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הנחיות לכתיבת עבודה מדעית )עבודה סמינריונית ,פרויקט ,תזה(
לתואר שני במכללה לחינו גופני ולספורט ע"ש זינמ
כללי
הנחיות אלו מבוססות על שני מקורות שנכתבו על ידי מורי המכללה האקדמית בוינגייט וה:
אפרתי ,נ' ,לידור ,ר' ,צדקיהו ,ש' וקאופמ ,ח' ) .(2002העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי .תל
אביב :מכו מופ"ת ,כליל.
אפרתי ,נ' ולידור ,ר' ) .(2004העבודה הסמינריונית :כתיבה ,הנחיה והערכה .תל אביב :מכו
מופ"ת ,כליל.
הרשאה לשימוש במובאות מתו #ספרי אלו ולפרסומ ברשת התקבלה ממכו מופ"ת
ומהמחברי.
לצור #דוגמאות הוצגו קטעי ממאמרי שוני שהתפרסמו בכתבי עת ישראליי כגו
"דפי"" ,סוגיות בחינו #מיוחד ובשיקו"" ,בתנועה" ו"בטאו הפיזיותרפיה".
ההנחיות שלהל מיועדות לכמה סוגי של עבודות מדעיות המשמשות במסגרת הלימודי לתואר
שני במדעי החינו #הגופני והספורט ,ואלו ה:
•

סקירת ספרות

•

עבודה ע איסו %נתוני כמותי

•

עבודה ע איסו %נתוני איכותני

העבודה המדעית – המכונה ג חיבור אוניברסיטאי ,ושתוצרתה עבודה סמיניונית ,פרויקט גמר
לימודי או תזת  – MAנעשית על פי כללי מוגדרי ,קבועי וייחודיי שמבדילי אותה מכתיבה
יו'יומית )בבלוג ,בפייסבוק ,ביומ אישי( ,עיתונאית וספרותית בכמה היבטי חשובי ,שעל
הכותב להביא בחשבו במהל #העבודה .להל כמה מהעקרונות המרכזיי שמכתיבי את
העבודה המדעית )מתו #אפרתי ,לידור ,צדקיהו ,וקאופמ.(25–24 ,2002 ,
•

דיו ביקורתי בממצאי .אי די בהצגת הנתוני – יש לדו בה בביקורתיות תו #כדי
השוואה לממצאי ממחקרי אחרי ,אישוש הנתוני או סתירת.

•

הכוונת הקורא והדרכתו .ביסודו של דבר כוונת הכותב היא להעביר לקורא מסר מסוי.
מחובתו להקל עליו ככל האפשר את קריאת המסר ואת הבנתו.

•

כתיבה על פי כללי .כתיבת חיבור אוניברסיטאי נעשית כאמור על פי כללי קבועי
ומוגדרי .אול הכללי שוני משיטה לשיטה ,וגופי שוני מאמצי שיטות שונות.
אחת השיטות הנפוצות ברחבי העול היא של איגוד הפסיכולוגי האמריקני ) American
 – Psychological Association: APAכיו מהדורה  ,(6ועל פיה מנוסחות ההנחיות
שלהל .באתר של אוניברסיטת פורדיו תמצאו הנחיות מפורטות ע דוגמאות לכתיבה
בגישה זו באנגלית /http://owl.english.purdue.edu/owl/owlprint/560
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מבנה עבודה מדעית הכוללת איסו נתוני – תוכ הענייני
תוכ הענייני הוא השלד של העבודה המדעית .מומל +להכינו מראש ולהכניס תת'סעיפי לפי
התפתחות העבודה לרבות בסקירת הספרות ובשיטה .לאחר סיו העבודה אפשר להפיק את תוכ
הענייני באמצעות תכנת המחשב  Wordהעורכת אותו כראוי.תוכ הענייני יופיע מיד לאחר
העמוד הראשו/כריכת העבודה ,עליה יש לציי את ש העבודה ,ש מבצע העבודה ,ש המוסד
האקדמי והמחלקה בה התבצעה העבודה ,וש המרצה אליו מוגשת העבודה לבדיקה.
תוכ הענייני נראה בדר #כלל כ.#
ש הפרק

עמ'

תקציר

...

מבוא  /רקע עיוני  /הקדמה

...

מטרת המחקר )כותרת משנה לקראת סו %הפרק(
שיטת המחקר

...
...

מער #המחקר )איזה סוג מחקר מתבצע(

...

שאלות והשערות המחקר

...

