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מידע כללי אודות Google Scholar
מהו ?Google Scholar
זהו מנוע חיפוש המאפשר חיפוש ממוקד אחר חומרים אקדמיים בלבד .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 מאמרים ברי-שיפוט ) ,(Peer-reviewedתזות ,ספרים ,תקצירים 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 .יש גם
 Google Scholarשניתן לחפש בו חומרים אקדמיים בעברית וכתובתו:
 /http://scholar.google.co.ilאך החיפוש בו מעלה חומרים מעטים
יחסית ,ובעיקר ספרים.
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שיטות חיפוש
זהו מסך הפתיחה של :Google Scholar

חיפוש מתקדם
הגדרות
)העדפות(
עזרה

לפנינו מספר שיטות חיפוש:
א( חיפוש פשוט
במסך זה ניתן להקליד את מילות החיפוש המבוקשות בתיבת ההקלדה.

ולאחר מכן ללחוץ על מקש
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הגבלה למחקרים עדכניים
בצד שמאל למעלה של עמוד

לאחר קבלת תוצאות החיפוש ,יש ללחוץ על
התוצאות לשם מיונן.

ב( חיפוש מתקדם
למסך זה מגיעים באמצעות לחיצה על

מתקבל מסך הכולל ארבעה חלקים:
 (1בחירת מילות החיפוש
מצא מאמרים הכוללים את כל המילים
מצא מאמרים הכוללים
את הביטוי המדויק
מצא מאמרים ללא המילים

מצא מאמרים הכוללים
לפחות אחת מן המילים
היכן המילים המבוקשות תופענה:
 (1בכל מקום במאמר
 (2בכותרת המאמר
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 (2הצבת מגבלות החיפוש

שם המחבר
המקור בו התפרסמו
המאמרים )שם הספר,
כתב העת וכד'(
טווח שנים מבוקש

עד שנת פרסום
לדוגמא2009 :

משנת פרסום
לדוגמא1996 :

תחום נושא:
 (1מצא מאמרים בכל
תחומי הנושא
)האפשרות המומלצת!(
 (2הגבל לתחומי נושא
ספציפיים )לא מומלץ!( -
יש לסמן וי בתיבת
החיפוש של הנושא
המבוקש

 (3בחירת תצוגה:
בחירת מספר התוצאות שיוצג בכל דף

 (4ביצוע החיפוש
לשם ביצוע החיפוש יש ללחוץ על כפתור
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הצגת הפריטים
במסך החיפוש הפשוט או על

לאחר ההקשה על

במסך החיפוש

המתקדם ,יופיע המסך הבא ובו רשימת התוצאות המתקבלות:
מילות החיפוש

מס' התוצאות המוצגות בעמוד
מס' התוצאות שנמצאו בנושא

שימו לב!
גוגל מציג
עד 1000
התוצאות
הראשונות
בלבד!

הסבר התוצאות
 (6קישור למאמר בטקסט מלא
מספריית אוניברסיטת חיפה

שם כתב העת
בו פורסם
המאמר

 (1שם המאמר

שנת הפרסום

שמות
המחברים

ציטוט מתוך
המאמר

הצגת כל
גרסאות
המאמר

 (5קישור ל-
British
Library

ייבוא
לתוכנת
RefWorks
לניהול
ציטוטים

 (4חיפוש
המאמר
באינטרנט

 (3מאמרים
דומים

 (2מספר הפעמים
שהמאמר צוטט

הסבר הקישורים:
 (1לחיצה על שם המאמר תוביל לתקציר הפריט ,או לטקסט המלא שלו ,אם הוא זמין בצורה
מקוונת.
 (2לחיצה על  Cited Byתוביל לפריטים אחרים אשר ציטטו את המאמר.
 (3לחיצה 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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 (4לחיצה על  Web Searchתוביל לעריכת חיפוש הפריט בGoogle-
 (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

