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PsycNET
 PsycNETהנו פלטפורמת חיפוש שעוצבה במיוחד על מנת להעביר את תכני ה APA
).(American Psychological Association
 PsycNETהנה סביבת גילוי תוכן עשירה ואינטואיטיבית .פלטפורמה זו מאפשרת
למשתמשים למצוא בקלות ובמהירות תכנים רלוונטיים ומהימנים במדעי החברה
והפסיכולוגיה.
הפלטפורמה מאגדת בתוכה  7מאגרים בתחום מדעי החברה ופסיכולוגיה,PsycINFO :
,PsycEXTRA ,PsycTHERAPY ,PsycTESTS ,PsycBOOKS ,PsycARTICLES
.PsycCRITIQUES
רישום למאגר ופתיחת חשבון משתמש )ללא עלות( יאפשר לקבל עדכונים על כל מאמר חדש
שמתפרסם בנושא שהוגדר באמצעות  Alertאו  ,RSSוכן לשמור את החיפוש ומאמרים
רלוונטיים שהתקבלו בחיפוש לשימוש חוזר בעתיד .הקפידו לסגור בצורה מסודרת את חשבון
המשתמש בסיום העבודה על מנת להגן על עבודתכם .אין חובה להירשם למאגר על מנת
לבצע חיפוש.

הכניסה למאגר מתבצעת דרך אתר הספרייה  חיפוש וניהול מידע  מאגרי מידע P 
.PsycNET 
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.1

מה במאגר

מפתח מונחים
בתחום

חשבון משתמש
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חיפוש על-פי
סוג החומר

חיפוש

 1.1המאגרים בהם ניתן לערוך חיפוש בפלטפורמה זו


 – PsycINFOהמאגר מכיל ציטוטים ותקצירים ממגוון רחב של ספרות אקדמית
בפסיכולוגיה ,מדעי החברה ,מדעי ההתנהגות ובריאות .מאגר זה כולל כתבי עת,
ספרים ,ביקורות והצעות מחקר.



 – PsycEXTRAהמאגר מציע ספרות מקצועית ואמינה שפורסמה במקורות שאינם
כתבי עת כגון :ניירות ועידה ,פרסומי עיתונות ,תזות ,מסמכים היסטוריים,
פרוטוקולים ועוד.



 – PsycBOOKSמאגר זה מכיל ספרים בהוצאת  ,APAספרים קלאסיים החל
משנת  ,1597וערכים מהאנציקלופדיה לפסיכולוגיה.



 – PsycTESTSהמאגר מציע מגוון רחב של מבחנים ומדדים פסיכולוגיים .תוכלו
למצוא את המבחנים עצמם ,פרטיהם הביבליוגרפיים ,מידע על תקפותם ומהימנותם,
מטרתם ועוד.



 – PsycCRITIQUESבאתר ניתן למצוא ביקורות מלאות על ספרים וסרטים
בפסיכולוגיה.



– PsycTHERAPYמאגר ייחודי המכיל סרטוני הדרכה שפותחו במיוחד על מנת
לאפשר לצופים לצפות כיצד מטפל משתמש באופן ספונטני בגישות וטכניקות שונות
במהלך הטיפול .המטפלים בסרטונים הינם מן השורה הראשונה בצפון אמריקה
העוסקים במגוון רחב של תחומי טיפול.



 – PsycARTICLESבמאגר זה ניתן למצוא מאמרים בטקסט מלא בתחומים כגון
פסיכולוגיה יישומית ,בריאות ,תאוריה ,מחקר ועוד .כמו כן מציע המאגר מאמרים
בטקסט מלא מכתבי עת בהוצאת APA :האגודה הפסיכולוגית האמריקאית ,הוצאה
לאור של  APAבתחום החינוך ,איגוד הפסיכולוגים קנדי Hogrefe ,הוצאה לאור .רוב
כתבי העת במאגר זה מכוסים מן הכרך הראשון שפורסם.

5

 .2משך העבודה במאגר
כאשר המאגר פתוח ולא נעשית בו עבודה תתקבל התרעה כי ההתקשרות תסתיים
מאחר ולא הייתה פעילות במאגר במשך  30דקות.
התרעה על סיום ה:Session -

הודעה על סיום ה:Session -
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 .3חיפוש פשוט

לחצו על  Searchובחרו ב
Basic Search

 .1בחלונית החיפוש הקלידו את מילות המפתח
""Body Image" AND "Eating disorders
 OR ,ANDיוקלדו באותיות גדולות מונח המורכב
משני מילים ויותר יתוחם ב."_"-

 .2לחיצה על select Databases
תפתח את רשימת המאגרים המאוגדים ב PsycNET
ותאפשר לבחור מתוכם.
ברירת המחדל הינה חיפוש בכל המאגרים.

 .5לחצו על חפש.

באפשרותכם לבחור מאמרים שעברו "ביקורת
עמיתים" ,מאמרים בטקסט מלא ושאלונים.

 .3אפשרות נוספת המוצעת לנו הינה .Trending
לחיצה על  Trendingתפתח רשימת נושאים
המקושרים עם מונחי המפתח שנבחרו.
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.4

חיפוש מתקדם

 .1לחצו על  SEARCHבסרגל
הכלים העליון בכל מקום במאגר
ובחרו ב Advanced Search

 .4בחרו את האפשרות לקבל מאמרים בטקסט מלא
בלבד ,מאמרים שעברו ביקורת עמיתים
שאלונים ...

 .2אם אין ברצונכם לחפש בכל המאגרים לחצו על
 Select Databasesעל מנת לבחור במאגרים
הרצויים.

 .5הגדירו את השנים לחיפוש.