נבדקי

...

כלי המחקר

...

ההתערבות )תיאור דר #ההתערבות במקרה של מחקר אור(#

...

הניתוח הסטטיסטי )איננו רלוונטי במחקר איכותני(

...

ממצאי
)פירוט לפי סדר של שאלות המחקר(
דיו

...
...
...

סיכו )כותרת משנה בדיו(

...

מקורות )רשימה ביבליוגרפית(

...

נספחי

...

ד %הצהרה

...

להל נציג היבטי ייחודיי של החלקי העיקריי בעבודה המדעית.
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ש העבודה
ש העבודה צרי #להעיד על תוכנה .עליו להיות באור #של כשורה עד שתיי ,ובדר #כלל יכלול את
המושגי המרכזיי שבעבודה .ש העבודה יופיע לעתי כמשפט כולל או מחובר ,כמו למשל
"קווי יסוד בהתפתחותו ההיסטורית ,החוקתית והטכנית'טקטית של משחק הכדורע %בעול
ובישראל" )ורטהיי וקאופמ .(362–302 :2002 ,לעתי יהיה ש המחולק לכותרת ראשית
ולכותרת משנה ע נקודותיי ביניה כשכותרת המשנה מספקת פירוט הסוגיות הנחקרות ביחס
לכותרת הראשית .למשל" ,קפיצה בחבל :היבטי פיזיולוגיי וספורטיביי") .קירש–420 :2002 ,
 .(430בדר #כלל ש העבודה בתחומי הפעילות הגופנית יתייחס לתחו הפעילות ,לאוכלוסיית
היעד או להיבטי הדיסציפלינריי הקשורי בפעילות כפי שאפשר לראות בש הבא" :הפעילות
הגופנית כאמצעי להשתלבות חברתית של צעירי בעלי לקות אינטלקטואלית" )אלמוסני,2008 ,
.(79–53

מבוא  /רקע עיוני  /הקדמה
כפי שמעיד רישומה של הכותרת ,בקובצי הנחיות שוני נוקטי שמות שוני )מבוא ,רקע עיוני או
הקדמה ,ובאנגלית .(Introduction; Theoretical Background :תכליתו של פרק זה היא להביא
מקורות מ הספרות המקצועית והמדעית שיש לה קשר לסוגיה הנידונה ושעשויי לתרו
למהל #המחקר .יש המוסיפי לפני חלק חיוני זה חלק חיבור נוס %המסביר את החיבור האישי
של כותב העבודה לנושא ,את הסיבה לכתיבתו ,ולעתי ג תודות לכל מי שסייע לכותב והביאו עד
הלו .להל מומל +בכל פה להימנע מפרק כזה ,המיועד בדר #כלל לעבודות בהיק %גדול כמו ספר,
תזה או עבודת דוקטור )דיסרטציה(.
יש להדגיש את חשיבותה של הצגת הדברי באופ לכיד )קוהרנטי( ועקיב שמוביל את
הקורא בבירור למטרת המחקר או העבודה התאורטית .מכא שאי חובה לסקור את כל ההיבטי
הקשורי בנושא ,ואפשר להסתפק בהיבטי הנוגעי במישרי לסוגיה הנחקרת .ראוי לציי
שאחת השגיאות הנפוצות היא שאי הכותבי מקפידי "לבור מו +מ הבר" ,וה סוקרי פרטי
מידע שאי בה כדי לקד את הקורא בהבנת נושא העבודה .לכ אפוא על הכותב להפעיל מנגנוני
בקרה שוני ,לרבות הסתייעות בקוראי עמיתי ,כדי לשכלל את הכתוב .עוד יש להדגיש שאי
להעתיק פסקאות שלמות של מידע מתו #מקורות אחרי אלא לסכמ באופ אנטרגרטיבי
ולהפנות לכל פריט מידע ,כמתבקש מכללי ה' .APAההפניות כתובות בסוגריי ,ובה ש
משפחתו של המחבר ,לאחריו פסיק ,ולאחריו שנת ההוצאה של החיבור .כאשר הכתוב הוא מובאה
)המושמת במירכאות( מוסיפי להפניה את מספר העמוד או טווח העמודי של המובאה .יש
להביא מדברי הכותב כמות שה רק א הדברי חשובי מאוד להבנת המסר .העתקת מידע
ממקור כלשהו בלא הפניה למקור נחשבת לעברת משמעת אקדמית חמורה המכונה "זיו"%
) (Plagiarismותגרו להעמדה בפני ועדת משמעת ,לפסילת החיבור ולעונש משמעתי נוס.%
יש המתקשי להגיע לקריאה במקור הראשוני ומשתמשי במקור שניוני .במקרה כזה יש להוסי%
להפניה את המילה "בתו "#ולאחריה את ש המחבר של המקור השניוני ואת שנת הוצאתו.
לדוגמה :אברמסו )בתו #אריקסו (1983 ,סבור ש ...וגו' .אול יש להימנע כמידת האפשר מנוהג
זה ולהתמקד בשימוש במקורות ראשוניי .כמו כ מומל +להימנע ממקורות שנכתבו בלא שיפוט
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עמיתי ולהתמקד במקורות שפורסמו בכתבי עת מדעיי או בספרי ערוכי שעברו שיפוט
עמיתי .השימוש בהפניות נועד בעיקר למטרות האלה:
•

