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یکی اص دغذغِّبی اكلی داًـجَیبى ،ثٍِیظُ داًـجَیبى تحلیالت تکویلیّ ،وَاسُ ًحَُی دػتشػی ٍ خَاًذى
هقبالت ػلوی هؼتجش ثَدُ اػت .صیشا داًـجَیبى ثشای توبهی ٍظبیفی کِ دس طَل ػوش آکبدهیک خَد ثب آى هَاجِ
ّؼتٌذ ،اص اًجبم یک تحقیق ػلوی گشفتِ ،تب خَاًذى هقبالت هشتجط ثب یک ػیالثغ دسػی ،تب ًگبسؽ ٍ چبح هقبلِ
ػلوی دس کٌفشاًغّب یب طٍسًبلّبی داخلی یب ثیيالوللی تب دس ًْبیت اًتخبة هَضَع ٍ ًَؿتي پبیبىًبهِ دس هقبطغ
کبسؿٌبػی اسؿذ یب دکتشی ،داًـجَیبى ٍ هحققیي ًیبصهٌذ اًتخبة هَضَع هٌبػت تحقیق ّؼتٌذ ٍ قذم ًخؼت اًتخبة
هَضَع تحقیق ثِهٌظَس اًجبم هٌبػت توبهی اقذاهبت رکش ؿذُ ،جؼتجَ ٍ یبفتي هقبالت ػلوی هؼتجش هیثبؿذ .اهب اص
آىجبیی کِ دس ّیچ دسع یب هشجؼی سٍؽ جؼتجَی هقبالت ػلوی آهَصؽ دادُ ًویؿَد ،اجشای ایي هْن اکثشاً ثب
هـکالت فشاٍاًی سٍثِسٍ خَاّذ ؿذ .تشجوبًَ دس ایي پؼت قلذ هؼشفی  ۳هَتَس قذستوٌذ جؼتجَی هقبالت آکبدهیک سا
ثشای اػتفبدُی كحیح توبهی داًـجَیبى ٍ پظٍّـگشاى سا داسد.

- Google Scolar (۱گًگل اسکالر) جامعتریه ي سریعتریه ريش
جستجًی مقاالت علمی – ابَر مًتًرجستجًی علمی شرکت گًگل
گَگل اػکبلش( کِ ثب اؿتجبُ گَگل اػکَالس ًیض تلفظ هیؿَد) سا هیتَاى ػشیغتشیي ٍ آػبىتشیي سٍؽ جؼتجَی
هقبالت ػلوی داًؼت .ایي ػشٍیغ ،خذهتی اص جبًت غَل جؼتجَگش جْبى یؼٌی گَگل اػت کِ ثِكَست تخللی
ثشای یبفتي هقبالت ،کتبةّب ٍ هجالت ػلوی ٍ تخللی تَػؼِ دادُ ؿذُ اػت .دس گَگل اػکبلش ػالٍُثش اهکبى
دػتِثٌذی اػٌبد ػلوی ٍ پظٍّـی ثش اػبع هَضَػبت ،هیتَاى آىّب سا ثشاػبع هَػؼبت ٍ ًْبدّبی هٌتـش کٌٌذُ،
ًَیؼٌذگبىً ،ـشیِ ٍ تبسیخ اًتـبس جؼتجَ کشدّ .نچٌیي اهکبى جؼتجَ دس ػٌَاى ٍ یب دس ّوِی اطالػبت هقبلِ دس
گَگل اػکبلش ٍجَد داسد.
ثشخالف هَتَس جؼتجَی جبهغ گَگل کِ ثشای هشتت کشدى ًتبیج جؼتجَ اص الگَسیتنّبی پیچیذُای اػتفبدُ هیکٌذ،
دس هَتَس جؼتجَی آکبدهیک » «Google Scholarتؼذاد اسجبػبت ثِ هقبلِ ،ستجِی آى هقبلِ سا دس ًتبیج جؼتجَ

تؼییي هیکٌذ ٍ ّنچٌیي هیتَاى تشتیت ًتبیج سا ثب کوک فیلتشّبی صهبًی تغییش داد.
