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להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת  סמינריוןמטרת ה

לאלימות במשפחה ובזוגיות. נושא אלימות במשפחה הוא נושא הקשור הדו"ח הסופי, בתחום 

ללא קשר לסטטוס החוקי, משך , ובני זוג, סבים רחב שמתייחס לאלימות כלפי ילדים, הורים

הנושאים שקשורים הגדרת האלימות כוללת אלימות פיזית, מילולית ומינית. ההכרות, והמגדר. 

לתחום המשפט, תפיסות סטריאוטיפיות, רציה חברתית, גישות  וקשורים רביםלתחום זה הם 

, הן בבחירת הגורם האלים, גווניםהמחקר בנושא הקורס הינם מתחומי והתנסויות אישיות ועוד. 

 קורבן האלימות, מגדר, האשמת הקורבן, גישות כלפי טיפול או ענישה ועוד.

 
 :סמינריוןמבנה השיטת הלימוד ו. 4

המפגשים  בקורס הינם שבועיים, ומרביתם יוקדשו להכוונה והדרכה כיתתית או קבוצתית. חלקו 

, ולהצגת נושא מתאימים תוך סקירת הספרותהראשון של הסמסטר יוקדש  לאיתור נושאי מחקר 

יוקדש להכנת הצעת סמסטר הראשון לאחר אישור נושא המחקר, המשך ה. המחקר בו בחרו

מחקר, שתכלול סקירת ספרות, הצגת מערך המחקר וכלי המחקר בהם יעשה שימוש. לקראת סוף 

ר ההצעות )סוף הסמסטר הראשון יגישו הסטודנטים הצעת מחקר לבדיקה ולאישור. לאחר אישו

הסמסטר הראשון(, יתקיימו פגישות להנחיה בביצוע המחקר. הסטודנטים יבצעו את המחקר 

. במחצית השנייה של הסמסטר השני (באופן עצמאי )איסוף נתונים ועיבודם וכתיבת דוח המחקר

 יציגו הסטודנטים בפני הכיתה דו"ח מחקר ראשוני, כולל הצגת ממצאי המחקר.  
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 ראהתוכנית ההו. 5

 
 מס' השיעורים והערות  נושא השיעור יחידת הלימוד

  סמסטר א' 
אלימות לסוגיה, פרוט נושאי הקורס ) מבוא

 (תפקידי מגדר, תפישות חברתיות
2 

הנחיות לגבי בחירת נושא 
 1המחקר ובנית הצעת מחקר

בחירת נושא למחקר, בנית שאלה 
 מחקרית והשערות המחקר

2 

ות, תכנון המחקר בהתאם להשער 
כתיבת הצעת מחקר שכוללת רקע 

 תיאורטי, השערות, שיטה ומקורות. 

2 

מבנה  ,הצגת שאלונים שונים, מקורות בחירת ובנית שאלון
 ודרכי תרגום ובדיקת תוקף השאלון 

1 

 6 מעקב, ליווי ויעוץ לגבי עריכת המחקר פגישות אישיות
סיכום, הצגת תמונת מצב של הכיתה  א' סטרסיכום סמ

 צעות המחקרהגשת ה
1 

  סמסטר ב' 
חזרה על כללי הכתיבה והנחייה לגבי  SPSSכללי כתיבה ו 

 SPSS עבודה עם ה
2 

מעקב, ליווי ויעוץ לגבי עריכת  -המשך פגישות אישיות
 המחקר

6 

דיון והצגת ההתקדמות המחקרית,  הצגת העבודות 
 הממצאים והבעיות המחקריות

 )רפרט(

5  

 
חובה ידע בסיסי והתנסות בניתוח נתונים באמצעות  מיוחדות:. דרישות קדם ודרישות 6

-T)בקיאות בהכנת קובץ להקלדת נתונים, ביצוע התפלגויות, חי בריבוע, ניתוחי  SPSSתוכנת 

test .)וניתוחי שונות חד כיווני , 

 
 חובות ומטלות: . 7

   20%-יעדר מיותר מסטודנט ש. 2נוכחות חובה במהלך השיעורים ובהדרכות הקבוצתיות. 1         

 מהמפגשים לא יוכל להגיש את עבודתו.             

מילוי אחר מטלות הקורס )הגשת הצעת מחקר, הגשת דו"ח מחקר, השתתפות פעילה בכל . 2

 .שלבי המחקר(

. הגשת עבודה על פי כל הכללים המופיעים בקובץ ההנחיות המצורף לסילבוס זה )הקפדה 3

 ירת הספרות, מבנה עבודה על פי הכללים וכדומה(. על היקף העבודה, היקף סק

מאמרים הכי  2-3, בדואר אלקטרוני, בצירוף WORDשלוח בקובץ לאת העבודה יש . 4

(. על מקוריהקובץ הקובץ הנתונים )עדכניים, בהם נעשה שימוש בעת כתיבת העבודה ואת 

. מועד קבלת הציון, עד לאחר על ידי הנבדקים השאלונים שמולאו  לשמור את כלהסטודנט 

                                                
 : הנחיות כלליות לכתיבהראו קובץ המצורף לסילבוס הקורס 1
  . בחישוב יכללו גם ההשתתפות במפגשים אישיים.חישוב מספר ההיעדרויות יעשה בהתאם לתקנון האוניברסיטה –נוכחות  2
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הסטודנט יצטרך להציג ו/או להגיש למרצה את השאלונים  -בהתאם לבקשת המרצה 

 לפני תום שנת הלימודים.  הגולמיים

   1.5.18 - לכל העבודה עד סטודנטים שיגישו את . 2.9.2018: הגשת עבודת המחקרמועד . 5

 להערות.  להגיש מספר תיקוניםיהיה העבודה תיבדק , ינתנו הערות ואפשר 

ינתן ציון, ולא תהיה אפשרות  -השיעור האחרון של השנה לאחרלעבודות שיוגשו . 6

 לתיקונים.