לדווח על ממצאי מחקר שהתפרס בספרות המקצועית

•

לצור #הגדרה והסבר מושג ,או תופעה

•

להצגת דעות מומחי לרבות דעות מנוגדות

•

להצגת תקדימי למשל של שימוש בכלי מחקר,או בניתוחי סטטיסטיי מהסוג
שייעשה בה שימוש בעבודה זו

בקטע שלהל ,הלקוח מתו #מאמר בש "איכות מיומנויות יסוד תנועתיות בילדי בית
ספר ע שיתוק מוחי :תוק ,%מהימנות ורגישות לתוכנית אימו" ,שהתפרס בכתב העת סוגיות
בחינו #מיוחד ובשיקו )הוצלר ,איילו ,ונחשו ב'עוזיאל ,(2005 ,נראה דוגמאות שונות לשימוש
במקורות בסוגריי בסיו המשפט ,או במהל #המשפט ע שנת הפרסו בסוגריי .כמו כ ,נראה
את השתלשלות הנושאי הנידוני בעבודה זו כמו אוכלוסיית המחקר )במקרה זה :תלמידי ע
שיתוק מוחי( ,הקשיי התפקודיי הכלליי שיש לה ,והקשיי התנועתיי הספציפיי בבית
הספר ,שבגינ בוצע המחקר.

במסגרת הרקע העיוני  /מבוא לעבודה מדעית ,יש חשיבות רבה להגדרת של המושגי העיקריי
בה נעשה שימוש במהל #העבודה .לפיכ #המחבר צרי #להגדיר את המושגי בה יעשה שימוש
במהל #העבודה ,תו #הסתייעות במקורות ראויי .בקטע מתו #מאמר של הוצלר ,ז #וגפני
) (2005נראה מספר הגדרות המובילות את המונח המרכזי בו ייעשה שימוש במהל #העבודה.
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מטרת המחקר
זוהי בדר #כלל פסקה המופיעה בסופו של פרק המבוא  /רקע עיוני  /הקדמה ,ומובילה לקראת
פרק השיטה .פסקה זו מציגה את הסיבה לביצוע המחקר ואת מטרותיו באופ מפורט .תיאור זה
ישמש כבסיס להצגת השערות מחקר במידת הצור ,#ולחלקי בפרק השיטה שמתייחסי לכלי
ולשיטת הניתוח הסטטיסטי שמיועדי לענות על שאלות המחקר .כמו כ יש לוודא שג
הממצאי יהיו ערוכי באופ התוא לשאלות המחקר.

