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Web of Science של )core database( מאגר הליבה

כולל פרסומים שנבחרים בקפידה לפי סטנדרטים אקדמיים גבוהים.

זהו מאגר רב-תחומי הכולל פרסומים במדעים )דגש על מדעי הבריאות(,  

מדעי החברה, מדעי הרוח והאמנויות.

ייחודי:

הקפדה על רמה אקדמית גבוהה באוסף הליבה •

אפשרות להצגת תוצאות לפי מספר הפעמים שציטטו את הפריטים,   •

או לפי מספר הפעמים שפתחו את הפריטים בטקסט מלא

אפשרויות נרחבות לניתוח מגמות המתבטאות בפרסומים •



חיפוש

כדי לחבר ביטוי חיפוש המורכב משני מונחים או יותר,

כדי להוסיף תיבות חיפוש +Add row לחצו על

והגדירו את האופרטור ביניהן לפי הצורך.



חיפוש

כך ייראה חיפוש פריטים העוסקים בשלושת הנושאים חינוך, 

סובלנות, דעות קדומות, בתנאי ששלושתם מופיעים יחד

ברשימת הנושאים של כל פריט.



חיפוש

מול תיבת החיפוש, בחרו בשדה שבו אתם רוצים לחפש.

החיפוש ייערך על הקטגוריות שהוגדרו לפריטים, topic אם תבחרו

החיפוש ייערך על הכותרות. title ואם תבחרו
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סינון תוצאות

כדי לבחור רק בתוצאות בתחומי הדע ת 

.Analyze Results הרלוונטיים לכם, לחצו על



סינון תוצאות

מפת התחומים תציג את מספר הפריטים בכל תחום דעת.

הרלוונטיים ביותר לחיפוש שלכם. אם חיפשתם פריטים על "חינוך לסובלנות", תוכלו לבחור בתחומי הדעת



סינון תוצאות

  .view selected ברשימת התחומים מתחת למפה הצבעונית, סמנו את התחומים שלכם ולחצו על



סינון תוצאות

בסרגל העליון ניתן לסנן את התוצאות

לפי מדדים שונים.
רלוונטיות

מספר כניסות  

לטקסט מלא

מספר הפעמים  

שציטטו את  

הפריט

תאריך פרסום



סינון תוצאות

בתפריט השמאלי ניתן לסנן את התוצאות

חתכים שונים. לפי

WOSקטגוריות של 

שנות פרסום

סוג חומר

(ספר וכדומה/ מאמר )

הארגון אליו משויך הפרסום

הארגון שמימן את המחקר

מחברים מדורגים לפי מספר הפרסומים שלהם בנושא

שם המקור

ניתוח תוצאות

חיפוש

סינון תוצאות

איתור מקורות  

שציטטו פריט מסוים

בדיקת

Impact Factor

הפקת פרופיל  

פרסומים של מחבר

ניתוח תוצאות



ניתוח תוצאות

כדי לנתח את תוצאות החיפוש לפי מגוון  רחב 

.Analyze Results של חתכים, לחצו על



ניתוח תוצאות

תוכלו לפלח את התוצאות לפי כל אחד מהחתכים בתפריט הניתוח:

שנת פרסום, סוג חומר, מממני המחקרים, מדינות שבהן בוצעו המחקרים ועוד.

רחפו עם העכבר מעל רובריקה

כדי להקפיץ חלון לצפייה בפרסומים

המדווחים בה.



ניתוח תוצאות

פילוח לפי שנת הפרסום, למשל, יציג את המגמה של התפתחות תחום החקר בנושא שלכם:



ניתוח תוצאות

פילוח לפי גופים מממנים יראה לכם מיהם בעלי העניין ועשוי לעזור לכם

בגיוס משאבים למחקר שלכם.

דוגמה: פילוח הגופים שמימנו מחקרים בנושא "התחממות כדור הארץ"



ניתוח תוצאות

ניתן לשנות את התצוגה של הפילוח ממפה לגרף,

ואפשר גם לשנות את מספר הנתונים שיוצגו במפה / גרף:



ניתוח תוצאות

.)jpeg( ניתן להוריד את תצוגת הפילוח כתמונה



ניתוח תוצאות

בתצוגה הטבלאית מתחת למפה תוכלו לצמצם את הנתונים שיוצגו

לפי מספר מינימלי של פריטים להצגת נתון.

