הספרייה

מדריך משתמש לחיפוש במאגרי מידע EBSCO HOST

דצמבר 2020

כל הזכויות שמורות לספרייה של המכללה האקדמית אשקלון.

מערכת חיפוש  EBSCO HOSTמכילה כ 13 -מאגרי מידע:
 – Academic Search Completeמאגר רב תחומי ,ברובו בטקסט מלא ,מכיל מאמרים
משנת .1791
 - SOCINDEX with Full Textמאגר בתחום סוציולוגיה ,המכיל מאמרים בטקסט מלא
משנת .1701
 - Jewish Studies Sourceמאגר מקורות בהיסטוריה יהודית בעת העתיקה ובת זמננו
בטקסט מלא משנת .1722
 – Criminal Justice Abstracts with Full Textמאגר בתחום קרימינולוגיה בטקסט
מלא.
 – eBook Academic Collectionמאגר רב תחומי של ספרים אלקטרוניים בטקסט מלא.
 – Political Science Completeמאגר בתחום מדעי המדינה המכיל מאמרים בטקסט מלא.
 - EconLit with Full Textמאגר בתחום הכלכלה המכיל מאמרים בטקסט מלא.
 - Social Work Abstractsמאגר בתחום עבודה סוציאלית ,המכיל תקצירים משנת .1965
 - Cochrane Databaseאוסף מאגרים בתחומי בריאות ורפואה.
 - CINAHL Plus with Full Textמאגר בתחומי סיעוד ובריאות בטקסט מלא המכיל מאמרים
בטקסט מלא ,משנת .1937
 - Hospitality & Tourism Completeמאגר בתחום התיירות ,המכיל מאמרים בטקסט מלא,
משנת .1965
 - APA PsycArticlesאוסף מאגרים בתחום הפסיכולוגיה המכיל מאמרים בטקסט מלא.
 - MEDLINEמאגר בתחומי בריאות ורפואה בטקסט מלא.
לחיפוש בתוך מאגר יחיד ,יש ללחוץ על שם המאגר .לבחירת יותר ממאגר אחד לחיפוש ,יש
לסמן את התיבות לצד שם המאגר וללחוץ על "."CONTINUE

אפשרויות החיפוש
חיפוש בסיסי – BASIC SEARCH
הקלד מילה ,נושא ,מחבר או כותר של הפריט המבוקש.
לחיפוש לחץ על "."Search

במאגר זה ניתנת אופציה לשימוש באופרטורים בוליאניים AND / OR / NOT
לצמצום או הרחבת החיפוש.
שימוש ב AND -מתאימה לצמצום החיפוש .כאן יוצגו הפריטים המכילים בתוכם
את כל הנושאים המוגדרים.
דוגמא:
Face perception AND Memory
שימוש ב OR-מתאים להרחבת החיפוש .כאן יוצגו הפריטים העוסקים באחד או
יותר מהנושאים המבוקשים.
דוגמא:
Face perception OR Face Recognition
שימוש ב NOT-מתאים לצמצום החיפוש .הפקודה מוציאה מהנושא הנדרש
את החלק הלא רצוי.
דוגמא:
Face perception NOT Face recognition
שימוש בקיטוע – סימן *
שימוש בכוכבית יאחזר מילים בעלות סיומות שונות.
לדוגמא psycho* :יאחזר  psychology, psychologists, psychologicalוכו'.
הצמדת מילים בחיפוש
שימוש בסימן גרשיים " – " מצמידה את מילות החיפוש ומחפשת ביטוי מדויק
על פי שאלת החיפוש .לדוגמה ביטוי "."Child abuse

חיפוש מתקדם – ADVANCED SEARCH
 .1הקלד בתיבת החיפוש את המונח ובחר את השדה הרצוי.
 .2להצלבת מונחים הקלד מונח נוסף בתיבת החיפוש בשורה חדשה.
 .3בחר במילת חיבור המתאימה.AND OR NOT :
 .4ניתן להוסיף או להסיר תיבת חיפוש ע"י לחיצה על ( +להוספה) או על – (להסרה).
 .5למיקוד החיפוש ניתן לבחור שדה לחיפוש לפי :שם מחבר ,כותר ,נושא וכדו' ע"י בחירת
השדה הרצוי.
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הגבלות החיפוש
למיקוד התוצאות ניתן להפעיל הגבלות החיפוש :מאמרים בטקס מלא ,מאמרים מכתבי עת
אקדמיים ,שם כתב העת בו התפרסם המאמר ,סוג פרסום ,תאריך הפרסום וכו' .לקביעת
ההגבלה סמן  Vבחלון המתאים .לביצוע החיפוש לחץ על .SEARCH