אי זו חובה להגדיר השערות מחקר .יש להביא בחשבו ,שקיומה של השערה ישפיע על הניתוח
הסטטיסטי לכיוו של ניתוח חד כיווני ,לעומת ניתוח דו'כיווני ,במידה שלא גובשה השערה .להל
דוגמה של שימוש בהשערות מחקר מתו #מאמר של גבע ולידור ).(397 ,2002
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השיטה
זהו פרק המתאר את האמצעי ,תנאי הביצוע והתהליכי של המחקר .במחקרי כמותיי מבנה
פרק זה הוא מאוד סטנדרטי ומתחיל בתת פרק הנקרא
המשתתפי ) (Participantsשמטרתו תאר כמות ,ומאפייני דמוגרפיי של המשתתפי כמו
)מי ,גיל ,רקע סוציואקונומי ,רמת תפקוד וכיו"ב( כל זאת ,בהקשרי רלוונטיי לסוגייה
הנחקרת .כמו כ ,יש להתייחס לאופ גיוס המשתתפי .תת הפרק הבא ייקרא:
כלי המחקר ) (Instrumentsובמסגרתו מתוארי אמצעי המעבדה ,המבדקי המוטוריי ,או
השאלוני בה נעשה שימוש במהל #המחקר .כל זאת בפירוט רב ככל האפשר לרבות מקורות
לשאלוני ונתוניה הפסיכומטריי ,כלומר התוק %והמהימנות שלה .במידה שמדובר על תרגו
משפה אחרת ,יש להציג את הנתוני הפסיכומטריי של המקור ,וכ את התיעוד מהספרות ,או
מהביצוע בפועל במסגרת מחקר זה ,לגבי התרגו שבוצע .במידה שמדובר על אמצעי מחקר
מעבדתיי כגו מכשיר מטבולי למדידת צריכת החמצ ,יש לתאר את ש המכשיר ,וש היצר,
ומקו הייצור של המכשיר .לדוגמה ,יצויי שנעשה שימוש במכשיר למדידת נתוני מטבוליי
מסוג  .(Cosmed, Rome, Italy) K4 b2כשמדובר על תוכנות או אמצעי אחרי בעלי גרסאות
שונות יש לציי את הגרסא.ישנ מקרי בה מתבצע מער #ניסויי מורכב בי א במעבדה או
בשדה אותו נית להציג באמצעות איור המתאר את תהלי #הביצוע .להל דוגמה )איור :(1

איור  :1תיאור מטלת הזריקה במחקר של גבע ולידור) ,מתו #בתנועה ו) (4ע' 399

הנחיות לכתיבת עבודה מדעית במכללה האקדמית בוינגייט מאת ישעיהו הוצלר ,המכללה האקדמית בוינגייט

8

פירוט ההתערבות ) ,(Interventionוהוא מתאר את ההתערבויות שנעשו בקבוצת המחקר לעומת
קבוצת הביקורת ,במידה שמדובר על מחקר ניסויי או מחקר שבדק צורת טיפול מסוימת לעומת
צורות אחרות או העדר טיפול במסגרת מחקר קליני ,או מחקר קוהורט .יש לתאר את התהליכי
שנעשו במסגרת ההתערבות המחקרית באופ שמספק הבחנה ברורה לעומת קבוצות הבקורת .תת
הפרק הבא ייקרא:
הלי ) ,(Procedureוהוא מתאר את השלבי השוני של ביצוע המחקר ממועד קבלת האישור
מוועדת האתיקה ,וגופי רגולטוריי אחרי )כגו וועדת הלסינקי( ,קבלת הסכמה מדעת
מהמשתתפי ,וההליכי הספציפיי שבוצעו לטובת המחקר ,כמו ההגעה למעבדה במועדי
מסוימי ,וכל מה שעבר על הנבדק במהל #כל הגעה .במחקרי הנעזרי בשאלוני ,יש לתאר את
מש #הזמ הנדרש לענות על כל שאלו .תת הפרק הבא במחקר כמותי ייקרא:
הניתוח הסטטיסטי או ניתוח הנתוני ) .(Statistical data analysisבתת פרק זה מתוארי
המהלכי הסטטיסטיי שבוצעו כדי לענות על שאלות המחקר) ,ובהתא להשערות המחקר
במידה שהוגדרו כאלה( .יש להציג את הניתוח בפירוט ,לרבות הסיבות לבחירה בגודל המדג,
בדר #כלל באמצעות ניתוח עצמה ) .(Power analysisכמו כ יש להתייחס לתיקונ של הטיות
מחקריות פוטנציאליות ,במידה שנעשה בה שימוש ,כמו תיקו על ש בונפרוני (Bonferoni
) correctionלרמת המובהקות הנדרשת ,במקרה של השוואות מרובות .חשוב לתאר את
השתלשלות של הניתוחי הסטטיסטיי לפי סדר שאלות המחקר והסדר של הצגת הממצאי.

