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  דפי מידע למועמדים לתארים מתקדמים
  ביצוע סקר ספרות: נספח

  
אין .  המקורות היכולים להיות בעלי ערך לעבודהכלהחוכמה בסקר הספרות היא למצוא את 

מאמרים בירחונים הם מקור המידע הטוב . הכוונה לכל מקור מידע אלא למקורות מידע אמינים
במהלך . הגרועים ביותר מבחינה מדעית) תתאורטי(ביותר ואילו אתרי אינטרנט כלשהם הם 

  . או האתריםהכנסים, העבודה תלמדו להבחין בין מקורות טובים יותר או פחות גם בין הירחונים
  

ישנם מקורות אחרים (תוך שימוש במקורות רבים כולל , סקר הספרות יהיה מקיף ככל האפשר
  ):בהם צריך לחפש ולעיין

• INSPEC  
• EI COMPENDEX  
• Citation Index  
• Internet  

 ממחשב הנמצא בתוך html.data/scilib/il.ac.tau.www://http: לשלושת הראשונים גישה דרך
  . או כזה המתחבר למודמים של האוניברסיטה)224למשל בספריה או חדר (האוניברסיטה 

  
. html.ejournal/scilib/il.ac.tau.www://http -רשת במאמרים רבים ניתן להשיג היום דרך ה

שימו לב כי חלק מהירחונים . כדי להגיע לירחונים יש צורך לעבוד ממחשב בתוך האוניברסיטה
רך רשימה דאך ניתן להגיע אליהם של הספריה למדעים אינם מופיעים ברשימה האלפבתית 

דרך  או htm.ule/ule/libnet~/il.ac.1libnet://httpגדולה יותר בין אוניברסיטאית של ירחונים 
   .tmlh.publish/scilib/il.ac.tau.www://http - הספקים ב

 
Proquestו - Elsevierיהיו מקורות פופולריים  .  

 Lecture Notes in  - נותן גישה לחומר שלו המתפרסם בSpringerכמו כן ראוי לציין כי 
Computer Science)htm.tocs/0558/series/eservic/link/de.springer.link://http .( ספרים

  . אילו מכילים קבצי כנסים רבים בעלי עניין
  

  :CRCא באתר ו רבים בהנדסה ניתן למצHandbooksמקור לקבצי ספרים או 
asp.default/com.engnetbase.www://http . שלמיםבאתר ניתן למצוא ספרי לימוד. 

  
המכיל גרסאות מקדימות של  edu.psu.ist.citeseer://http מקור מידע נוסף הוא המאגר

ניתן לראות מקורות דומים למקור . מאמרים וכן דוחות טכניים שלא ניתן למצוא במקום אחר
 ביותר כיוון שהיא יכולה להביא אותנו  יכולת זאת חשובה. ולחפש ציטוטים או מצטטיםמסוים

  .לחומר בעל ערך שלא היינו מגיעים אליו בחיפוש עם מילות מפתח
  

ראשית רצוי להשתמש . י מנועי חיפוש בעלי תכונות שונות"החיפוש באינטרנט יכול להתבצע ע
זה מכיל מידע רב מהרשת וגם מבסיסי נתונים של אתר  .com.google.scholar://http: באתר

  . היכולות של אתר זה דומות מאוד ליכולות של בסיסי הנתונים לעיל. ירחונים
 ,google, yahoo, vivisimo: רצוי להשתמש במספר מנועים כגון, לגבי חיפוש רגיל באינטרנט

kartoo) .מנועים רבים אחרים ניתן למצוא ב- searchengineguide (. כיוון שכל מנוע נותן
. עים להגברת הסיכוי לאחזר את המידע המבוקשפונקציונליות אחרת רצוי להשתמש במספר מנו

אם מצאתם מנוע חדש ומעניין אנא . כמובן שעם המידע הרצוי נאחזר מידע רב שאינו רלוונטי
 !ידעו אותי

  
'  וכדכנסים, ירחוניםרצוי להכין רשימת . במהלך הקריאה יש לעדכן רשימת מקורות מפורטת

לו תשמשנה לעדכון  רשימות א.ילים בתחום מובחוקריםבהם מצאתם מספר מקורות וכן רשימת 
לכל מאמר . במקרים רבים ארצה העתק של מאמר לקריאה. סקר הספרות במהלך העבודה

  :הנראה בעל משמעות למחקר יש למלא את הפרטים הבאים

  תקציר •

  הבעיה אותה מנסים לפתור •
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  רקע עבודות אחרות המופיע במאמר •

  השיטה המוצעת לפתרון •

  יישום השיטה •

  בחינת השיטה •

  המסקנות המדווחות במאמר •

אני מצפה כי .  זהו חלק חשוב ביותר–הערכת הסטודנט את איכות העבודה  •
י "במאמר עסטודנטים יוכלו לעבור מהערכה הבנויה על המסקנות המדווחות 

  . הניזונה מעובדות וידע בתחום שיבנה לאורך העבודהאישית לביקורת המחברים 
  

המחקר בו אתם \ כדאי מאוד להפנים את דרך הביטוי בתחום הידע:)1(ביותר  חשוב
שיטות פיתרון , שונים דרכי ניסוח שונות של בעיות ובעיקרתחומים  ל.מתכוונים לעסוק
זה חשיבות רבה והוא מהווה חלק מנושא כללי בפילוסופיה נושא  ל.מקובלות בתחום