חיפוש באמצעות מילון למונחי מפתח SUBJECT TERMS -
 Subject Termsהיינו מילון מונחי מפתח מבוקר (תזאורוס) שמוגדריםעל ידי עורכי המאגר.
מונחים אלה מופיעים בכל הפריטים כמילות מפתח ) (Subject Termsומתארים את תוכן
הפריט.
 .1בחר את  Subject Termsבסרגל העליון.
 .2בחר באחת האופציות הקיימות לחיפוש:
 – TERM BEGINS WITHרשימת מונחים אלפביתית;
 – TERM CONTAINSרשימת מונחים המכילים את המונח הנדרש;
 – RELEVANCY RANKEDהצגת המונחים לפי רמת הרלוונטיות.
 .3הקלד את המונח הרצוי ולחץ על  BROWSEאו בחר את המונח מהרשימה
האלפביתית .קיימת אפשרות לבחור יותר ממונח אחד .לצורך זה יש לחזור על
החיפוש ולסמן את כל המונחים הנדרשים.
 .4בחר את מילת החיבור המתאימה  AND/OR/NOTולחץ על .ADD
 .5כל המונחים המסומנים מופיעים בתיבת החיפוש למעלה .לביצוע החיפוש
לחץ על .SEARCH
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חיפוש ברשימת כתבי עת – PUBLICATIONS
כאן מוצגת רשימת כתבי העת הנמצאים במאגר עם תיאור קצר של פרטיו.
 .1לחיפוש כתבי העת בחר את  PUBLICATIONSבסרגל העליון.
 .2בחר באחת האופציות הקיימות לחיפוש:
 – ALPHABETICALרשימה אלפביתית של שמות כתבי העת;
 – BY SUBJECT AND DISCRIPTIONחיפוש לפי נושא אות תיאור
כתב העת;
 – MATCH ANY WORDSחיפוש לפי מילה/מילים מתוך שם כתב
העת .ניתן להקליד יותר ממילה אחת .התוצאות מוצגות לפי רמת
הרלוונטיות.
 .3הקלד את שם כתב העת הרצוי ולחץ על  BROWSEאו בחר את השם
מהרשימה האלפביתית .למידע אודות כתב העת ופריסת גיליונות לחץ על
כותרו .קיימת אפשרות לבחור יותר מכתב עת אחד .לצורך זה יש לחזור על
החיפוש ולסמן את כל השמות הנדרשים .לאחר הסימון לחץ על .ADD
 .4כל כתבי העת המסומנים מועברים לתיבת החיפוש למעלה .יש להוסיף אתהמונח
הרצוי לרשימת כתבי העת המובחרים באמצעות מילת קישור המתאימה
 .AND/OR/NOTלביצוע החיפוש לחץ על .SEARCH
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הצלבת חיפושים קודמים – SEARCH HISTORY
כל השאילתות שבוצעו במהלך החיפוש במאגר נשמרות בהיסטוריית החיפושים
עד לסגירתו .במאגר קיימת אופציה לבצע הצלבת חיפושים קודמים.
 .1בחר ב SEARCH HISTORY -מתחת לתיבת החיפוש.
 .2סמן את החיפושים שברצונך להצליב והגדר סוג ההצלבהSEACH WITH :
 ANDאו .SEARCH WITH OR
 .3לחץ על  VIEW RESULTSעל מנת להציג תוצאות החיפוש.
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טיפול בתוצאות החיפוש
לאחר ביצוע החיפוש מתקבל מסך בו ניתן למקד את תוצאות החיפוש:
 - REFINE RESULTS .1צמצום התוצאות לפי טקסט מלא ,סוגי פרסום ,נושאים ,שמות
כתבי העת וכו'.
 – LIMIT TO .2הגבל תוצאות החיפוש לפי :מאמרים בטקסט מלא ,פריטים עם רשימה
ביבליוגרפית ,מאמרים ברמה אקדמית ותאריך פרסום.
 .3להצגת מידע מפורט על המאמר לחץ על כותרתו.
 .4לפתיחת טקסט מלא של המאמר לחץ על  PDF FULL TEXTמתחת לפריט.
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להצגת הפריט לחץ על כותרתו .כאן מוצגים פרטים ביבליוגרפים של המאמר,
מילות מפתח ,תקציר וכו'.
 .1את המאמר ניתן להדפיס ,לשמור ,לשלוח ב EMAIL -או לשמור כקובץ.
 .2לחיצה על הכלי Cite
וכדומה)
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מציגה את המאמר לפי כללי רישום ביבליוגרפי (APA

