
במאגרי מידעחיפוש 
מדריך עבור המגמה לתרפיה במוזיקה

ידי אפרת מור-נכתב על

:תוכן המדריך

1  .APA PsycNET(1-19)

2  .EDS(20-33)



APA PsycNET

מאגר ביבליוגרפי  

בתחום הפסיכולוגיה







אפשרית  למאגרי המידע כניסה 

.משני מקומות בדף זה

משאבים אלקטרוניים       מאגרי מידע: מומלץ להיכנס דרך התפריט העליון



במסך זה מוצגת רשימת  

מאגרי מידע  

שהאוניברסיטה רכשה מנוי  

.לפי תחומים-שלהם  

בכל תחום תופיע רשימת  

.  מאגרים המתאימה לנושא

הרשימה כוללת מאגרים 

כמו גם  , ממוקדי תחום

מאגרים נוספים שיכולים  

להיות רלוונטיים





Moodle-הסיסמא שלכם ל

ספרות9-תעודת זהות 

יכול להיות שבמסך  * 

.  הבא תצטרכו להירשם

הרישום הוא חד פעמי  

.ונועד לצרכי סטטיסטיקה

מסך הזדהות



מסך החיפוש של 

המאגר הכולל  

חלונות לרישום  

מילות החיפוש

  +

אפשרויות  

להגבלות שונות

של התוצאות



חיפוש פריטים עם מילות החיפוש

Music Therapists

:הגבלות+ 

של מאמרים שפיטים  

השנים האחרונות20-שיצאו לאור ב



Music Therapistsתוצאות חיפוש למילים 

:הגבלות+ 

השנים 20-מאמרים שפיטים שיצאו לאור ב

האחרונות

.תוצאות לחיפוש זה1523התקבלו 

.  מילות החיפוש מוארות

פריטים שבהם לא מופיעות מילות החיפוש יהיו  

.פחות ממוקדים ובעקבות כך פחות רלוונטיים



חיפוש פריטים עם מילות החיפוש

Music Therapists
:הגבלות+ 

מילות החיפוש בכותר

מאמרים שפיטים  

השנים האחרונות20-שיצאו לאור ב



Music Therapistsתוצאות חיפוש למילים 
:הגבלות+ 

שפיטיםמאמרים 

השנים האחרונות20-שיצאו לאור ב

.תוצאות לחיפוש זה88התקבלו 

מילות החיפוש מופיעות בכותר של המאמרים 

ובפרטים הביבליוגרפיים המלאים

לחצו על הכותר של 

המאמר כדי לראות את 

הפרטים הביבליוגרפיים  

המלאים שלו



פרטים ביבליוגרפיים 

המלאים של המאמר  

(:חלק עליון של הדף)

:המידע כולל את

שם המאמר

י המאמר/מחבר

ציטוט

תקציר

קישור לטקסט מלא

קישור לטקסט מלא



בחירה ב

במסך הקודם מובילה 

לקטלוג הספריות של  

אילן כיוון  -בר

שלאוניברסיטה מנוי  

עת זה-אלקטרוני של כתב

(Nordic Journal of 

Music Therapy).

הגישה לטקסט מלא  

אפשרית באמצעות שני  

:ספקים

EBSCOhost
Taylor & Francis

לחצו על שם הספק כדי 

לקבל טקסט מלא



אתר הבית של כתב העת

Nordic Journal 
of Music Therapy

בחרו בשנת הפרסום הנדרשת



הנדרשת מתוך רשימת  את החוברת בחרו 

2018החוברות שיצאו לאור בשנת 



ִמצאו את המאמר ברשימת המאמרים בחוברת

טקסט מלא



טקסט מלא של המאמר  

יש לגלול את המסך כדי )