 .3בחלוניות החיפוש הקלידו את מונחי המפתח
""Body Imageו "."Eating disorders
מונח המורכב משני מילים ויותר יתוחם ב."_"-

 .6לחצו על חפש.
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APA Thesaurus .5
 APA Thesaurusהינו מילון מונחים מבוקר בתחום.

 .1פתחו חלון של
APA Thesaurus

 .3הקלידו את המונח המבוקש

 .2התקבל המונח המקצועי.
בנוסף התקבל מידע על המונח :השנה בה נתבע ,הסבר קצר
ומונחים אחרים קשורים.
 .4לחצו על  Add to searchלחיפוש מאמרים בנושא.
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Cited References .6
 Cited Referencesמאפשר לבדוק את רשימת החוקרים שציטטו מאמר כלשהו.
 .1לחצו על  SEARCHבסרגל
הכלים העליון בכל מקום במאגר
ובחרו ב Cited References

 .2הקלידו את שם המחבר של המאמר המצוטט.

 .3הקלידו את שם המאמר המצוטט.

 .4המקור בו פורסם המאמר.

 .5השנה בה נכתב המאמר המצוטט.

 .6לחצו על חפש.
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Browse .7
 Browseמאפשר לצפות ברשימה אלפביתית של סוג החומר הנבחר ,רשימות הספרים
במאגר ,כתבי עת וכו'
 .1פתחו חלון של

Browse

 .2בחרו בסוג החומר לדוגמא:
Test & Measures

נפתחה רשימה אלפביתית של כל השאלונים הקיימים במאגר
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Recent Searches .8
 Recent Searchesמאפשר לנו לראות את החיפושים שערכנו במאגר ולערוך הצלבות בין
החיפושים השונים על מנת לצמצם את התוצאות לקבלת התוצאות המתאימות לנו ביותר.

 ..1פתחו חלון של

Recent Searches

 .2סמנו את החיפושים אותם
ברצונכם להצליב.
 .3בחרו את פעולת
ההצלבהNOT ,OR ,AND :
 .4לחצו על Run Search
 .5אפשרויות נוספות :עריכת
החיפוש ,שמירתו ,מחיקת
חיפוש ,יצירת כתובת
לחיפושAlert, Rss ,
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My List .9
כניסה לחשבון האישי לצפייה ברשימות החיפוש שנשמרו בעבר בחשבון.

 .1לחצו על My List

נפתח החלון הבא:

פתחו את חשבונכם לצפייה
ברשימות הקודמות
ששמרתם.
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.10

תוצאות החיפוש

התקבלו תוצאות החיפוש

 .2שורת הלשוניות העליונה
מציגה את מאגרי PsycNet
בהם נמצאו תוצאות
התואמות את החיפוש.

 .3בחרו מאמר ולחצו על
 Abstractלקבלת
התקציר.
 .4צפו במאמרים
שציטטו מאמר זה.

 .5לקבלת המאמר המלא
לחצו על .Find Text

Add To My List .6
ישמור את המאמר
ברשימה האישית שלכם.
.
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 .1השתמשו בהגבלות כדי
למקד את החיפוש .הגבילו
לשנה,שפה ,סוג המקור,
סוג המסמך ועוד.

לחיצה על  Find Textפתחה את החלון הבא:

לחצו על הקישור לקבלת הטקסט המלא
של המאמר.
שימו לב לשנה ממנה מציע כל אחד
מהקישורים את הטקסט המלא וודאו
ששנת פרסום המאמר נכללת בשנים אלו.
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.11

עדכון החיפוש
לעדכון  /שינוי החיפוש לחצו על
.Edit Search

נפתח החלון החיפוש )פשוט או מתקדם( ממנו התחלתם את העבודה.
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 .12שמירה ,ייצוא ,הדפסה ושליחה בדוא"ל
 .2בחרו בפעולה הרצויה :ייצוא  /משלוח
בדוא"ל  /שמירה בחשבון האישי /
הדפסה.

 .1סמנו את המאמרים אותם ברצונכם לצטט /
לשלוח בדוא"ל  /לשמור בחשבון האישי /
להדפיס.
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 12.1שמירת מאמרים

 .1לחצו על

 .2סמנו את המאמרים
לשמירה.

הזדהו למערכת ושמרו את
החיפושים.
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 12.2הדפסת מאמרים

 .2לחצו על

 .1סמנו את המאמרים
להדפסה.

התקבל מידע על מספר
המאמרים שנבחרו להדפסה

לחצו על החץ לבחירת המידע שיודפס .שימו לב! המאמרים לא יודפסו בטקסט מלא
אלא רק הרשומות.
להדפסה בטקסט מלא עליכם לפתוח כל מאמר בנפרד כקובץ  PDFולשלחו להדפסה

19

 12.3שליחת מאמרים בדוא"ל

 .2לחצו על

12.4

 .1סמנו את המאמרים
לשליחה בדוא"ל.

בחלונית שנפתחה מלאו את פרטי
הדוא"ל שלכם ובחרו את המידע
שיישלח .המאמרים לא יישלחו
בטקסט מלא אלא רק הרשומות.
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 12.4ייצוא מאמרים ל RefWorks

 .2לחצו על

 .1סמנו את המאמרים
לייצוא.

בחלונית שנפתחה בחרו ב
 RefWorksולחצו על .Go
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Alert .13

 .1לחצו על

ליצירת .Alert
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.14

פתיחת חשבון משתמש אישי
 .1לחצו לפתיחת חשבון משתמש
חדש או לכניסה לחשבון קיים.

נפתח החלון הבא:

 .2אם אין ברשותכם חשבון משתמש
לחצו על:
.Create a My Research account
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 .1אם ברשותכם חשבון משתמש
מלאו את שם המשתמש
והסיסמא ולחצו על .Sign in