7

טיפים לחיפוש
שימוש ב*-
לדוגמא ,הקלדת המילה * workתניב את המילים:
 Work, works, worker, workers, workplaceוכן הלאה.
שימוש ב) "-מרכאות(
לדוגמא ,הקלדת המילים " "nurses burnoutתוביל לחיפוש שתי המילים כביטוי או לחילופין:
תוצגנה תוצאות בהן שתי המילים צמודות זו לזו.
שימוש בסוגריים )(
כאשר מבקשים להבדיל בין חיפושי ביטויים שונים ,לדוגמא:
)burnout AND (nurses OR physicians
הצלבה בין מונחים שונים
ניתן להשתמש במילות הקישור  AND, OR,NOTלשם הצלבה בין מונחי /ביטויי חיפוש.
מילות הקישור  AND, OR,NOTתוקלדנה באותיות גדולות.
שימוש בOR-
לפחות אחד המונחים חייב להופיע ברשומה
לפחות מונח /ביטוי אחד חייב להופיע .כך לדוגמא ,הקלדת:
)(nurses OR physicians
יניב את התוצאות שיש בהן רופאים ) (physiciansאו אחיות ).(nurses
שימוש בAND-
שני המונחים חייבים להופיע ברשומה .כך לדוגמא ,הקלדת:

nurses AND burnout AND

workplace
תוביל לתוצאות הכוללות את שלוש המילים .יש לציין ,כי האפשרות  ANDהינה ברירת המחדל של
 Google scholarולכן לא חייבים להוסיפה.
באפשרות ה AND-מומלץ להשתמש בעיקר בעת חיפוש מספר ביטויים או בחיפושים מורכבים יותר,
כמו לדוגמא כאלה הכוללים גם .OR
לדוגמאburnout AND (nurses OR physicians) :
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*** במקרה זה נעשה שימוש בסוגריים לשם חיפוש  burnoutאצל  nursesאו אצל .physicians
למעשה ,מתבצעים כאן שני חיפושים במקביל:
Burnout AND nurses
וגם
Burnout AND physicians
התוצאות שתתקבלנה תהיינה רלוונטיות לשני חיפושים אלה.
שימוש בNOT-
מונח אחד יופיע והמונח השני לא יופיע
לדוגמא ,החיפוש:
Nurses NOT physicians
יניב תוצאות המתייחסות לאחיות ,אך לא לרופאים.
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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:
(1

בחירת שפת המנשק

יש ללחוץ על

לשם פתיחת תפריט השפות:

מתוך הרשימה יש לבחור את השפה המבוקשת על ידי סימונה באמצעות העכבר.

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

 (2בחירת שפת החיפוש
ניתן לבחור מספר שפות באמצעות סימון וי בתיבת הסימון המבוקשת:
באמצעות סימון )האפשרות המומלצת
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 .ניתן לבחור בכל השפות

 (4תצוגת מספר תוצאות בעמוד
יש ללחוץ על

לשם פתיחת תפריט האפשרויות:

ניתן לבחור בין תצוגה של  10/20/30/50/100תוצאות בעמוד.
 (5תצוגת התוצאות בחלון חדש
על מנת לבחור בתצוגת התוצאות בחלון חדש יש לסמן

(6

בתיבת הסימון:

בחירת תוכנה לניהול ציטוטים

יש ללחוץ על

לשם פתיחת תפריט האפשרויות:

ולסמן באמצעות העכבר את האפשרות המבוקשת.

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

בתחתית המסך:
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קביעת הגדרות ב Google Scholar-לקבלת טקסטים מלאים
שימו לב! על מנת שתתאפשר גישה לטקסטים מלאים יש להתחבר מן הקמפוס או להתקין ע"ג המחשב
את הגדרות הגישה מרחוק
על מנת שתוכלו להגיע ממחשבכם האישי לטקסטים מלאים באמצעות  Google Scholarעליכם לבצע
שתי פעולות:
 (1להתחבר לספריה באמצעות התקנת הגדרות להתחברות מרחוק )הנחיות מופיעות בדף הבית של
הספרייה ב -התחברות מרחוק(.
 (2לקבוע הגדרות ב: Google Scholar-
יש ללחוץ על

יש להקליד את שם הספרייה המבוקש בתיבת החיפוש ,לדוגמא:

ולאחר מכן ,ללחוץ על
מומלץ לסמן את שלושת הקישורים הבאים:

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

בתחתית המסך:

בהצלחה!
צוות היעץ
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