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تقديم
« الباحث العلمي من جوجل  » Google scholarيقدم خدمة سهلة وميسرة للتعرف على
األبحاث العلمية المنشورة في أوعية نشر مختلفة ،وذلك من خالل محرك واحد يقوم بالبحث في
المجالت العلمية المحكمة ،والرسائل العلمية ،والكتب ،والملخصات .وهو يقوم بمساعدة الباحث
على البحث وإيجاد األبحاث باإلضافة إلى أن عملية البحث تشمل محاولة إيجاد النسخة الكاملة من
العمل ،ويقوم محرك بعرض نتائج البحث مرتبة حسب األهمية والحداثة واألثر العلمي الذي تركته
في مجال تخصصها ،وبالتالي يتيح للباحث التوصل ألهم ما تم نشره مجال تخصه وااللطال عليه
بسهولة ويسر.
ويمكن لكل باحث أن ينشأ صفحة شخصية له على موقع « الباحث العلمي من جوجل » ،بحيث
تساعده في حصر انتاجه الفكري ونشره.

ويسعدنا هنا أن نعرض ما كتبته الشركة العمالقة عن آلية عمل محركهم العمالق
والخاص بالبحث العلمي

حول الباحث العلمي من جوجل
)(http://scholar.google.com/intl/ar/scholar/about.html, 2013

ما المقصود بالباحث العلمي من جوجل ؟
يقدم الباحث العلمي من جوجل لطريقة سهلة للبحث الموسَّع عن األعمال البحثية التي يحتاج إليها
الباحثين والدارسين .من مكان واحد ،يمكنك البحث عبر العديد من المجاالت العلمية ومصادر
المعلومات :أبحاث معتمدة ورسائل علمية وكتب وملخصات ومقاالت من ناشرين أكاديميين
وجمعيات متخصصة ومراكز جمع المعلومات قبل لطباعتها والجامعات وغير ذلك من مؤسسات
البحث العلمي .يساعدك الباحث العلمي من جوجل على التعرف على أكثر األبحاث العلمية صلة
بمجال بحثك في عالم البحث العلمي.

مزايا الباحث العلمي من جوجل


البحث في مصادر متنوعة من مكان واحد مالئم.



العثور على أبحاث وملخصات ومعلومات اإلصدارات.
الوصول إلى البحث كامالً من خالل المكتبة أو على الويب.



التعرف على األبحاث الرئيسية في أي مجال من مجاالت البحث العلمي.
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كيف يتم تصنيف المقاالت؟
الهدف من الباحث العلمي من جوجل هو تصنيف المقاالت بنفس الطريقة التي يستخدمها
الباحثون من حيث قيمة النص في كل مقالة والمؤلف وجهة النشر التي تظهر فيها المقالة وعدد
مرات االستشهاد بها في أعمال بحثية أخرى .وسيتم عرض النتائج األكثر صلة بالموضو في
الصفحة األولى.

كيف أبحث حسب المؤلف؟
دخل اسم المؤلف بين عالمتي اقتباس " ، "d knuthللحصول على عدد أكبر من النتائج،
ا ِ
استخدم الحروف االستهاللية بدالً من االسم األول كامالً.
إذا كنت تبحث عن عدد كبير جدًا من المقاالت التي تذكر اسم المؤلف ،يمكنك استخدام ال ُمعامل
" "author:لبحث عن اسم مؤلف بعينه .على سبيل المثال ،يمكنك تجريب استخدام
] ،[author:knuthأو]" ، [author:"d knuthأو[author:"donald e knuth"].
راض؟ جرِّب صفحة البحث المتقدم .يمكنك االلطال على نصائح البحث
ما زلت غير
ٍ
المتقدم لمزيد من المعلومات.

كيف أبحث حسب العنوان؟
أدخل عنوان المقال بين عالمتي اقتباس" :تاريخ شبه الجزيرة العربية ".سيقوم الباحث العلمي من
ِ
جوجل بالعثور تلقائيًا على المقال والمقاالت األخرى التي تذكر العنوان المطلوب.

كيف أعثر على بحث علمي حديث حول موضوع معين؟
انقر فوق "مقاالت حديثة" بالجانب األيسر في أي صفحة نتائج ،وستتم إعادة ترتيب النتائج
لمساعدتك في العثور على أحدث مقال بسرعة أكبر .يتم الترتيب الجديد للمقاالت وفق عدة
عوامل مثل شهرة المؤلف والمقاالت الصحفية السابقة والنص الكامل لكل مقال وعدد
االستشهادات لكل مقال.