הממצאי
בפרק זה יפורטו הממצאי ברצ %הגיוני ,לעיתי קרובות ,על פי שאלות והשערות
המחקר ,תו #כדי שימוש נרחב בלוחות ובאיורי לש פירוט המלל המופיע בגו %העבודה .בדר#
כלל יוצגו ממצאי באמצעות סטטיסטיקה תיאורית תחילה .לדוגמה התיאור הבא " :לוח ) 3לוח
 1להל( מציג את הממוצעי ואת סטיות התק של המשתני התלויי בחת #קבוצת גיל ,מגדר
וסוג כיתה) ".מתו #הוצלר ,2002 ,ע' .(376
לוח  .1נתוני כלל האוכלוסיה במדג בחת #קבוצות גיל וסוג הכיתה )מתו #הוצלר ,2002 ,ע' .(376

בהמש #יוצגו הממצאי בד"כ לפי הסדר של שאלות המחקר ,כפי שהופיע במטרות המחקר,
ובהתייחס לשיטות הסטטיסטיות שצויינו בתת הפרק הרלוונטי של השיטה .יש להקפיד שלא
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תהיה חזרה ) (Redundancyעל פרטי שצויינו בסעיפי קודמי של העבודה .יש לפרט באופ
תיאורי את הממצאי ,תו #ציו מראה מקו )אלפאבתי או מספרי( לשימוש בלוחות ובאיורי
שיוצגו בהמש #הטקסט .יש לשי לב לא לחזור על מידע זהה בטקסט ,בלוחות ובאיורי .כלומר
כל אמצעי לתיאור המידע ישמש באופ המתאי ביותר לסוג המידע המתואר .למשל כדי לתאר
תהליכי לאור #זמ מועיל מאוד לתאר באמצעות איורי :למשל ,את השינוי בהתפתחות קצב
הלב והעלות האנרגנטית כפועל יוצא של מהירות ההליכה או הנסיעה בכיסא גלגלי )איור ,2
מתו #הוצלר :1992 ,בתנועה א) (3ע' .(70 – 48

איור :2

איורי משמשי ג לש הבלטה של נתוני לקבוצות נבחרות שקיבלו צורות טיפול
מסוימות לעומת קבוצת )או קבוצות( הביקורת .במידה שהכוונה לתאר תהליכי המתרחשי
לאור #ציר הזמ ,כמו במהל #סדרת תרגולי ,נהוג להשתמש באיורי קווי כמו כמו למשל באיור
 ,3מתו #גבע ולידור ).(2002
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מתו :#הממצאי במחקר של גבע ולידור) 2002 ,בתנועה ו) (4ע' (407

במקרה שהמידע עוסק בנתוני ממוצעי בנקודת זמ אחת ,נהוג להשתמש בעמודות ולהוסי%
לה את קוי סטיית התק ,למשל באופ המתואר באיור  ,המתאר את השגיאה בדיוק הביצוע
בנסיונות השוני )מתו :#גבע ולידור .2002 ,בתנועה ,ו) (4ע' .406

איור  .4ממוצעי וסטיות תק של ה'  ACEבניסיו הביצוע האחרו בשלב הרכישה ובניסיו
הביצוע הראשו בשלב ההעברה במטלת גלגול הכדור מתו :#גבע ולידור) ,בתנועה ו) (4ע' (407

את הניתוח הסטטיסטי ההיסקי ,נהוג בד"כ להציג בלוחות ולא באיורי ,באופ המציג ג את
הנתוני הממוצעי התיאוריי )ממוצעי וסטיות תק( וג את הממצאי החשובי מתו#
הניתוח הסטטיסטי )השונות  ,Fורמת המובהקות שיכולה להיות מתוארת בכוכביות לצד ה'F
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)במקרה כזה ,צור #להציג ,לש הבהרה הערה בתחתית הלוח ,המתייחסת לקיצורי וסימני
מיוחדי המופיעי בלוח כמו הכוכבית – כמתואר בלוח  .(2ישנ מקרי בה יש צור #להפריד
את ניתוח השונות מהממצאי התיאוריי כמו שנעשה בלוח  2להל.
לוח .2ממצאי מבח השונות )מתו :#הוצלר.(380 ,2002 ,

ישנ ג מקרי בה נית להוסי %לניתוח השונות את ממצאי הניתוח הנוס) %פוסט'הוק(
שמבצוע לאחר ניתוח השונות העיקרי ומציג את ההבדלי בי כל אחת מהקבוצות הפוסטריורי,
כמו בלוח  3להל.
לוח  .3ממצאי ניתוח שונות חד כיווניי בי קבוצות הגיל )כיתות( )מתו :#הוצלר.(381 ,2002 ,

הדיו
חלק "הדיו" הוא החלק הרביעי בגו %החיבור ,ומקומו אחרי "הממצאי" .בסיומו יוצג בדר #כלל
"הסיכו" של כלל החיבור האקדמי .ב"דיו" יידונו המשמעויות של ממצאי המחקר אשר פורטו
בחלק "הממצאי" .במסגרת הדיו יש לקשור את הממצאי אל:
•
•
•

