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מידע כללי אודות Google Scholar
מהו ?Google Scholar
זהו מנוע חיפוש המאפשר חיפוש אחר חומרים אקדמיים .תוצאותיו של כל חיפוש כוללות מידע
ביבליוגראפי כגון :כותר ,שמות המחברים ומקור הפרסום (שם הספר ,כתב העת וכו').
מהם מקורות המידע המכוסים ב?Google Scholar -
 Google Scholarמכסה ספרים ,תזות ,מאמרים ברי-שיפוט ( ,)Peer-reviewedתקצירים וספרות
אקדמית אחרת.
כיצד ניתן להגיע ל?Google Scholar-
בשורת הכתובת יש להקליד/http://scholar.google.com :

שימו לב!
במנוע החיפוש הזה החיפוש מתקיים בשפה האנגלית .ניתן לערוך
חיפוש גם בעברית אך החיפוש בו מעלה חומרים מעטים יחסית ,ובעיקר
ספרים.
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שיטות חיפוש
זהו מסך הפתיחה של :Google Scholar

חיפוש מתקדם

תיבת החיפוש

"אודות  – "Google Scholarמכאן ניתן להגיע ל"עזרה"

לפנינו מספר שיטות חיפוש:
א) חיפוש פשוט
במסך זה ניתן להקליד את מילות החיפוש בתיבת ההקלדה ולאחר מכן ללחוץ על

חפש ב"גוגל"

חפש דפים בשפה האנגלית

חפש מסמכים משפטיים

חפש גם פטנטים.
במידה ולא רוצים לחפש
גם פטנטים יש להסיר

חפש מאמרים

את סימון ה-

יש לבחור באחת מתוך שתי אפשרויות אלה
באמצעות סימון ליד האפשרות המבוקשת
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ב) חיפוש מתקדם
למסך זה מגיעים באמצעות לחיצה על

נפתח המסך הבא:
מצא מאמרים הכוללים את כל המילים
מצא מאמרים הכוללים את הביטוי המדויק
מצא מאמרים הכוללים לפחות אחת מן
המילים
היכן המילים המבוקשות תופענה:
 )1בכל מקום במאמר
 )2בכותרת המאמר

מצא מאמרים ללא המילים

על מנת לבחור באפשרות המבוקשת
יש ללחוץ על

שם המחבר
המקור בו התפרסמו המאמרים
(שם הספר ,כתב העת וכד')
טווח שנים מבוקש
עד שנת פרסום
לדוגמא2009 :

משנת פרסום
לדוגמא1996 :

חפש!
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הצגת הפריטים
לאחר לחיצה על

 ,יופיע המסך הבא ובו רשימת התוצאות המתקבלות:

צור התראה
בדוא"ל
מספר התוצאות שנמצאו
התקנת הגדרות
קבועות
(פירוט בהמשך)

כניסה לחשבון
(לשימוש בחשבון זה ,יש צורך
בפתיחת חשבון בגוגל)

שימו לב!
גוגל מציג עד  0111התוצאות הראשונות
בלבד!

חפש מאמרים או
מסמכים משפטיים
(יש לבחור באחת
האפשרויות).
האפשרות שנבחרה
מסומנת באדום
וניתן ללחוץ על
האפשרות האחרת
לשם שינוי הבחירה

בחירת טווח של
שנות פרסום.
ניתן לבחור
באפשרויות אחרות
או להתאים באופן
אישי על ידי לחיצה
על:

יש לבחור האם
לחפש בגוגל
(באמצעות:
)
או לחפש דפים
בשפה האנגלית
(באמצעות:
)

5

הסבר רשימת התוצאות
שנת הפרסום

קישור לטקסט מלא
ציטוט מתוך
המאמר

 )0שם המאמר

שם כתב העת בו
פורסם המאמר

 )2שמות
המחברים
 )3מספר
הפעמים
שהמאמר צוטט

 )6קישור למאמר בטקסט מלא
מספריית אוניברסיטת חיפה
ייבוא
לתוכנת
RefWorks
לניהול
ציטוטים

 )4מאמרים
דומים

הצגת כל
גרסאות
המאמר
 )5קישור ל-
British
Library

הסבר לקישורים:
 )0לחיצה על שם המאמר תוביל לתקציר הפריט ,או לטקסט המלא שלו ,אם הוא זמין בצורה
מקוונת.
 )2לחיצה על שם המחבר ,כאשר מופיע קו מתחת לשמו ,תוביל לפרופיל האישי שלו .לדוגמא:

(פירוט אודות יצירת פרופיל יובא בהמשך)
 )3לחיצה על  Cited Byתוביל לפריטים אחרים אשר ציטטו את המאמר.
 )4לחיצה על