اهکبًبت ٍ ػشٍیغّبی دیگش گَگل ثب ػشٍیغ گَگل اػکبلش یکپبسچِ ٍ ّوبٌّگ ؿذُاًذ .ثشای هثبل پغ اص ٍسٍد ثب
حؼبة کبسثشی گَگل خَد هیتَاًیذ هقبالت هَسد ػالقِتبى سا ثشای هطبلؼِ دس صهبًی دیگش ًـبًِگزاسی
)(bookmarkکٌیذ؛ یب ایيکِ ثشای دسیبفت ػٌبٍیي هقبالت جذیذ دسثبسُی کلوِ کلیذی خبف دس ایویل خَد اص
ػشٍیغ اػالى یب  Alertگَگل اػتفبد کٌیذ .اگش ثب سٍؽّبی جؼتجَی هٌبثغ آکبدهیک آؿٌبیی کبفی ًذاسیذ ٍ تبصُ
کبس ّؼتیذ ،تَكیِی هب ثِ ؿوب ایي اػت کِ حتوبً اص ایي ػشٍیغ اػتفبدُ کٌیذ تب ثجیٌیذ ثٍِاػطِی ػخبٍت غَل
قذستوٌذ هَتَسّبی جؼتجَ ،آهَختي سٍؽ جؼتجَی هقبالت ػلوی اص آة خَسدى ًیض آػبىتش ؿذُ اػت!

- Scopus (۲اسکًپًس) یکی از قدرتمىدتریه فرا مًتًرَای جستجًی
علمی – محصًل اوتشارات السيیر
دٍهیي سٍؽ جؼتجَی هقبالت ػلوی ،اػتفبدُ اص هَتَس قذستوٌذ جؼتجَی اًتـبسات الضٍیش ثِ ًبم  Scopusهیثبؿذ.
اػکَپَع ثضسگتشیي پبیگبُ دادُی اػتٌبدی ٍ چکیذًَُیؼی اص هجالت ػلوی ،کتبةّب ٍ هجوَػِ هقبالتی اػت کِ
آىّب سا ثِ كَست ٍیشایؾ ؿذُ ٍ طجقِثٌذی ؿذُ دس اختیبس کبسثشاى خَد قشاس هی دّذ .ایي ٍةگبُ هجوَػِی جبهؼی اص
ًتبیج پظٍّؾّب ٍ هقبالت هٌتـش ؿذُ دس ػطح جْبًی دس صهیٌِّبی ػلن ٍ فٌبٍسی ،پضؿکی ،ػلَم اجتوبػیٌّ ،ش ٍ
ػلَم اًؼبًی ،سا ثب کوک اثضاسّبی َّؿوٌذ خَد هَسد کبٍؽ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل قشاس هیدّذ ٍ دس قبلتّبی هتفبٍت (آهبس
ٍ ًوَداسّبی ثلشی) ثِ تلَیش هیکـذ.
ػٌبٍیي پظٍّـی هـتشک ٍ هیبىسؿتِای ّش ػبلِ ثِ طَس فضایٌذُای دس حبل افضایؾ اػت ،ثب کوک اػکَپَع ؿوب
هیتَاًیذ هطوئي ثبؿیذ کِ ّیچ یک اص تحقیقبت اًجبم ؿذُ دسثبسُی هَضَع هَسد ًظش خَد سا (کِ دس ػشاػش دًیب اًجبم
هیگیشًذ) اص دػت ًویدّیذ.