   .)research methodology( מתודולוגית מחקר :שנקרא
  

על הסטודנט לבדוק את . את הספרות נמשכת לכל אורך העבודה משימת קרי:)2( חשוב ביותר
כלי . ביצוע משימה זאת כהלכה היא תנאי לעבודת מחקר טובה. הספרות אחת למספר חודשים

נוח המקל על משימה זאת הוא התקשרות עם מוקדי מידע של חברות ההוצאה לאור הגדולות 
 :ל התראה בדואר אלקטרוני דרך האתר ניתן לקבElsevierלכל הירחונים של . Elsevierכגון 

/com.sciencedirect.www://http) בחור את הירחונים ל ולעליכם להירשם ליצור לכם פרופי
  Kluwer.1 כגון דבר דומה ניתן לעשות אצל חברות הוצאה אחרות. )שמעניינים אתכם

  
  .ש מידעלהלן מספר דוגמאות לחיפו

י "ניתן להגיע לספקים ע, כמו כן. בית-דף הספריה המוביל לירחונים האלקטרוניים לפי האלף
  .Journal Providersלחיצה על 

  

  
  

  :דף הספריה לבסיסי נתונים הינו

                                                 
עדכנו , הצורךמידת ב. מכרות ירחונים נוצרות ונהוצאות,  עובר שינויים כל הזמן ובמסגרת זאתאורהוצאה להשוק  1
  .מחקרכםת לאור על פי החשובות לתחום ת שמות ההוצאוא
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לחלק מבסיסי . י שאילתות בבסיסי הנתונים המתאימים"מדף זה ניתן להגיע למרבית המקורות ע
  :מענינות כגוןהנתונים תכונות עזר 

שימו לב כי ניתן לחפש מאמרים . ISI של Citation Indexדף מתוך . חיפוש מאמרים דומים. 1
  .עליו אתם מתבונניםדומים למאמר 

  
אתם יכולים דרכו , כאשר אתם מחפשים מאמרים בנושא ומוצאים אחד. חיפוש מצוטטים. 2

את הדף המרכזי של מאמר אם בוחנים . להגיע למאמרים אחרים בנושא שפורסמו לפניו
מקבלים בדף זה גם את הציורים והטבלאות וכן את )  אבל לא רקElsevierבעיקר של (באינטרנט 

במידת האפשר מפנה ביבליוגרפיה זאת את הקורא למקום בו ניתן למצוא את . הביבליוגרפיה
יס כך ניתן להעמיק ולשוטט במאמרים דומים ולהרחיב את בס. הטקסט של המאמר המצוטט

  .הידע
  
אתם יכולים דרכו , כאשר אתם מחפשים מאמרים בנושא ומוצאים אחד. חיפוש מצטטים. 3

כיום ניתן במקרים רבים גם לבדוק מי צטט אותו . להגיע למאמרים אחרים בנושא שפורסמו לפניו
 -  החיפוש יצביע על המצטטים שפורסמו בElsevier -ב( לעיל Elsevier או ISI -ב, לדוגמה(

Elsevierועל ידי כך להגיע גם למקורות חדשים שאין אנו מודעים להם))  בלבד.  
  

ושיטוט  )2(, פ מילות מפתח"חיפוש ע )1( :י שני שלבים"כללי ניתן לתאר את החיפוש עבאופן 
  :ממוקד
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. מאמר שנמצא 1
בחיפוש במאגר כלשהו

ציר הזמן

. מאמר שנמצא 2
בחיפוש במאגר כלשהו

. מאמר מצוטט4. מאמר מצטט5

. מאמר מצוטט3. מאמר מצוטט6

 . מאמר מצטט7

 . מאמר מצטט9

. מאמר מצוטט8

   
  

 וקל 1י "צוטטו ע 4, 3מאמרים . חיפוש והם משמשים כעוגן לחיפוש נוסף נמצאו ב2 ,1מאמרים 
ות המפתח לא לגיע אליו גם כן למרות שבחיפוש מי וניתן לה1 מצטט את 5מאמר . להגי אליהם
י בדיקה "יכולה להתברר עחשיבותו . הוא חשוב מצוטט מספר פעמים ואולי 4מאמר . מצאנו אותו

 דילוגים כאלו י"זה יכול להמשך עהליך  ת.י בדיקה מדוקדקת שלכם" או עכמה פעמים הוא צוטט
בשלב מסויים תפסיקו כשתאמינו כי כיסיתם את הנושא בצורה טובה או . 9 -ו, 8, 7למאמרים 

  ...שנגמר לכם הזמן
  
  

 לדוגמה, ירחונים רבים אינם נמצאים ברשימת הירחונים המקוונים של האוניברסיטה
Management Science או Operations Research . ניתן להגיע אליהם דרך רשימת הירחונים

  :/ule/libnet~/il.ac.libnet://http/ הארצית
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 תביא אותנו למסך הירחונים המתחילים באות זאת ודפדוף יביא אותנו לירחון Oלחיצה על האות 

Operations Research. 
  

 
  

  :INFORMSירחון זה נמצא באתר של 

  
  

היא מאפשרת . com.scirus.www://httpמערכת מידע למקורות מאמרים רבים ברשת היא 
  .חלקם יתכן שאינם באוניברסיטה, חיפוש בירחונים רבים
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חלק מהמקורות שתרצו לא מופיעים ברשימת הירחונים של הספריה אך ניתן להגיע אליהם בכל 
  .היו יצירתיים גם בביצוע סקר הספרות, כבכל דבר במחקר. זאת

  
ערות למסמך היכולות לשפרו כולל הצבעה על מאגרי מידע נוספים ויכולות אשמח לקבל ה

 .חיפוש


