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 קוראים יקרים! 

כאן אספנו את הכלים העומדים לרשותכם לחיפוש שאונים וכלי מחקר. לידיעתכם: במרבית המקרים 

 ללא קישור לטקסט מלא.  מדובר על תיאור הכלי והפניה למקור בו הוא התפרסם

 

 

 חיפוש שאלונים בקטלוג הספרייה  .1

חיפוש שאלונים אשר נמצאים בתוך אוסף עבודות מ"א ודוקטורט של הספרייה. לביצוע ניתן לבצע 

החיפוש יש להיכנס לקטלוג הספרייה, חיפוש מתקדם ולבחור בסוג חומר שאלון. בשורת חיפוש 

 גלובאלי הקש את הנושא הנדרש.

 

השאלון יש  היות ומדובר בשאלונים אשר התפרסמו בתוך עבודות מחקר, על מנת להשיג את

 לאתר במדף את העבודה. פרטי העבודה ומספר מיון נמצאים בכרטיס השאלון 
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 מכון הנרייטה סאלדמאגר של  "כלי מחקר"מאגר תת  .2

מאגר מידע הכולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנערכו בארץ בתחומי החינוך והחברה. 

  .נכללים בו כלים כמו שאלונים, מבחנים וסולמות

 יש לבחור "כלי מחקר" מאגר מכון סאלדריט בתפ

 

 .במדריך למשתמשלתיאור המאגר והסבר על דרכי חיפוש עיין 

https://ezproxy.aac.ac.il/login?url=http://www.info2011.szold.org.il/Screens/WebScreens/STSearch.aspx
https://ezproxy.aac.ac.il/login?url=http://www.info2011.szold.org.il/Screens/WebScreens/STSearch.aspx
http://www.info2011.szold.org.il/Screens/WebScreens/helpfile.pdf
http://www.info2011.szold.org.il/Screens/WebScreens/helpfile.pdf


3 
 

 –( באנגלית בלבדמאגר כלי מחקר ושאלונים בנושא הפסיכולוגיה בטקסט מלא ) .3

APA PsycTESTS 

 מכיל מידע מפורט אודות הכלי וטקסט מלא שלו.  APA  PsycTESTSמאגר 

ר כלי מחקר סמן אותו בתפריט, רשום את הנושא הרצוי בשורת החיפוש; לקבלת לחיפוש במאג

( Keyword( או מילת מפתח )Test nameתוצאות מדויקות יותר בחר  באופציה של חיפוש בשם הכלי )

 ולחץ על חפש. 

 

. שימו TESTלקבלת טקסט מלא של השאלון בחר באייקון  Summeryלקבלת תיאור השאלון לחץ על 

 . TESTלב: טקסט מלא קיים רק לשאלונים על ידם מופיע סימן 

 

http://psycnet.apa.org.ezproxy.aac.ac.il/
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 מאגר כלי מחקר של מכון מופ"ת .4

 של מכון מופ"ת )מאגר חופשי באינטרנט( מאגר כלי מחקר

. מורים והכשרת החינוך בתחום אחרים מחקר וכלי תצפיות, שאלונים על מידע כולל המאגר

 גמר עבודות, דוקטורט עבודות הכולל, המידע שבמרכז מחקרים אוסף מתוך לקוחים השאלונים

 .מחקר ודוחות שני לתואר

 

 של מכון מופ"ת וש במאגר כלי המחקרמדריך לשימ

 

 

  חיפוש כלי אבחון בקטלוג אוניברסיטת חיפה .5

 

 חיפוש אחד של אוניברסיטת חיפה

תזה של אוניברסיטת חיפה. יש להקליד מילות חיפוש  איתור כלי אבחון ושאלונים מתוך עבודות

 ובשדה 'סוג חומר', לבחור: 'כלי אבחון':

 

 

 

http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/Pages/researchtools-open.aspx
http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/Documents/reaserchtools-guide.pdf
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HAU&sortby=rank&lang=iw_IL
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HAU&sortby=rank&lang=iw_IL
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 מאגר כלי מחקר של קרן שלם .6

שאלונים איכותניים וכמותניים  מציע)מאגר חופשי באינטרנט(  קרן שלםמאגר כלי מחקר של 

 .תחומים הקשורים למוגבלות שכלית והתפתחותית. חלק מהשאלונים ניתנים להורדה ללא תשלוםב

 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/page/29