هحققبى ثش ایي ٍاقؼیت کِ پیگیشی تحقیقبت کبسی ثؼیبس پیچیذُ اػتٍ ،اقف ّؼتٌذ .پیذا کشدى ًتبیج كحیح دس
جؼتجَی هقبالت هْن اػت ٍ ثِ ّوبى اًذاصُ کـف سًٍذّب ،هٌبثغ ٍ ًْبدّبی ّوکبس ،تبسیخ هقبالت ،هیضاى اػتجبس ٍ …
ًیض هْن اػت .اػکَپَع ثب تجضیِ ٍ تحلیل ًتبیج اهکبى اًتخبة ثْتشیي هقبالت ثب تَجِ ثِ هؼیبسّبی هختلف سا ثشایتبى
هْیب هیػبصد.
اػکَپَع اهکبى جؼتجَی پیـشفتِ سا ثشای ثیؾ اص ثیؾ اص  ۷۵هیلیَى سکَسد هقبلِ هَجَد دس دیتبثیغ خَد فشاّن

هیآٍسد .ػالٍُثش ثخؾ جؼتجَی اكلی اهکبى جؼتجَ ثش اػبع یک ًَیؼٌذُ یب گشٍّی اص ًَیؼٌذگبى ،هیضاى هقبالت
ٍ ػطح ػلوی ًَیؼٌذُ ،هحذٍد کشدى داهٌِ جؼتجَ ثب اػتفبدُ اص کذّبی هَضَػی ٍ اهکبًبتی دیگش ثشای ثْجَد ًتبیج،
اص ٍیظگیّبی ایي هَتَس ػشچ ػلوی ثؼیبس قذستوٌذ هحؼَة هیؿَد.
ػالٍُ ثش ثخؾ جؼتجَی پیـشفتِ ،اػکَپَع دس جْت کوک ثِ اػتفبدُع هطلَة اص هٌبثغ تحقیقبتی ،اهکبًبت
دیگشی سا ًیض ثشای کـف هقبالت هَسد ًیبصتبى فشاّن کشدُ اػت کِ اص آى هیبى هیتَاى ثِ اهکبى دسیبفت اػالى ًؼجت
ثِ هقبالتی کِ تبصُ هٌتـش هیؿَد ،اؿبسُ کشد .ثب اػتفبدُ اص ایي قبثلیت کبسثشاى هیتَاًٌذ ثشای دسیبفت هقبالت جذیذ دس
ساثطِ ثب کلیذٍاطُ یب هَضَػی خبف ٍ یب حتی هقبلِای جذیذ اص ًَیؼٌذُی هَسد ًظش ،هحققبى ٍ اػبتیذ هیتَاًٌذ ثب ایجبد
یک اػالى دس ایي هَتَس جؼتجَی آکبدهیک قذستوٌذً ،ؼجت ثِ آخشیي هقبالت ٍ تحقیقبت هٌتـش ؿذُ دس ساثطِ ثب
هَضَع هذًظش ،ثِساحتی اطالع پیذا کٌٌذ.
اهکبى هشٍس لیؼت کتبةّب ،هقبالت ٍ هجالت ػلوی ثِ تشتیت الفجبیی دس اػکَپَع ثشای کبسثشاى هحیب ؿذُ اػت،
ّنچٌیي کبسثشاى هیتَاًٌذ لیؼتّبی هختق ثِ خَد سا ثب ًـبًِگزاسی اػٌبد هَجَد ایجبد ًوبیٌذ ٍ ثؼذّب ثِ تجضیِ ٍ
تحلیل ایي لیؼت ثپشداصًذ.
ّنچٌیي اهکبى هـبّذُی هقبالت سفشًغ یک هقبلِ ٍ ّنچٌیي هقبالتی کِ اص هقبلِ هَسد ًظش ؿوب ثِ ػٌَاى سفشًغ
اػتفبدُ کشدُاًذ ًیض ٍجَد داسد .اهکبًبت خبف دیگشی چَى هـبّذُ هقبالت هٌتـش ؿذُ دس ؿْشی خبف ًیض دس
اػکَپَع فشاّن ؿذُ اػت.
