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 דירוג כתבי עת

 Journal Citation Report – JCRמדריך לחיפוש במאגר 

Journal Citation Reports-  (JCR) מי הם כתבי העת מספק נתונים וסטטיסטיקות מאגר ה

בתחום לקבל החלטות בטוחות  המצוטטים ביותר והחשובים ביותר בתחום מסוים על מנת

 .הפרסום האקדמי

ניתן להבין  מהם ,Journal Impact Factor™ (JIF)כולל המאגר מספק מדדי ציטוט, 

בקהילת המחקר )בתחום מחקר מסוים(,  ומעמדו של כתב העתהשפעתו בקלות את 
  העולמית.

 בעזרת המאגר ניתן:

 לזהות כתבי עת מתאימים לפרסום 

 לעקוב אחר התפתחויות בנושא מחקר בתחום ידע ספציפי 

  משותףלזהות שותפים פוטנציאליים למחקר 

 :למצוא את דירוג כתב העת 
o IF -  מדד ההשפעה במאגרJCR  מבוסס על נתוניWeb of Science 
o  דירוגR ו-Q ביחס לכתבי עת אחרים בתחום 

 R – Rankדירוג כתב העת בתחומים השונים על פי מדד ההשפעה : 
 Q –Quartile :  .מספר הרביעון בו נכלל כתב העת לדירוג  

כתבי  182מתוך  67לדוגמא: כתב עת המדורג בשנה מסוימת במקום 
 Q2 -עת בתחום קידום הבריאות, נכלל ברביעון השני ויצוין כ

תחת לשונית מאגרי מידע, בתפריט הספריה  Journal Citation Reportsלאחר בחירת מאגר 

סך הבא:יופיע המ
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 בדף כתב העת שמתקבל נוכל לראות בראש הדף פרטים על כתב העת:

 שמו המלא של כתב העת, פרטי ההוצאה לאור ותחומי המחקר אליהם כתב העת משתייך

 

 

 .Impact Factor-ניתן לראות את ה ובגרף שמאלבצד גוללים ו

 .שבעמוד בכל השנים המופיעות בגרף IF-ה יוצגעמודות הבריחוף עם העכבר על פני  

   

 

של Impact Factor -בצד ימין של העמוד ניתן לראות את הכותרים של המאמרים שתרמו ל

 כמות הציטוטים.  בהתבסס עלכתב העת 

  View all yearsחיצה על ב

  .םשל כל השני IFיפתח גרף 

  IF-דות כדי לראות את היש לרחף עם העכבר מעל העמו

תחומי המחקר אליהם 

 כתב העת משתייך

 

 פרטי ההוצאה לאור

 

 לפי שנה IFחיפוש מהיר של 

ריחוף עם העכבר 

על פני העמודות 

בכל שנה  IFיציג 

 המופיעה בגרף

2021 JOURNAL IMPACT FACTOR 
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עת אחרים בתחומי המחקר -ביחס לכתבי ,Rank - לראות את דירוג כתב העת ניתןבגלילה מטה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עמודהתחילת ב העת במאגר-כתב למעלה, לפרטי נגלול חזרה  

 

 

Rank העת -הוא מיקומו של כתב

העת -בדירוג מתוך כלל כתבי
 בתחום בכל שנה

הוא הרביעון אליו  Quartile העת.-ביחס לשאר כתבי האחוזון

 העת.-משתייך כתב

Q1  הינו הרביעון הגבוה

 בבביותר
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  . FILTERלהצגת כתב עת בתחום מסוים יש ללחוץ על 

 , רצויהעת ה-לאתר את כתביפתח תפריט המאפשר 

 IFעון, טווח יבלפי קריטריונים נבחרים של תחום הדעת, ר

  ועוד..

 

 

 

 

 

 

 

בלחיצה על שם התחום, ניתן לראות את 

 הרשימה המלאה של כתבי העת בתחום

נמצא  Nursingבתחום כתב העת שלנו 

 כתבי עת 125מתוך  2במקום 
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 JIF Quartile Categories + JCR Year +  :בקריטריונים הבאים בתפריט בחירהלמשל, 

 :מסוימתעון של כתבי עת מתחום מסוים, בשנה יאפשרות לבחור את הרבתיפתח 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העת יש לסמן -להצגת רביעון כתבי

Quartile 

נקבל רשימת כתבי עת בתחום 

 Impact Factorהמבוקש, ממוינת לפי 

 העת בתחום מסוים,-כתבי להצגת

 ועל התחום  Categoriesיש ללחוץ על 

Journal Name 
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