תוביל לפריטים אחרים הדומים לפריט .לדוגמא:

שימו לב ! "פריטים דומים" עשויים להתייחס להיבט ספציפי של הפריט – לאו דווקא
להיבט אודותיו אתם מחפשים.
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 )5לחיצה על  BL Directמובילה לאתר של  British Libraryמשם ניתן להעתיק את פרטיו
הביבליוגראפיים המלאים של הפריט בצורה נוחה .לדוגמא ,לחיצה על:

תוביל ל:

מעיד על כך שהמאמר נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה

)6
בטקסט מלא.
בלחיצה על

יתקבל המסך הבא:

לגרסה אלקטרונית של
הפריט יש ללחוץ על
לשם צפייה במס' המיון של הפריט
בקטלוג הספרייה יש ללחוץ על
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טיפים לחיפוש
שימוש ב( "-מרכאות)
לדוגמא ,הקלדת המילים " "nurses burnoutתוביל לחיפוש שתי המילים כביטוי כלומר :תוצגנה
תוצאות בהן שתי המילים צמודות זו לזו בסדר זה.
Intitle
מאחזר תוצאות הכוללות את מונחי החיפוש בכותרת המסמך .לדוגמא allintitle: nurses burnout
שימוש בOR-
לפחות אחד המונחים חייב להופיע ברשומה .כך לדוגמא ,הקלדת(nurses OR physicians) :
תניב את התוצאות שיש בהן רופאים ( )physiciansאו אחיות (.)nurses
במקום לכתוב  ORאפשר להשתמש בתו |
שימוש בתו -
מונח אחד יופיע והמונח השני לא יופיע
לדוגמא ,החיפוש:
יניב תוצאות המתייחסות לאחיות ,אך לא לרופאים.

Nurses -physicians

סדר מונחי החיפוש
יש משמעות לסדר הקלדת מונחי החיפוש .הקלדת מונחי החיפוש בסדר שונה ,יניבו מספר תוצאות
שונה
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התקנת הגדרות קבועות לGoogle Scholar-
שימו לב!

הגדרות אלה רצוי להתקין על מחשב שעובדים עליו באופן קבוע כגון מחשב ביתי.
כמו כן ,אפשרות התקנת ה Cookies-צריכה להיות פעילה.

יש ללחוץ על

מתקבל מסך המחולק למספר חלקים ,כדלהלן:
 )0אוספים

חפש מאמרים

חפש גם פטנטים

חפש כתבי עת וחוות דעת משפטיות

 )2תצוגת מספר תוצאות בעמוד
יש ללחוץ על לשם פתיחת תפריט האפשרויות:

ניתן לבחור בין תצוגה של  10/20/30/50/100תוצאות בעמוד.
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תצוגת תוצאות בחלון חדש
על מנת לבחור בתצוגת תוצאות בחלון חדש יש לסמן

)3

בתיבת הסימון:

בחירת תוכנה לניהול ציטוטים
באם אינה מסומנת וללחוץ על

יש לסמן את האפשרות
לשם פתיחת תפריט האפשרויות:

באמצעות העכבר יש לסמן את האפשרות המבוקשת:

)4

שפות

יש ללחוץ על

לשם פתיחת תפריט השפות:
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א) בחירת שפת המנשק
לשם פתיחת הרשימה יש ללחוץ על

ולבחור את השפה המבוקשת על ידי סימונה באמצעות העכבר:

שימו לב!
בכל פעם ניתן לבחור רק שפה אחת מן הרשימה

ב) בחירת שפת החיפוש
ניתן לבחור בכל השפות באמצעות סימון

או לבחור מספר שפות באמצעות סימון

בתיבת הסימון הרלוונטית
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קביעת הגדרות ב Google Scholar-לקבלת טקסטים מלאים
שימו לב!
על מנת שתתאפשר גישה לטקסטים מלאים יש לעבוד מתוך הקמפוס או לבצע התחברות מרחוק
על מנת שתוכלו להגיע ממחשבכם האישי לטקסטים מלאים באמצעות  Google Scholarעליכם לבצע
שתי פעולות:
 )1אם אינכם עובדים מתוך הקמפוס ,יש להתחבר לספריה מהבית (הנחיות מופיעות בדף הבית של
הספרייה ב -מידע על התחברות מהבית).
 )2לקבוע הגדרות ב , Google Scholar-באמצעות לחיצה על כפתור ה-

(ר' עמ' )9

יש ללחוץ על

יש להקליד את שם הספרייה המבוקש בתיבת החיפוש ,לדוגמא:

ולאחר מכן ,ללחוץ על
מומלץ לסמן את הקישורים הבאים:

