אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה

הדרכה לחיפוש מאמרים ברשת
טיוטה
כתב :פרופ' משה ברק
גרסה 16
הקדמה
מסמך זה נועד לסייע לסטודנטים במחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה למצוא מאמרים מדעיים לצורך ההוראה בבית
הספר ,לימוד הקורסים באוניברסיטה וכתיבת עבודת הגמר.

תוכן העניינים
חלק א :הכנת המחשב למציאת מאמרים בכתבי-עת שאוניברסיטת בן-גוריון מנוייה עליהם.
חלק ב :חיפוש מאמרים במאגר EBSCO
חלק ג :חיפוש בעזרת WrldCat
חלק ד :מציאת מאמרים ישירות בכתבי-עת דרך TDNet
חלק ה :גישה לכתבי-עת בעברית דרך ספרית ארן
חלק ן :חיפוש מידע על מאמרים (אבל בד"כ לא את המאמרים עצמם )...במאגר ERIC
חלק ז :חיפוש מאמרים באמצעות Google Scholar

בהצלחה!

1

חלק א:
הכנת המחשב למציאת מאמרים בכתבי-עת
שאוניברסיטת בן-גוריון מנוייה עליהם
רשת האינטרנט מאפשרת גישה למאות כתבי-עת בכל התחומים .ניתן להצביע על  3אפשרויות גישה למאמרים
בכתבי-עת
א .כתבי-עת שמאפשרים גישה מלאה למאמרים בחינם.
ב .כתבי-עת שמאפשרים לקבל בחינם רק את תקציר המאמרים .לקבל מאמר מלא יש לבצע הזמנה מקוונת ,בעלות
של כ $30 -למאמר.
ג .כתבי-עת שמאפשרים גישה מלאה למאמרים רק למנויים מוסדיים .אוניברסיטת בן גוריון רכשה מינוי למאות
אמרי עת מהשורה הראשונה.

אוניברסיטת בן גוריון מאפשרת לכל מנויי האוניברסיטה ,כולל סטודנטים" ,להוריד" מאמרים ממאות כתבי-עת
שהאוניברסיטה מנוייה עליהם מכל מחשב המחובר לאינטרנט ,באוניברסיטה או בבית.
כדי לעשות זאת ,עלכם "להכין" את המחשב כך שהמערכת תזהה אתכם כמשתמשים מורשים של האוניברסיטה .למטרה
זאת עליכם את הפרוקסי  proxyבדפדפן כמוסבר להלן

2

הנחיות למשתמשי דפדפן Internet Explorer
מהפריט הראשי של האקספלורר (השורה העליונה במסך) ,הקישו על
Tools > Internet Options > Connection > LAN Setting

3

הקישו על

Connection > Lan settting

סמנו  Vבתיבה ליד האפשרות Use automatic configuration script
בחלון שייפתח הקישו

http://www.bgu.ac.il/bgu.pac

הקישו  OKוהמתינו לאישור הפעולה

בסיום פעולות אלו עברו לחלק ב' של המדריך

4

הנחיות למשתמשים בדפדפן כרום
הקישו על סמל הכלים ובחרו באפשרות Setting

הקישו על  Show advanced settingבתחתית המסך

5

Change proxy setting הקישו על

Connection > LAN setting

6

הקישו על

סמנו  Vבתיבה ליד האפשרות Use automatic configuration script
בחלון שייפתח הקישו

http://www.bgu.ac.il/bgu.pac

בקישו  OKלאישור והמתינו לסיום הפעולה

בסיום פעולות אלו עברו לחלק ב' של המדריך

7





חלק ב:
חיפוש מאמרים במאגר EBSCO
מאגר מידע  .EBSCOזהו כלי החיפוש היעיל ביותר ,ומומלץ להשתמש בו בעדיפות ראשונה
המאגר מכיל מידע על מאמרים באלפי כתבי-עת.
המאגר מאפשר לא רק לחפש מידע על מאמרים אלא גם למצוא את המאמרים עצמם ,במידה ואב"ג מנוייה על
כתב-העת המתאים.

כניסה דרך ספרית ארן
לכניסה דרך ספריית ארן ,הקישו על מאגרי מידע > חיפוש לפי מילת מפתח בלועזית > EBSCO
רשמו את המילה  EBSCOבתיבת החיפוש והקישו על 'חיפוש' כנראה להלן

בחרו באפשרות  ,EBSCOכנראה להלן

בעבודה מהבית ,תקבלו מסך הזדהות כנראה להלן .הקישו בו את שם המשתמש והסיסמה שלכם באוניברסיטה

8

עליכם להגיע למסך זה

אם הגעתם למסך הנ"ל דלגו לסעיף הבא – הדרכה לחיפוש מאמר

9

קישור ישיר למאגר EBSCO
ניתן להגיע למאגר  EBSCOישירות (לא דרך ספריית ארן).
הקישו על הקישור הבא
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C363507379635563245
3E8220E364D36713689360E322E337133503&return=y&IsMobile=N
(שמרו במועדפים בדפדפן שלכם)
בחלון שייפתח בחרו באפשרות  ,EBSCOhost Webכמוצג להלן

