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 JCRהוא מאגר המספק מידע מי הם כתבי-העת המצוטטים ביותר ,החשובים ביותר והגדולים
ביותר בתחום מסוים.
מאגר זה כולל מידע על כתבי-עת בתחומי מדעי החברה ,המדעים והטכנולוגיה
)ואינו כולל כתבי-עת במדעי הרוח(.
המאגר כולל את כתבי-העת המופיעים במאגרי הציטוטים של  ISIבלבד
).(Science Citation Index, Social Sciences Citation Index
לאחר בחירת המאגר בתפריט הספריה יופיע המסך הבא:

מסמנים את התחום הרחב הרצוי  -מדעי החברה או המדעים )ברירת המחדל המסומנת
בכניסה למאגר היא המדעים( – בדוגמה זו בחרנו במדעי החברה.
אם מעוניינים לקבל את רשימת כל כתבי-העת בתחום מסוים ,בוחרים בSubject Category-
בתוך הסעיף .View a group of journals by
מקישים על .SUBMIT

מתקבל המסך הבא:

מתוך רשימת הקטגוריות מסמנים את הקטגוריה הרצויה.

כדי לראות את רשימת כתבי-העת שנכללים בקטגוריה שבחרתם לפי סדר אלפביתי ,בוחרים
ב Journal Title-בסעיף  ,View Journals Data – sort byומקישים על .SUBMIT
בסעיף זה קיימות אפשרויות נוספות למיון כתבי-העת לפי מדדים שונים שנועדו להשוות בין כתבי-העת
בתחום – הנפוץ שבהם הוא מדד ה – Impact Factor-הסבר על מדד זה יובא בהמשך.
הסבר על המדדים האחרים ניתן לקבל בסעיף העזרה שבמאגר.
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אם בחרתם לראות את רשימת כתבי-העת הנכללים בקטגוריה הרצויה מסודרים
לפי סדר אלפביתי ,מתקבלת טבלה המסודרת לפי סדר זה:

כדי לראות פרטים נוספים על כתב-העת ,מקישים על שמו.
מתקבל מסך הכולל את שמו המלא של כתב-העת ,המוציא לאור שלו ופרטים
נוספים:

מיון כתבי-העת לפי המדדים המופיעים בטבלה:

כדי למיין את כתבי-העת לפי אחד מהמדדים שבטבלה ,בוחרים בתיבת הבחירה של ה Sorted by-את המיון
הרצוי ומקישים על .SORT AGAIN
בדוגמה זו בחרנו במיון כתבי-העת בתחום לפי מדד ה – Impact Factor-זהו מדד המקובל כמבטא את
המוניטין והחשיבות של כתב-העת יחסית לכתבי-עת אחרים בתחום .המדד נקבע לפי מספר הפעמים בממוצע
שמאמר שפורסם בכתב-העת בשנתיים שעברו ) (2003-2002צוטט.
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מתקבלת רשימת כתבי-עת הממוינים בהתאם למדד שבחרתם )בדוגמה זו
כתבי-העת ממוינים לפי מדד ה – Impact Factor-על-פי מדד זה כתב-העת הראשון
ברשימה נחשב לכתב-העת בעל החשיבות והמוניטין הגדולים ביותר בתחום(:

כדי להדפיס או לשמור את הרשימה ,מסמנים את כתבי העת הרצויים .ניתן לסמן את כל הרשימה
באמצעות הקשה על  .MARK ALLלאחר מכן מקישים על .UPDATE MARKED LIST

למעבר לרשימת הפריטים שסומנו מקישים על .MARKED LIST

מתקבל המסך הבא:

שימו לב!
אם ברצונכם להדפיס/לשמור את רשימת כתבי-העת כך שיהיו ממוינים לפי אחד המדדים,
בוחרים גם במסך זה את המדד הרצוי בתיבת הבחירה של ה Sorted by-ומקישים על
.SORT AGAIN
להדפסת הרשימה מקישים על  .FORMAT FOR PRINTלשמירתה מקישים על .SAVE TO FILE
ליציאה מהמאגר מקישים על .LOG OUT
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