הרקע העיוני
ההשערות שנוסחו בתחילת הניסוי/המחקר
הממצאי של ניסויי/מחקרי רלוונטיי אחרי ,אשר נדונו בסקירת הספרות.
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אפשר להתייחס בחלק זה אל כל הממצאי בדיו אחד או אל כל ממצא בנפרד .הדר #המועדפת
למיצוי הדיו בכל הממצאי היא לדו בכל ממצא הקשור למשתנה אחד ,ולדו בנפרד בכל אחת
ממטרות המחקר .בדר #כלל יינתנו כותרות משנה לכל אחד מחלקי אלו.
לקראת סיו כתיבת הדיו בממצאי ,ראוי לעסוק בשאלות כגו :מה תועלתו של מחקר זה?
איזה ידע הוא הוסי %לנו ומה משמעותו? עיסוק ,ולו קצר ,בשאלות אלה תור לאיכות הדיו
ולאיכות העבודה.

הסיכו
מקומו של "הסיכו" בחיבור אקדמי יהיה בדר #כלל החלק המסיי של "הדיו " ולפני "רשימת
המקורות" .הסיכו ,כשמו כ הוא ,מסכ את כל עיקרי הדברי שנאמרו בגו %החיבור .מתו #כ#
עולה כי לחלק זה שתי תכונות:
•

סיכו כולל :אי להתייחס בחלק זה א #ורק לממצאי .למרות חשיבותו של חלק הממצאי,
זהו רק חלק אחד בעבודה הסמינריונית .כדי שחלק הסיכו יכלול את כל חלקי העבודה
הסמינריונית ,צריכי להיות בו:
 .1ראציונל העבודה הסמינריונית ,לרבות התחו או הנושא הכולל אשר במסגרתו נכתבה
העבודה.
 .2המטרה )מטרות(
 .3הממצא העיקרי )הממצאי העיקריי(
 .4תרומתו הייחודית של החיבור האקדמי הזה והמשתמע ממנו לעתיד.

•

הגבלת תוכ הסיכו לנכתב בגו החיבור :המאפיי השני של "הסיכו" קשור למה שלא
צרי להיות בו .בחלק זה אי לדו בנושאי ובתחומי אשר לא נדונו לפני כ בגו %החיבור.
ע זאת ,נית לכלול בו אזכור קצר של המלצות להמש #המחקר או לפעולה מעשית בעתיד
המתבססת על ממצאי עבודה זו.

רשימת המקורות )ביבליוגרפיה(
בשני האחרונות החלו להופיע תוכנות המאפשרות ניהול רישו סימוכי ואת רשימת המקורות
כמו למשל  Endpointאו התוכנה החינמית  Mendeleyשנית להוריד מאתר
/http://www.mendeley.com
תוכנות אלה מאפשרות יצירת מסד נתוני אישי ע המקורות המאוחזרי בדר #כלל מתו#
מאגרי מידע אינטרנטיי ,מתו #קבצי  PDFהמאוכסני במחשב האישי ,או באמצעות הקלדה
ידנית .מתו #מסד זה נשתלי המקורות בשיטה נבחרת ,א #מתאפשר לבצע מעבר מהיר משיטה
אחת של רישו מקורות לאחרת .תכונה זו שימושית מאוד למחברי המפרסמי את עבודותיה
בכתבי עת אקדמיי שוני ורוצי להשתמש באותו מאגר מקורות ,או במידה שהעבודה שכוונה
לכתב עת מסוי לא התקבלה בו ונשלחת לכתב עת אחר בו נהוגה שיטת רישו מקורות אחרת.
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באופ כללי חשוב להבי כי נית לרשו את רשימת המקורות באופ אלפאביתי ,ואז
בסימוכי בגו %הטקסט יצוינו ש המחבר /י ושנת ההוצאה לאור בסוגריי)כמקובל בשיטת
 ,(APAאו תו #היעזרות בספרור רצי %לפני ש המחבר לפי סדר אלפאביתי או לפי סדר הופעה,
כמקובל בשיטות רפואיות שונות לניהול הרשימה .בכל מקרה כזה הסימוכי יהיו באמצעות מספר
בסוגריי מרובעי או בכתב עילי מיד לאחר המילה הרלוונטית לסימוכי.
להל דוגמה לשיטת רישו סימוכי כזו בגו %הטקסט )מתו :#הוצלר.(89 ,1994) ,