Scopusاثضاسّبیی ثشای تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی هقبالت سا ًیض دس اختیبس کبسثشاى خَد قشاس هیدّذ .ثشای هثبل ثشای
دسک هؼیبسّب دس ًتبیج جؼتجَ ثِ تجضیِ ٍ تحلیل ثلشی آىّب ثش اػبع ػبل ،هٌجغًَ ،یؼٌذُ ،هَػؼبت تحقیقبتی،
کـَس یب هٌطقًَِ ،ع ػٌذ ٍ هَضَع پشداختِ هیؿَد.
اهکبى هقبیؼِی  ۰۱طٍسًبل ثِ كَست ّوضهبى ثشاػبع هؼیبسّبی هشثَطِ ًیض اص ثخؾّبی جزاة ایي هَتَس ػشچ
آکبدهیک هیثبؿذ .یکی دیگش اص اثضاسّبی تحلیلی اػکَپَع ،هبطٍلی تخللی اػت کِ ثشای اسصیبثی هقبالت تَػؼِ
یبفتِ اػت .دس ایي هبطٍل کِ آى سا هیتَاى ثشای كفحِ هقبالت فؼبل کشد ،هیضاى تؼبهل جبهؼِ ػلوی ثب هقبلِ سا ثش
اػبع هؼیبسّبی هختلف هیتَاى ثِ كَست ًوَداسّب ٍ آهبس ثلشی هـبّذُ کشد.
ثشای ثخؾ ًَیؼٌذگبى هیتَاى تجضیِ ٍ تحلیل هیضاى اسجبػبت ٍ ًقل قَلّب ثِ هقبالت یِ ًَیؼٌذُّ ،وکبسی ثب
هَػؼبت هختلف ،هیضاى هقبالت دس ػیش صهبى ٍ دیگش ؿبخقّب سا ثِ كَست آهبسی هـبّذُ کشد.
آىچِ اػکَپَع سا اص دیگش هَتَسّبی جؼتجَی آکبدهیک هتوبیض هیػبصد ،ایي اػت کِ ایي ػشٍیغ ثِخَدی خَد
ًوبیِای اص توبهی هؼتٌذات ػلوی ثِحؼبة هیآیذ .دس حقیقت ایي هحلَل ّنچَى ػشٍیغ (Web of
)Scienceؿشکت تبهپؼَى سٍیتشص کِ اقذام ثِ ًوبیِکشدى طٍسًبلّبی ػلوی هؼتجش ،هَػَم ثِ ، ISIهیکٌذ؛
اػکَپَع ًیض داسای ًوبیِای هجضا اص ثؼیبسی اص طٍسًبلّب ٍ کٌفشاًغّبی هؼتجش ثیيالوللی اػت .اص طشفی ،ثشخالف
دیگش سقجبی خَد ،ایي ػشٍیغ تَػط یکی اص هؼتجشتشیي ٍ قذیویتشیي ًبؿشاى ػلوی ثیيالوللی یؼٌی الضٍیش ،تَػؼِ دادُ
ؿذُ اػت .ثٌبثشایي هیتَاى ایي اهیذ سا داؿت کِ اهکبًبت ٍ سٍؽّبی جؼتجَی هقبالت ػلوی دس ایي هَتَس ثؼیبس
قذستوٌذتش اص دیگش ػشٍیغّبی هـبثِ ثبؿذ .اهّب ؿبیذ هْنتشیي ضؼف آى ًؼجت ثِ سقجب ،ایي ثبؿذ کِ اػتفبدُ اص خذهبت

ایي هَتَس هٌَط ثِ تْیِی حق اؿتشاک ٍ پشداخت ّضیٌِ تَػط هشاکض تحقیقبتی ٍ آکبدهیک ّؼت ٍ ،ثٌبثشایي ًویتَاى
ثِػبدگی ٍ ثِطَس سایگبى اص خذهبت ایي جؼتجَگش ثؼیبس هحجَة ،اػتفبدُ کشد .اگشچِ ثؼیبسی اص داًـگبُّبی ایشاى
چٌذػبلی اػت کِ ثِػلت هـکالت ٍ هَاًغ هبلی ٍ اسصی اهکبى تْیِی حق اؿتشاک ایي ػشٍیغ سا ًذاسًذ ،اهّب تَكیِی
هب ثِ کؼبًی کِ هیخَاٌّذ ثِطَس جذی ٍ حشفِای اقذام ثِ هقبلًَِیؼی کٌٌذ ،ایي اػت کِ اص ساُّبی هیبىثش ،حؼبة
کبسثشی سا ثشای ایي ػشٍیغ تْیِ کٌٌذ ،تب ثتَاًٌذ اص اهکبًبت ثؼیبس ایي هَتَس جؼتجَی قذستوٌذ آکبدهیک ،کوبل ثْشُ
سا ثجشًذ.