ما الدور الذي يقوم به االرتباط "مقاالت ذات صلة"؟
تعمل الشركة على تحديد أي المقاالت في فهرسنا تكون األكثر صلة بكل نتيجة بحث يقدمها
الباحث العلمي من جوجل ،على أن يتم ذلك بطريقة تلقائية .ويمكنك عرض قائمة بهذه المقاالت
بالنقر فوق االرتبالط "مقاالت ذات صلة" الذي يظهر بجوار كثير من النتائج .يتم ترتيب قائمة
المقاالت ذات الصلة مبدئيًا حسب مدى تشابه هذه المقاالت مع المقالة األصلية التي تم العثور
عليها ،ولكن مع األخذ في االعتبار صلة كل مقال بموضو البحث .إن العثور على عدد كبير من
المقاالت والكتب ذات الصلة بموضو البحث لطريقة رائعة تساعد المبتدئين في التعرف على
موضو ما .ومع ذلك ،وجدنا أنه حتى األشخاص ذوي الخبرة يعبرون عن إعجابهم أحيانًا عندما
يكتشفون أعماالً ذات صلة بمجاالت خبراتهم.
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كيف أبحث عن مقاالت في جهات نشر معينة؟
في صفحة البحث المتقدم ،يمكنك تعيين كلمات رئيسية يلزم ظهورها في كل من المقال واسم جهة
النشر .يمكنك االلطال على نصائح البحث المتقدم لمزيد من المعلومات.

كيف أبحث حسب الفئة؟
من صفحة البحث المتقدم ،يمكنك البحث عن أعمال بحثية في سبعة من مجاالت البحث العلمي
الواسعة .ببسالطة ،ضع عالمات اختيار في المربعات المخصصة لمجاالت الموضو التي تهتم
بالبحث فيها.

ما المعلومات التي تقومون بتضمينها في الباحث العلمي من Google؟
يتضمن الباحث العلمي من جوجل أبحاثًا معتمدة ورسائل علمية وكتبًا وملخصات وغير ذلك من
األعمال التي تغطي كافة مجاالت البحث العلمي الواسعة .سوف تعثر على أعمال لمجموعة
كبيرة من الناشرين األكاديميين والجمعيات المتخصصة وكذلك مقاالت بحثية متوفرة على الويب.
ضا إصدارات متعددة للمقاالت ،ولو بشكل تمهيدي
وقد يتضمن الباحث العلمي من جوجل أي ً
بحيث يمكنك الوصول إليها.
اعرف المزيد حول كيفية تضمين مقالك في الباحث العلمي منGoogle.

لماذا لم يتم تضمين مقالي؟
نحن نعمل على تضمين المصادر الجديدة باستمرار ،ومن المحتمل أنك سترى اإلضافات الجديدة
في فهرسنا قريبًا .قم بالبحث لتعرف هل يمكنك العثور على مقاالت أخرى من نفس المجلة أو
المركز العلمي الذي ينشر لك باستخدام الباحث العلمي من جوجل أم ال .في حالة عدم عثورك
على شيء ،يُرجى إرشاد الناشر أو الجمعية العلمية التي تتعامل معها إلى االتصال بنا لكي نتمكن
من تضمين المحتوى الخاص بهذه الجهة.

أسئلة شائعة
 .1أنا ناشر أكاديمي وأريد تضمين المحتوى الخاص بي في كل من جوجل والباحث العلمي
من جوجل؟
يسعدنا أن نقدم لك هذه الخدمة .إذا كانت أعمالك متوفرة على اإلنترنت من قبل ،فلن نحتاج
إلى شيء سوى إذن منك لتقوم برامج الفهرسة الخاصة بنا بزيارة موقع الويب الخاص بك.
وكما أشرنا أعاله ،يجب أن يتوفر ملخص واحد (على األقل) لكل عمل من أجل المطالعة
من قِبل غير المشتركين الذين يأتون من جهة جوجل والباحث العلمي من جوجل.
يُرجى االتصال بنا لمناقشة التفاصيل.
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ولمزيد من االسئلة شائعة يمكن الرجوع للرابط:
http://scholar.google.com/intl/ar/scholar/publishers.html#faq1

 .1أقوم بنشر كتب أكاديمية ورسائل علمية .فهل من الممكن تضمين المحتوى الخاص بي في
الباحث العلمي من Google؟
 .2هل يمكنني االلطال على إحصائيات االستخدام الخاصة بالمحتوى الذي أقدمه؟
 .3ماذا أفعل إذا تبين لي أنكم توفرون ارتبالطات لصفحة ويب تنتهك حقوق الطبع والنشر
الخاصة بي؟

