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اشپرینگر
اشپرینگر پایگاه اطالعاتیای است که از نظر پژوهشگران اهمیت زیادی دارد و زیرمجموعه مؤسسه بزرگ و شناختهشده دنیای علم
و پژوهش ،اشپیرینگر است .این پایگاه اطالعاتی که با گردآوری منابع مختلف از زبان های گوناگون ،منبع اطالعاتی مناسبی را برای
پژوهشگران در سرتاسر جهان فراهم کرده است ،در زمینه علوم مختلفی همچون روان شناسی ،بهداشت و سالمت ،تاریخ ،آمار ،فیزیک،
ادبیات ،حقوق ،ریاضی ،داروشناسی و غیره فعالیت میکند .این گستردگی زمینه ها باعث شده است تا پژوهشگران زیادی از این پایگاه
اطالعاتی استفاده کنند .اشپرینگر داری بیش از ششونیم میلیون مقاله ،یک میلیون مقاله کنفرانسی ،چهار میلیون فصول مختلف کتابها،
 500پروتکل و تعدادی فایل ویدیوئی شامل دورهها و فیلمهای آموزشی تهیهشده توسط مؤسسهها و نویسندگان برجسته است .همچنین
در این پایگاه  3603مجله و بیش از  263هزار نسخه کتاب وجود دارد .در صفحه اصلی این پایگاه ،کتابها و مجلههای جدید که در
دسترس پژوهشگران قرار گرفته ،قابل مشاهده است .این صفحه بهطور مرتب بهروزرسانی میشود و این بهروزرسانی ،همه مجلهها و
کتابهای انتشارات معتبر اشپیرنگر را شامل می شود .شعار معروف اشپرینگر این است که با این پایگاه اطالعاتی 10 ،میلیون منبع اطالعاتی
را در دست دارید.
از محاسن اشپرینگر ،توانایی دسترسی به میزان تأثیرگذاری و اعتبار مجلهها است .پژوهشگر پس از جستوجوی مجله مورد نظر
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می تواند اطالعات جامع و کاملی در مورد آن بهدست آورد ،ازجمله ضریب تأثیر مجله ،سالهای انتشار ،تعداد شمارههای چاپشده،
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منتشرکننده مجله ،تعداد مقالههای چاپشده در مجله و از همه مهم تر ،زمینه پژوهشی اصلی و فرعی مجله .همچنین پژوهشگر از طریق
این پایگاه می تواند پس از یافتن مجله مورد نظر ،در قسمت ارسال مقاله بهطور مستقیم به سایت مجله مورد نظر وصل شود و مقاله خود
را برای بررسی و پذیرش ،در اختیار مجله قرار دهد .دسترسی به مجله ها در اشپرینگر به دو دسته رایگان و غیر رایگان تقسیم میشود که
پژوهشگر با توجه به نیاز خود میتواند از هر کدام از آنها استفاده کند؛ اگرچه تعداد مجلههای رایگان این پایگاه بسیار بیشتر از تعداد
مجله های غیر رایگان است و این نکته ،از محاسن دیگر این پایگاه اطالعاتی محسوب میشود .برخالف بسیاری از پایگاههای اطالعاتی
که دسترسی به سایت آنها محدود است و جستوجو در آن ها نیازمند خرید اشتراک است ،این پایگاه برای جستوجو و بسیاری از
دسترسیها محدودیتی ندارد.
وجود قسمتی تحت عنوان آموزش جستوجو در اشپرینگر ،پژوهشگر را در جستوجوی صحیح و دسترسی به منابع اطالعاتی دقیق،
یاری میدهد .پژوهشگر میتواند با جست وجوی نام یک شخص ،به تمامی منابع اطالعاتی که آن فرد منتشر کرده است ،اعم از کتاب،
مقاله و ویدیو دسترسی پیدا کند .همچنین با ایجاد حساب کاربری میتواند برای مجلهها ،مقالهها و افراد مختلف یادآور قرار دهد تا به
محض انتشار مقاله یا مجله مورد نظر پژوهشگر ،آن مقالهها و مجلهها در اختیار وی قرار گیرد.
از بخشهای دیگر این پایگاه اطالعاتی میتوان به بخش کتاب اشاره کرد که امکان دستیابی به کتابهای انتشارات اشپرینگر را
فراهم می کند .در این بخش معموالً برای هر کتاب ،بخشی تحت عنوا ن خالصه یا مقدمه قرار داده شده است .افزون بر آن ،اطالعات
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کتاب شناسی هر کتاب در این قسمت قابل مشاهده است .از نکات مثبت دیگر این بخش ،دسترسی پژوهشگر به اطالعات تماس نویسنده
شامل ایمیل ،آدرس و اطالعات دیگر است که این امر به پژوهشگر کمک میکند تا بدون واسطه با نویسنده اثر ارتباط برقرار کند.
از معایب اصلی این پایگاه ،عدم پشتیبانی آن از زبان های مختلف دنیا است .این پایگاه فقط از دو زبان پشتیبانی میکند که یکی از
آن ها زبان انگلیسی است .اگرچه زبان اصلی علمی و پژوهشی دنیا زبان انگلیسی است ،وجود زبانهای دیگر نیز میتواند در جستوجوی
منابع به پژوهشگران سایر زبانها کمک کند.
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