שימו לב ששם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מופיע .הדבר מציין כי הנכם מזוהים כמשתמשים מורשים על ידי
האוניברסיטה.
הקישו על  EBSCOhost Webכמסומן לעיל.
בתפריט הבא שייפתח בחרו באפשרות  Academic Search Premierכמוצג להן

סוף סוף מתחילים לעבוד...
10

הדרכה לחיפוש מאמר
להלן הדגמה כיצד לחפש מאמרים של המחבר Moshe Barak

הערה :אפשר לפתוח עוד שורות ) (Add Rowולהוסיף מילות חיפוש כגון אלו:
…( Technology science mathematics computersרושמים מילה אחת בכל שורה)
ברצוננו למצוא אך ורק כתבי-עת מדעיים Scholarly (Peered Reviewed) Journals
סמנו את המידע בחמש הנקודות המסומנות חיצים להלן

לביצוע החיפוש הקישו על Search
תוצאות החיפוש מראות כי התקבלו  22מאמרים .להלן רואים רק את מאמר מספר 1

11

נקיש על הקישור  PDF Full Textונקבל גרסה מלאה של המאמר
באפשרותנו לקבל את רישום המקור (רפרנס) המדויק של המאמר כדי לרשום אותו ברשימת המקורות בעובדה של
למטרה זו נקיש על שם המאמר

נקבל מידע מפורט על המאמר .בצד ימין מופיע חלון  .Toolsנקיש על  ,Citeכנראה להלן

נבחר בגרסת  ,APAונעתיק את רישום המקור לתוך העבודה שלנו ,כנראה להלן

שיטה זו היא המומלצת ביותר למציאת רפרנס של מאמר .אנו מקבלים רישום מדיוק של המאמר ,וחוסכים
עבודה קשה ושגיאות אין סופיות בכתיבה ידנית.
12

חיפוש קובץ של מאמר ,כאשר הקובץ אינו מתקבל בEBSCO -
לפעמים לא מופיע קישור ישיר לקובץ .PDF
כדי לבדוק אם ניתן לקבל את המאמר במלואו ,נקיש על  , Check for full textכנראה לעיל

המערכת מציעה שני קישורים דרכם אפשר להגיע למאמר .נבחר את התחתון

)Springer link (Malmad IL

הערה :מלמ"ד = המרכז לשירותי מידע דיגיטליים (לכל המוסדות האקדמיים בישראל)

13

סוף סוף הגענו למאמר עצמו .נקיש על הקישור PDF

הנה תחילת המאמר...

14

חלק ג'
חיפוש בWorldCat -
זהו מנוע חיפוש קל שימוש ויעיל מאוד
הקישו על הקישור

www.worldcat.org
תפתח תיבת החיפוש

הקישו בחלון החיפוש את שם המאמר או חלק ממנו ,רצוי עם גרשיים.
""Teaching Mathematics
אפשר גם לרשום של מחבר ,לדוגמה
""David Perkins
תקבלו רשימה ארוכה של מאמרים ,לדוגמה עבור ""Teaching Mathematics
בחרו את המאמר המתאים לכם והקישו על שם המאמר

15

לקבלת רפרנס תקני ,הקישו על הקישור מצד ימין למעלה

בחרו בפורמט APA

סמנו את הטקסט מתוך התיבה ,העתיקו אותו ) (Copyוהדביקו בעבודה שלכם )(Paste

16

חלק ד:
חיפוש בכתבי-עת באמצעות TDNET
(מלמ"ד)
שיטה זו שימושית כאשר אנו רוצים לחפש מאמרים בכתב עת מסוים
קישור ישיר לאתר http://libnet.ac.il/~libnet/ule/ule.htm TDNET
לכניסה דך ספריית ארן ,היכנסו לקטלוג של ארן .הקישו על כתבי-עת ובחרו באפשרות "חיפוש כתבי-עת ועתונים
אלקטרוניים דרך TDNET

להלן קישור ישיר לTDNET -
libnet.ac.il/~libnet/ule/ule.htm

17

בעבודה מהבית ,תקבלו מסך הזדהות כנראה להלן .הקישו בו את שם המשתמש והסיסמה שלכם באוניברסיטה.

תגיעו למסך הבא:

עליכם לקבל את המסך הבא:

18

לתשומת לב:
אם הסמל של אוניברסיטת בן-גוריון לא מופיע בראש הדף ,סימן שהמערכת לא מזהה אתכם כבעלי הרשאה של
האוניברסיטה ,ולא תוכלו לקבל מאמרים מלאים מכתבי-עת שהאוניברסיטה מנוייה עליהן.