(לעבור לעמודים הבאים



EDS
EBSCO Discovery Service



EDS
שבאמצעות מנוע חיפוש עילי השואב מאמרים  ,גדול' מאגר כולבו'מעין , כלי גילוי

(  דוחות מחקר ועוד, ספרים, כמו פרקים מתוך ספרים)ופרסומים אלקטרוניים נוספים 

מתוך שלל מאגרים מקוונים-בחיפוש אחד 

.שהאוניברסיטה רכשה מנוי שלהם

.מסיבות שונותEDS-לא כל מאגרי המידע כלולים ב

Music Index √
RILM abstracts of Music Literature √

APA PsycNET X

איננו שואב פרסומים מתוך קטלוג ספריות בר אילןEDSכלי הגילוי 

.יש לבצע חיפוש נפרד בקטלוג, ולכן כדי לחפש פרסומים בספריות בר אילן



:אתר מערך הספריות

EDS-כניסה ל



 Musicיש להשתמש במילה
כיוון שזהו מאגר כללי  

ולא מאגר ממוקד תחום מוזיקה

:דוגמא לחיפוש מילות המפתח

Music Therapy and Trauma



מספר התוצאות שהתקבלו

ברירת המחדל של המאגר  

היא הצגת פריטים  

המקושרים לטקסט מלא 

ניתן לבטל את)

(.ברירת המחדל

אייקון בצד ימין  

.מציג את סוג הפרסום

הגישה לטקסט מלא מופיעה  

.מתחת לפרטי הפרסום

לחצו על שם הפריט כדי  

הפרטים  לראות את 

.המלאים שלוהביבליוגרפיים 



פרטים  

ביבליוגרפיים  

מלאים



:EDSהיתרונות של 

,  כמו פרקים מתוך ספרים)חיפוש ומציאת מאמרים ופרסומים אלקטרוניים נוספים 1.

מתוך שלל מאגרים מקוונים-בחיפוש אחד ( דוחות מחקר ועוד, ספרים

כולל מאגרים שלא היינו חושבים לחפש בהם , שהאוניברסיטה רכשה מנוי שלהם

.כי הם אינם ממקודי תחום

:EDSהחסרונות של 
!קבלת תוצאות רבות מאוד1.

.Googleקבלת תוצאות רבות שאינן רלוונטיות בגלל צורת החיפוש בצורה של 2.

יכול להביא לפספוס  -ברירת המחדל היא פרסומים שמקושר אליהם טקסט מלא .  3

.תוצאות רלוונטיות שאינן זמינות בטקסט מלא אך קיימות בפורמט מודפס בספריה



?איך בכל זאת ניתן להפיק את המיטב ממאגר זה

בחירה בחיפוש מתקדם  

ומיקוד מילות החיפוש  

בכותר או בנושא  

של התוצאות



מספר התוצאות שהתקבלו



ניתן למקד את תוצאות החיפוש  

לפי התפריט המופיע בצד

פתחו את התפריט  

של כל קטגוריה  

כדי לבחור את ההגבלה הנדרשת

כדי להוריד תוצאות שכבר מצאנו בחיפוש  

-במאגרים ממוקדי תחום המוזיקה 

בחרו בקטגוריית ספק תוכן



בחלון שנפתח תוצג  

רשימה חלקית של  

.ספקי התוכן

הצג עודלחצו על 



בחלון שנפתח תוצג  

רשימה מלאה  

של ספקי התוכן  

שמתוכם שאב המאגר  

.את תוצאות החיפוש

√  סמנו 

שםליד המילה 

המופיע בחלק העליון



√ -הורידו את ה
משני מאגרי  

:המוזיקה

Music Index
RILM

ולחצו על 



מספר התוצאות שהתקבלו  

:ללא התוצאות מתוך

Music Index, Rilm



הספריהחיפוש פריטים במשאבי : סיכום

(מציג מצאי מקומי)קטלוג 

ספרים בפורמט מודפס

ספרים בפורמט אלקטרוני

 עבודותM.A.  ודוקטורט

אלקטרוני -ופורמט מודפס)

([אם קיים]

מאגרי מידע ביבליוגרפיים

Music Index

RILM Abstract of Music 

Literature
APA PsychNET

מאמרים

 ספרים

מאמרים מתוך ספרים

 עבודותM.A.ודוקטורט

EDS

  פרסומים אלקטרוניים ממגוון

מאגרים שונים שהאוניברסיטה 

מנויה עליהם

123