מקורות
אלמוסני י (2008) ,.הפעילות הגופנית כאמצעי להשתלבות חברתית של צעירי בעלי לקות
אינטלקטואלית .בתנועה ,ט)79 – 53 (1
אפרתי ,נ' ,לידור ,ר' ,צדקיהו ,ש' וקאופמ ,ח' ) .(2002העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי .תל
אביב :מכו מופ"ת ,כליל.
אפרתי ,נ' ולידור ,ר' ) .(2004העבודה הסמינריונית :כתיבה ,הנחיה והערכה .תל אביב :מכו
מופ"ת ,כליל.
גבע ,ק .ולידור ,ר .(2002) .עיתוי הצגתה של אסטרטגיית למידה בתהליכי רכישה של מיומנויות
מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי .בתנועה ,ו).419 – 391 ,(4
הוצלר ,י .(1992) .כושר גופני של משתמשי בכיסא גלגלי – היבטי פיסיולוגיי .בתנועה א),(3
.70 – 48
הוצלר ,י .(1994) .התאמת כיסא גלגלי למשתמש .הרפואה)124 ,ב(.94 – 89 ,
הוצלר ,י .(2002) .מבח להערכת איכות של מיומנויות יסוד תנועתיות בכיתות א''ד' :תוק%
ונתוני להשוואה .בתנועה ו).390 – 363 ,(4
הוצלר ,י ,.ז ,#ס ,.וגפני ,ע .(2004) .עמדות כלפי שילוב ילדי ע צרכי מיוחדי ותחושת
מסוגלות בפעילות גופנית משלבת ברב פרחי הוראה בחינו #גופני .דפי.65 – 35 ,39 ,
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הוצלר ,י ,.אילו ,מ .ונחשו'ב עוזיאל ,ב .(2005) .איכות מיומנויות יסוד תנועתיות בילדי בית ספר
ע שיתוק מוחי :תוק ,%מהימנות ורגישות לתוכנית אימו .סוגיות בחינו #מיוחד ובשיקו,(2)20 ,
.71 – 55