أسئلة فنية
 .1المقاالت المتوفرة لدي هي بتنسيق  PDFفهل يمكنكم فهرسة موقع الويب الخاص بي؟
 .2كيف أعرف أن ملف  PDFيحتوي على نص يمكن البحث ضمنه؟
 .3بعض المقاالت المتوفرة لدي مقسمة إلى ملفات متعددة ،كل قسم من المقالة في ملف فهل
يمكنكم التعامل مع هذه المقاالت؟
 .4إن المقاالت المتوفرة بتنسيق  PDFتكون كبيرة الحجم ،ومن السهل علي أن أستخلص
النص من كل مقال .فهل يمكنكم معالجة تسلسل الكلمات فقط في كل مستند من هذه
المستندات؟
 .5وإنما أرى ارتبالطً "نسخة مؤقتة" (أو "عرض كملف )" HTMLلمقاالتي التي تخضع
للوصول المقيَّد .أريد حالً لهذا األمر بشكل مباشر.
 .6هل هناك ما يمكنني فعله للمساعدة في تحسين تصنيف مقاالتي؟
 .7لقد أصبحت كافة المقاالت المتوفرة لدي متاحة لبرامج الفهرسة الخاصة بكم ،ولكني ال أرى
كل هذه المقاالت يتم عرضها في الباحث العلمي من جوجل فهل يمكنني فعل شيء
للمساعدة في توسيع نطاق عرض هذه المقاالت؟

نصائح البحث المتقدم في الباحث العلمي
يمكنك زيادة دقة وفعالية عمليات البحث التي تجريها في الباحث العلمي من جوجل عن لطريق
إضافة "معا ِمالت" تقوم بتصفية مصطلحات البحث الخاصة بك .في بعض الحاالت ،يمكنك
إضافة معا ِمالت في مربع البحث الخاص بالباحث العلمي من  Googleمباشرة ،وفي حاالت
أخرى ستحتاج إلى استخدام صفحة البحث المتقدم بالباحث العلمي.
هذه هي أشهر المعا ِمالت المستخدمة في الباحث العلمي منGoogle:
البحث عن المؤلف  -تقييد جهة النشر  -تقييد التاريخ  -معا ِمالت أخرى
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البحث عن المؤلف
يعتبر البحث عن المؤلف من أكثر الطرق فعالية في العثور على مقال معين .إذا كنت تعرف اسم
المؤلف الذي كتب المقال الذي تبحث عنه ،يمكنك ببسالطة إضافة االسم األخير لهذا المؤلف في
مصطلحات البحث التي تستخدمها.
على سبيل المثال:
البحث باستخدام المصطلح ] [friedman regressionيؤدي إلى عرض ارتبالطات لمقاالت
حول موضو اإلنحدار فى اإلحصاء ) (regressionكتبها أشخاص اسمهم فريدمان
) .(friedmanإذا كنت تريد البحث عن اسم المؤلف كامالً ،أو االسم األخير والحروف
االستهاللية ،فقم بإدخال االسم بين عالمتي اقتباس: ["jh friedman"].
إذا كان اسم المؤلف يشترك في المعنى مع كلمة عامة ،فقد تحتاج إلى استخدام المعا ِمل
"author:".يقتصر تأثير هذا المعا ِمل على مصطلح البحث الذي يليه مباشرة ،ويجب أال تفصل
بينهما مسافة.
على سبيل المثال:
البحث ] [author:flowersيؤدي إلى عرض ارتبالطات لمقاالت كتبها أشخاص اسمهم فلورز
) ،(Flowersبينما يؤدي البحث ] [flowers -author:flowersإلى عرض ارتبالطات لمقاالت
مكتوبة عن الزهور ،مع تجاهله للمقاالت التي كتبها أشخاص اسمهم فلورز (وجود عالمة الطرح
" "-أمام مصطلح البحث يعني استبعاد النتائج التي تتضمن هذا المصطلح).
إذا كنت تريد تصفية عمليات البحث بدرجة أكبر من ذلك ،فيمكنك استخدام هذا المعا ِمل مع االسم
الكامل للمؤلف بين عالمتي اقتباس .جرِّب استخدام الحروف االستهاللية بدالً من األسماء الكاملة،
ألن هناك بعض المصادر المفهرسة في الباحث العلمي من  Googleال تعرض نتائج إال مع
الحروف االستهاللية.
على سبيل المثال :
للعثور على مقاالت من تأليف  ، Donald E. Knuthيمكنك تجريب البحث [author:"d
]"knuthأو ]" [author:"de knuthأو[author:"donald e knuth"].

