرد موجز للموقف أو
الحدث الحالي والتداعيات المحتملة.
• التحليالت الرسومية :يتم إبراز المخاطر والفرص
العالمية واإلقليمية مع ملخص مرئي للبيانات
المقارنة.
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*

.7يعرض الشريط الجانبي المقاالت ذات الصلة من
إميرالد والناشرين اآلخرين التي قد تكون محل
اهتمام.
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إرشادات موقع  إنسايت

ع emerald.com/insight،يرجى زيارة الموقع
لعرض جميع اإلرشادات الخاصة بموق 
اإللكتروني emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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إن واجهت مشكلة في الوصول إلى
المحتوى على موقع إنسايت ،يرجى
االتصال بمشرف المكتبة الخاص بك.