מבנה עבודה מדעית ( שאלות לבקרה עצמית
ש ההצעה
 .1הא ש ההצעה מעידה על תוכנה ונית ללמוד ממנו על נושא המחקר?
 .2הא המושגי המצויני בש העבודה תואמי למפורט בסקירת הספרות ובשיטה?
סקירת הספרות
 .1הא סקירת הספרות משקפת את הנושאי המועלי במחקר?
 .2הא הובהרו המושגי המרכזי בה ידו המחקר?
 .3הא סקירת הספרות מוצגת בסדר לוגי וממזגת את המקורות עליה היא מתבססת
והיא אינה אוס %סתמי של סיכומי?
מטרות המחקר
 .4הא מטרות המחקר קשורות לסקירת הספרות?
 .5הא מטרות המחקר מנוסחות באופ ברור?
 .6הא יש קשר בי מטרת המחקר וש ההצעה?
שאלות המחקר
 .7הא ההשערות/השאלות נובעות מסקירת הספרות?
 .8הא שאלות המחקר מנוסחות באופ ברור?
השערות המחקר
 .9הא השערות המחקר נובעות משאלותיו?
 .10הא השערות המחקר מנוסחות באופ ברור?
מער המחקר *
 .11הא אוכלוסיית המחקר מוגדרת באופ ברור ,לרבות קריטריוני להכללה ולהשמטה
מהמחקר? לא תמיד מחייבי את הקריטריוני להכללה ולהשמטה ,א #עדי%
להוסיפ כדי לתת בהירות רבה יותר לתיאור האוכלוסייה.
 .12הא בוצע חישוב עוצמה ביחס למספר הנבדקי הנדרש )נדרש רק בתזות ובפרויקטי
מחקריי המקבלי מימו מקרנות מחקר(?
 .13הא שיטת הדגימה מוצגת בפירוט? יש לפרט איזה הלי #דגימה בוצע .למשל מדג
נוחות )מזדמ ,אופורטוניסטי( ,מדג אקראי )שנבחר ע"פ שיטת הקצאה מסוימת שיש
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לתארה( ,או מדג מכוו ) (Purposiveהמקובל למשל במחקרי ע ניתוח נתוני
איכותני.
 .14הא המדג מייצג? הא נית להכליל ממנו לגבי כלל האוכלוסייה? אי צור #במדג
מייצג במסגרת עבודה סמינריונית ,פרוייקט ואפילו תיזה ,א #במידה שהוא מייצג יש
לציי זאת ,כי הדבר מעלה את איכות המדג.
 .15הא כלי המחקר שנבחרו )כמו שאלו ,ניסוי( ה הכלי המתאימי ביותר להשגת
מטרות המחקר ולמענה על שאלותיו? לש כ ,#מומל +מאוד לבדוק את הכלי
הנוספי הקיימי בספריות המחקרי )כונ  (Srikotאו למשל באתר קר של
 .16הא כלי המחקר מוצגי בפירוט ,לרבות תוק %ומהימנות בגרסא המקורית
והמתורגמת א יש?
 .17הא יעשה שימוש בכלי מחקר )כמו שאלו( שיש עליו זכויות יוצרי? א כ ,הא
בעל הזכויות נת אישור להשתמש בו? הא בוצע תרגו משפה זרה? א כ ,מה היה
הלי #התרגו".
 .18הא תהלי #איסו %הנתוני המתוכנ מוצג בפירוט?
מגבלות המחקר
 .19הא מוצגות מגבלות המחקר?
הגדרות
 .20הא כל משתנה מוגדר באופ אמפירי/אופרציונלי )דהיינו ,בר מדידה(?
 .21הא המושגי וראשי התיבות שהשתמשת בה מוגדרי ומובהרי?
רישו ביבליוגרפי
 .22הא הרישו הביבליוגרפי מבוסס על כלי מקובלי כמו כללי  ,MLAאו כללי APA
והרשימה אחידה ,עקבית והגיונית?
 .23הא מצוי בגו %העבודה המקור של כל רעיו וממצא המבוסס על ביבליוגרפיה?
 .24הא כל פרסו המופיע בביבליוגרפיה מופיע ג בגו %העבודה ולא נוספו פרסומי
שאינ מאוזכרי בגו %העבודה?
 .25הא כל פרסו המופיע בגו %העבודה מופיע ג בביבליוגרפיה ולא הושמטו פרסומי
מסוימי?
 .26הא מצוי המקור של כל טבלה ,צילו ,רישו וכו' שנלקחו ממקור חיצוני?
נספחי
 .27הא יש הפנייה מגו %העבודה לנספחי?
 .28הא מצוי המקור של כל נספח שנלקח ממקור חיצוני?
מבנה העבודה
 .29הא החלוקה לפרקי ,תת'פרקי ,סעיפי ,פסקאות ,כותרות היא הגיונית ונובעת
מתו #הנושא ומשקפת אותו?
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הנחיות לכתיבת עבודה מדעית במכללה האקדמית בוינגייט מאת ישעיהו הוצלר ,המכללה האקדמית בוינגייט
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איכות ההגשה
 .30הא השער ותוכ הענייני מוצגי על פי כללי המחלקה?
 .31הא יש עמידה בדרישות המחלקה לגבי צורת ההגשה :רווח בי שורות ,1.5 :שוליי:
 2.5ס"מ,
פונטי :דוד גודל  12או גופ אחר בגודל מקביל ,גודל הנייר?A4 :
 .32הא נבדקו תקינות השפה ,עושרה הלשוני והניסוח?
 .33הא נערכה הגהה לגבי הכתיב ,הפיסוק והכותרות?

* נקודות אלה מתייחסות להצעה העוסקת בניתוח נתוני כמותיי .בהצעה שעוסקת
בשיטות מחקר איכותניות יש להשתמש בשאלות הבאות לבקרה עצמית במער #המחקר
לאחר סעי 11 %המשות %לאיסו %נתוני כמותי ואיכותני:
מער המחקר
 .12הא מוצגת שיטת המחקר לרבות הזר הספציפי בגישה האיכותנית ,והא מוצג הרציונל
העומד מאחורי הבחירה בשיטת המחקר ]הא הוא משכנע?[?
 .13הא ברור מ ההצעה כי שיטת איסו %הנתוני והשיטות לניתוח הנתוני ה השיטות
המתאימות ביותר להשגת מטרות המחקר ולמענה על שאלותיו?
 .14הא אוכלוסיית המחקר מוגדרת באופ ברור לרבות הקריטריוני להכללה והשמטה?
 .15הא השיטות לניתוח הנתוני מוצגות בפירוט?
 .16הא יש במחקר שיטות לבדיקת אמינות הניתוח האיכותני )?(Trustworthiness
 .17הא מוצגות בעיות אתיות ודרכי להתמודדות עימ
 .18הא מוצג מקומו של החוקר במחקר?