שמירת ההגדרות
בסיום התקנת ההגדרות יש לשמור אותן על מנת להפעילן .ניתן לעשות זאת באמצעות לחיצה על
כפתור

בתחתית המסך.
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דירוג כתבי עת
 Google Scholarמאפשר צפייה ברשימת  100כתבי העת בעלי  h-indexהגבוה ביותר ,מבין כתבי
העת הממופתחים על ידי מנוע זה .ניתן לצפות ברשימה על ידי לחיצה על

שימו לב!
הרשימה מקיפה מאמרים אשר פורסמו בין ינואר  2007לדצמבר  ,2011והיא מבוססת על ציטוטים
מכל המאמרים אשר מופתחו ב Google Scholar-נכון ל 1-באפריל .2012
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קבלת התראות בדוא"ל

שימו לב! לשם שימוש ברכיב זה ,אין צורך בפתיחת חשבון גוגל (.)Gmail
כיצד נרשמים לקבלת התראות בדוא"ל?
יש לבצע חיפוש ,לדוגמא,Nurses burnout" :ללחוץ על

:
שם החיפוש
יש למלא כתובת דוא"ל
יש לבחור את מספר התוצאות שמבקשים לקבל ( 10או )20

לשם יצירת ההתראה יש ללחוץ על
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דף פרופיל אישי (עבור חוקרים)
אם מבקשים לקבל מידע אודות חוקר ספציפי ,ניתן להגיע לדף שלו באמצעות הקלדת שמו בתיבת
החיפוש ,לדוגמא:

או ,מתוך מאמר רלוונטי ,במידה ושם המחבר מופיע בצירוף של קו תחתון ,לדוגמא:
הפרופיל עשוי לכלול את שמו של החוקר ,תחומי עניין שלו ,תמונה ,קישור לדף המרצה שלו ,רשימת
פרסומים (כולל מספרי ציטוטים ואינדקסים שונים) ,ועוד
שימו לב! הפרופיל אינו נבנה באופן אוטומטי ,אלא באופן עצמאי על ידי החוקר.
בניית פרופיל
מדפי הפרופיל הקיימים ניתן ללחוץ על

)1
)2

על מנת לבנות פרופיל חדש:

ראשית ,יש לפתוח חשבון בגוגל ,או להתחבר לחשבון ,במידה וקיים (.)Gmail
לאחר ביצוע ההרשמה ,יש למלא את הפרטים הרלוונטיים:

שם החוקר
ברירת המחדל היא
שם המשתמש המופיע
בחשבון הגוגל ,אך
ניתן לשנותה.
שיוך מוסדי
המוסד אליו משתייך
החוקר /בו הוא
מועסק .לדוגמא:
Professor of
Sociology,
University of Haifa
כתובת דוא"ל לאישור
יש להזין כתובת דוא"ל של
המוסד המעסיק .לדוגמא:
yourname@haifa.research.ac.il

תחומי עניין
לדוגמא:

על מנת לעבור לשלב
הבא ,יש ללחוץ על

 CryptographyComputer Security
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בשלב השני ,יש לבחור את המאמרים המבוקשים ,על ידי הקלדת שם המחבר ולחיצה על
:

במסך זה ,ניתן ללחוץ על

ניתן להוסיף
את כל
המאמרים,
באמצעות
לחיצה על

או לסמן ב -את המאמרים המבוקשים וללחוץ על
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עדכון הפרופיל
בשלב הבא ניתן לבחור את אופן העדכון של הפרופיל:
באמצעות
סימון
האפשרות הזו
ב , -רשימת
המאמרים
תתעדכן
בפרופיל באופן
אוטומטי

באמצעות סימון האפשרות הזו ב, -
הפרופיל לא יתעדכן אוטומטית ,אלא
תישלח הודעת דוא"ל והמחבר יצטרך
לאשר את העדכונים באופן ידני.

ניתן להוסיף או להסיר מאמרים בודדים ,לעדכן את המידע הביבליוגרפי אודותיהם ,ולמזג
רשומות כפולות.
על מנת לצפות בפרופיל ,יש ללחוץ על

במקומות

במסך זה ניתן לבצע שינויים ,או לערוך את הפרופיל ,באמצעות לחיצה על
הרלוונטיים.
כמו כן ,ניתן להוסיף קישור לדף אינטרנט של המרצה על ידי לחיצה על
שינויים ברשימת המאמרים ,באמצעות לחיצה על ובחירה באפשרות הרצויה:
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ולבצע

הפיכת הפרופיל לפומבי
לאחר ביצוע כל השינויים הנדרשים ,ניתן להפוך את הפרופיל לפומבי באמצעות לחיצה על

בהצלחה!
צוות היעץ
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