تقييد جهة النشر
هذا الخيار متاح فقط في صفحة البحث المتقدم بالباحث العلمي
يؤدي البحث بتقييد جهة النشر إلى عرض نتائج بكلمات محددة من جهة نشر معينة.
على سبيل المثال:
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إذا كنت تريد البحث في الدورية الطبية عن مقاالت حول أضرار التدخين ،فيمكنك البدء بالطريقة
التالية:
البحث داخل الباحث العلمي من Google

التدخين

المجلة الطبية

تذ َّكر أنه  -بالرغم من ذلك  -قد تكون النتائج التي يقدمها البحث بتقييد جهة النشر غير كاملة .إن
الباحث العلمي من  Googleيقوم بجمع البيانات من مصادر عديدة ،بما في ذلك االستخالص
وسجالت االقتباس .وقد تكون هذه البيانات ناقصة أو حتى غير
التلقائي للبيانات من النصوص ِ
صحيحة ،فكثير من المسودات  -على سبيل المثال  -ال تذكر جهة النشر التي انتهت فيها عملية
نشر المقال (وال حتى هل تم نشر المقال بشكله النهائي أم ال).
وعمو ًما ،تكون عمليات البحث بتقييد جهة النشر فعالة إذا كنت متأكدًا من المادة التي تبحث عنها،
ولكنها ‘غالبًا ما تكون أضيق مما تتوقع.
على سبيل المثال:
قد تجد أن البحث في جهات نشر متعددة عن مقاالت حول ]أضرار التدخين [ يعرض لك نتائج
أكثر إفادة من بحث أكثر تحديدًا عن "التدخين" في المجلة الطبية فقط.
وأخيرًا ،تذ َّكر أنه قد يُكتب اسم المجلة بطرق مختلفة (على سبيل المثالJournal of ،
(  Biological Chemistryمجلة الكيمياء الحيوية) يُختصر غالبًا إلى) ، J Biol Chemولذا
قد تحتاج إلى تجريب كتابة اسم جهة النشر بطرق مختلفة لكي تحصل على نتائج بحث كاملة.

تقييد التاريخ
هذا الخيار متاح فقط في صفحة البحث المتقدم بالباحث العلمي.
يُعتبر البحث بتقييد التاريخ لطريقة مفيدة عندما تبحث عن أحدث التطورات في مجال معين.
على سبيل المثال:
إليك لطريقة البحث عن المقاالت التي نُشرت حول الشرائط المغنالطيسية الرقيقة
) (superconducting filmsفائقة التوصيل منذ عام :2004
البحث داخل الباحث العلمي من Google

-

2004

superconducting films

تذ َّكر أنه – بالرغم من ذلك – توجد بعض المصادر على الويب ال تقوم بتضمين تواريخ النشر،
وأن البحث بتقييد التاريخ سيؤدي إلى عدم عرض الباحث العلمي من  Googleللمقاالت التي ال
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يعثر على تواريخ نشر محددة لها .ولذا ،إذا كنت متأكدًا من أن مقاالً معينًا حول موضو معين
صدر في تاريخ معين ولم تعثر عليه بالبحث بتقييد التاريخ ،فأ ِعد البحث دون استخدام تقييد
التاريخ.

معا ِمالت أخرى
يدعم الباحث العلمي من  Googleأيضًا معظم المعا ِمالت المتقدمة المستخدمة في البحث على
الويب عبرGoogle.


المعا ِمل " "+يضمن اشتمال نتائج بحثك على كلمات عامة أو حروف أو أرقام يتم تجاهلها
بشكل عام في تقنية بحث  Googleكما في عملية البحث] [+de knuth؛



المعا ِمل " "-يستبعد كل النتائج المشتملة على مصطلح البحث الذي يليه ،كما في عملية
البحث] [flowers -author:flowers؛



البحث بالعبارة يعرض نتائج مشتملة على عبارة مطابقة تما ًما لمصطلح البحث ،كما في
عملية البحث]" ["as you like it؛



المعا ِمل " "ORيعرض النتائج المشتملة على أي مصطلح بحث أدخلته في عملية البحث،
كما في] [stock call OR put؛



المعا ِمل " "intitle:كما في عملية البحث ] [intitle:marsيعرض النتائج المشتملة على
مصطلح البحث في عنوان المقال فقط.

نبذة تعريفية عن خدمات الباحث العلمي من جوجل
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