- Academic Search (۳آکادمیک سرچ) رقیبی وسبتاً تازٌيارد در بازار
مًتًرَای جستجًی علمی – محصًلی از شرکت مایکريسافت
یکی اص دیگش ػشٍیغّبیی کِ ثبیذ اص آى ثِػٌَاى سٍؿی ثشای جؼتجَی هقبالت ػلوی یبد کشد ،ػشٍیغ
Academic Searchهبیکشٍػبفت هیثبؿذ .ایي ػشٍیغ ثش اػبع الگَسیتن جؼتجَی (Object-level
)Vertical Searchکِ یکی اص سٍؽّبی ًَیي هَسد اػتفبدُ دس فشاهَتَسّبی جؼتجَ اػت ،تَػؼِ یبفتِ اػت .دس
حقیقت هَتَس آکبدهیک ػشچ هبیکشٍػبفت ؿجکِای هؼٌبیی هتـکل اص اطالػبت کتبةؿٌبختی (هتبدیتب یب فشادادُ) ثشای
هقبالت ػلوی هٌتـش ؿذُ دس هجالت ،کٌفشاًغّب ٍ ًیض هقبالت پظٍّؾگشاى ٍ هَػؼبت ػلوی ٍ داًـگبّی اػت.
هبیکشٍػبفت ایي ػشٍیغ سا دس ػبل  ۴۱۰۲هٌتـش کشدُ اػت ٍ دس تالؽ اػت تب آى سا ثِ اٍلیي دػتیبس پظٍّـی
کبسثشاى خَد تجذیل کٌذ .دس ساػتبی ایي ّذف اخیشا هبیکشٍػبفت ثِ تَػؼِی الگَسیتن هؼٌبیی ایي هَتَس جؼتجَ
پشداختِ اػت ٍ ارػبى داسد کِ ایي سٍؽ ًتبیج جؼتجَی هشتجط ٍ گؼتشدُتشی سا اسایِ هیدّذ .ػشٍیغ Microsoft
 Academic Searchهذػی اػت کِ ثیؾ اص  ۰۱هیلیَى هقبلِ ٍ طٍسًبل سا تحت پَؿؾ خَد قشاس دادُ اػت.
هبیکشٍػبفت آکبدهیک هقبالت سا ثشاػبع هَػؼبت آهَصؿی ،داًـگبُّب ،هحققبى ٍ ًَیؼٌذگبى هقبالت ،کٌفشاًغّب ٍ
طٍسًبلّب ٍ ًیض صهبى اًتـبس هقبالت دػتِثٌذی هیکٌذّ .نچٌیي ًتبیج جؼتجَ سا هیتَاى ثش اػبع استجبط ثب کلیذ ٍاطُی
جؼتجَ ،تبسیخ اًتـبس هقبلِ ٍ تؼذاد اسجبػبت ثِ آى هقبلِ هشتت کشد .ثٌبثشایي هیتَاى گفت کِ یکی اص سٍؽّبی آػبى
ٍ سایگبى جؼتجَی هقبالت ػلوی اػتفبدُ اص اهکبًبت ؿشکت هبیکشٍػبفت اػت کِ ثشای سقبثت ثب غَل گَگل ،اقذام ثِ
تَػؼِی ایي ػشٍیغ کشدُ اػت.