דוגמה: בפילוח לפי גופים ממנים, אפשר להציג רק גופים שמימנו

מחקרים בתחום. לפחות 10



ניתוח תוצאות

גם את התצוגה הטבלאית ניתן להוריד כתמונה.
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תציג את  21לחיצה על הספרה 

.רשימת המקורות שציטטו את הפריט

איתור מקורות שציטטו פריט מסוים

חפשו את הפריט לפי כותר בחיפוש הבסיסי.

ברשימת התוצאות, לחצו על מספר הציטוטים שלו כדי לצפות

בפריטים שציטטו אותו.
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הפקת פרופיל פרסומים של מחבר

בדף הבית הקלידו את שם המחבר )שם משפחה לפני שם פרטי(,

.Author ובתפריט הנפתח בחרו



הפקת פרופיל פרסומים של מחבר

בדף התוצאות לחצו על

.Create Citation Report

Impact Factorבדיקת 
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בדיקת Impact Factor: דירוג כתבי עת אקדמיים

בדף הבית של המאגר לחצו על:
Journal Citation Report

Impact Factor

זהו מדד להשפעה של כתבי עת על המחקר האקדמי.  

המדד מתבסס על מספר הפעמים בהן ציטטו מכתב  

העת במשך שנה מסוימת.

כדי להבין אם כתב עת מסוים מדורג גבוה או נמוך, 

יש לבדוק:

א. מה הדירוג הגבוה ביותר בתחום של כתב העת  

)אם זהו כתב-עת בתחום עבודה סוציאלית,  

נבדוק את הדרוג בתחום עבודה סוציאלית(

ב. מה הדירוג של כתב העת המסוים

)בדיקה לפי שם כתב העת(

בדיקת דירוג כתב עת לפי שמובדיקת דירוג כתבי עת בתחום מסוים



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

לחצו על
Browse by Category



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

לחצו על
Journals by Rank



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

לחצו על
Select Categories



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

סמנו את הקטגוריות 
שלכם ברשימה.



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

בחרו את השנה 
.Submit הרצויה ולחצו



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

בטור Journals, לחצו על המספר של כתבי העת בקטגוריה כדי לצפות בהם לפי כותר.



בדיקת Impact Factor: מהו הדירוג הגבוה בתחום?

Journal Impact Factor בטור

יופיעו הדירוגים של כתבי  

העת בסדר יורד.

דוגמה: בתחום שבחרנו 

הדירוג הגבוה ביותר הוא  

5.430

לאחר שקיבלנו סדר גודל של  

דירוג כתבי העת בתחום  

שלנו, נבדוק מהו הדירוג של  

כתב העת המסוים שבידנו.

בדיקת דירוג כתב עת לפי שמו



לפי שם כתב העת Impact Factor

של כתב עת מסוים, נקליד את שמו בדף הבית   Impact Factor כדי לבדוק

:Journal citation report של

התחילו להקליד את שם כתב העת ובחרו בכתב העת המתאים מרשימת ההשלמות האפשריות



לפי שם כתב העת Impact Factor

שימו לב:

יש לבחור בשם כתב העת מרשימת האפשרויות  

בלבד.

אם כתב העת לא מופיע ברשימת האפשרויות,

ודאו שהקלדתם אותו כראוי.



לפי שם כתב העת Impact Factor

של השנה האחרונה שנמדדה. Impact Factor התצוגה שתתקבל תציג את

תוכלו לצפות גם בשנים קודמות. All years אם תלחצו על
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לפי שם כתב העת Impact Factor

השוו את דירוג כתב העת לדירוג כתבי עת בתחום.

בתחום בו הדירוג המקסימלי הוא 5.430, דוגמה: אם כתב העת שלכם מדורג 4.267

כתבי עת, בידכם כתב עת בדירוג גבוה. והוא נמצא במקום השישי מתוך 88