19

בתיבת החיפוש הקישו את שם כתב העת או חלק ממנו ,ותקבלו את כל כתבי העת המתאימים לשם זה.
לדוגמה ,אם נקיש  ,Educational Studies in Mathematicsנקבל את המסך הבא

מכאן אנו רואים כי באפשרותנו לקבל את המאמרים המלאים ) (Full Textלשנים משנת  1997ועד היום. .
נקיש על הקישור השלישי לעיל ,המוביל אותנו ישירות לעמוד הבית של ההוצאה  Springerהמפרסמת את כתב העת
(מומלץ) .ידוע לנו המספרים  Volume, Issueשל המאמר ,נקיש אותם בתיבה הבאה .אחרת נקיש
All Volumes & Issues

קישור לכל המאמרים שפורסמו בכתב העת בעבר אשר עומדים לרשותנו ,כנראה להלן

20

חיפוש מתקדם
אפשר לבצע חיפוש הרבה יותר משוכלל לפי מילות מפתח ,שמות מחברים וכדומה.
הקישו על Search TDNet

ותגיעו לחלון הבא.

21

...מכאן יש הרבה מאוד אפשרויות
.א
עת אליהם יש גישה מלאה דרך המאגר של ספריית ארן-דוגמאות לכתבי

Educational Leadership
Educational Research and Evaluation
Educational Studies in Mathematics
International Journal of Technology and Design Education
Mathematics and Computer Education
Computers & Education
Education and Information Technologies
Springer  האוניברסיטה מנוייה על כל המאמרים של הוצאת:שימו לב

22

חלק ה
חיפוש בכתבי-עת בעברית

תקבלו רשימה כנראה להלן.

ראו לדוגמה את כתב העת אאוריקה להוראת מדע וטכנולוגיה

23
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חלק ו:
חיפוש מידע על מאמרים (אבל
בד"כ לא את המאמרים עצמם)...
במאגר ERIC
זהו אחד המאגרים הגדולים ביותר על פרסומים בתחום החינוך .כתובת המאגר:
http://www.eric.ed.gov/
ברוב המקרים ניתן לקבל ממאגר זה מידע על מאמר ,או תקציר של המאמר ,אבל לא את המאמר המלא.
מומלץ להיעזר ב ERIC -לאיתור שמות המאמרים \ כתבי העת ,ואח"כ לאתר את המאמר ברשת או בספריה של
האוניברסיטה ,כמסבר בעמודים הבאים.
שימוש בERIC -


מעמוד הבית מומלץ להקיש ישירות על .Advanced Search



נפתח לפניכם תפריט חיפוש משוכלל ,לפי שם הפרסום ו\או שם המחבר .אפשר להוסיף קטגוריות לפי הדרוש

25



כאמור לעיל ,החיפוש ב ERIC -נותן בד"כ רק את תקציר המאמר .אם מצאתם מאמר המעניין אתכם ,מומלץ
לחפש את הגרסה המלאה שלו באמצעות המאגר של אב"ג ,או כמפורט בהמשך מסמך זה.



אם ברצונכם לחפש ב ERIC -רק מאמרים שאפשר לקבלם כטקסט מלא (ולא רק תקציר) ,סמנו את התיבה
 Show only results with free full-text directly from ERICלעיל



בתיבה  Publication Typeמומלץ לסמן תחילה את התיבה .Any Publication Type



אם קיבלתם יותר מידי תוצאות ,אפשר לסמן סוגים ספציפיים ,כגון .Journal Articles
מאגר ERICDIGESTS

מאגר  Ericdigestsמכיל מאמרים קצרים (טקסט מלא) שנכתבו על ידי אנשי מקצוע .מומלץ להעיר במאמרים אלו
למציאת מקורות (שמות של מאמרים) בתחום הרצוי.
כתובת המאמר:
http://www.ericdigests.org/
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חלק ז
מציאת מידע על מאמרים באמצעות
Google Scholar
זוהי גרסה מיוחדת של מנוע החיפוש  Googleהמיועדת לאקדמיה .כתובתו:
http://scholar.google.com/
מנוע חיפוש זה מאפשר למצוא מידע על מאמרים ,לפי נושא ,שם הכותב או מילות מפתח


מקישים את שם המחבר או המאמר ומקבלים מידע רב שימושי ביותר.



לפעמים אפשר למצוא את המאמר עצמו ,אבל לרוב מתקבל קישור לתקציר בלבד.



המידע מדורג לפי כמות הציטוטים של כל מאמר על ידי אחרים ,דבר המעיד על איכותו.



כמו יש קישור למאמרים נוספים באותו תחום.

נקיש לדוגמה את שם המחבר  David Perkinsונקבל מידע על מאות מאמרים וספרים שכתב עורך מפורסם זה.
במקרים רבים מופיע בצד שמאל קישור להורדת של המאמר המלא ,כנראה בדוגמה הבאה.

בהצלחה
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