ככלל, העבודה תעשה בזוגות. העבודה היא עבודה משותפת, לכן האחריות היא גם  .7

עמידה בלוח הזמנים ובמטלות מצד אחד מחברי הצוות תפגע -משותפת. במילים אחרות: אי

 שני חברי הצוות יחד. בציון הסופי של

 

   :מרכיבי הציון הסופי. 8

(,  10%) בשיעורים ובמפגשים האישיים הציון הסופי יתבסס על הצגת מטלות והשתתפות פעילה
 .(80%מסר )יואיכות הדו"ח שי, (10%הצגת רפרט בכיתה )

 
 
 
. )ניתן להציע נושאים נוספים, באישור המרצה נושאיםהפי  לע מקורות רשימת . 9

 (.  לא יתחיל בעבודת הסמינריון ללא אישור הנושא על ידי המרצהדנט סטו
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 .253-267.,19מחקרי יהודה ושומרון, . ושומרון מיהודה

התעללות והזנחה יהודה, י', הורביץ, ד', וחובב, מ' )עורכים(, -זנחת ילדים. מתוך בן(. ה2007יהודה, י' )-בן

 (. ירושלים: הוצאת אשלים.535-513)עמ'  של ילדים בישראל.

יהודה, י', -(. בין ענישה גופנית להתעללות: רב המשותף על השונה. מתוך בן2007ויאר, י', וקדמן, י' )ב

(. ירושלים: 780-673. )עמ' התעללות והזנחה של ילדים בישראל(, הורביץ, ד', וחובב, מ' )עורכים

 הוצאת אשלים.

יהודה, י', הורביץ, ד', וחובב, מ' )עורכים(, -(. התעללות מינית בילדים. מתוך בן2007פרנקו, נ' )-לנג

 (. ירושלים: הוצאת אשלים.459-435. )עמ' התעללות והזנחה של ילדים בישראל
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 נחיות כלליות לכתיבה: ה1נספח
 

 

 לפני הכתיבה

: על פי רוב, בחירת הנושא מוטלת על הסטודנט. כיצד בוחרים נושא? ראשית, בדוק  בחירת הנושא

 ןמה מעניין אותך? על זה אף אחד לא יכול לענות יותר טוב ממך.  אם לא ברור לך "מה מעניי

וראה על מה חוקרים כתבו  -(אותך", גש למאגרי המידע )ספריה, אינטרנט, ספרים, כתבי עת

 בתחום.

: מומלץ להגדיר את הנושא כשאלת מחקר. זה עוזר למקד את העבודה הגדרת הנושא הספציפי

ומונע התפזרות מיותרת. נושא העבודה יכול להיות שם העבודה, אולם אין זה מחייב. יתכן 

 שבמהלך העבודה תמצא לנכון לשנות, להרחיב , לצמצם וכדומה.  

 : כל מחקר מצריך איסוף חומר, ממאגרי מידע אקדמיים.מראיסוף חו

או חיפוש  הבדרך כלל מתחילים את תהליך איסוף החומר ע"י חיפוש במאגרי מידע של הספריי

באינטרנט.  יש לזכור שכל ספר או מאמר אקדמי שתקרא, כולל רשימה ביבליוגרפית משלו. היעזר 

 גם בה. 

 )במלואם( של כל מקור שאתה קורא. םם הביבליוגראפיי: רשום במדויק את הפרטינקודה חשובה

 השיקולים בבחירת נושא:     

 ( קיימת תיאוריה או סברה ממנה נגזרות מספר היפותזות )השערות(.1)

 ( קיימת אוכלוסייה שמוכנה להשתתף במחקר מרצון ומתוך עניין.2)

)לדוגמא, שני  נבדקים 120ה"כ ס-נבדקים לכל קבוצת עניין 60 ( מתוך אוכלוסייה זו יהיו לפחות3)

גיל שונות, קבוצות מובחנות לפי אפיון מצבי או אישיותי(. בד"כ, רצוי להגיע  המינים, קבוצות 

עם זאת כאשר מדובר  להרבה יותר נבדקים  היות וכמה שאלונים ייפסלו מסיבה זו או אחרת.

  )באישור המרצה(.  אפשר לצמצם את גודל המדגם–באוכלוסיה שהנגישות אליה מורכבת יותר 

( קיימים כלים תקפים ומהימנים לבדוק את המשתנים בעלי העניין, או ניתן ליצור כלים 4)

 לצרכים המיוחדים של המחקר ולפחות להוכיח את מהימנותם הפנימית בעזרת המרצה. 
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 כתיבה

 כללי .א

ובלים והימנעות בכל עבודה יש להקפיד על ניסוח בהיר ומדויק תוך שימוש במונחים המדעים המק

מחזרות מיותרות. נא לדאוג להגהה יסודית של העבודה לפני מסירתה. בהצגת סקירה ספרותית 

)חומר תיאורטי( אין לכתוב את העבודה בצורה של "הוא אמר", "היא אמרה". יש להציג את 

 החומר באופן אינטגרטיבי. לדוגמה,  אם שלושה מחברים אומרים דברים דומים, אין לחזור על

הדברים שלוש פעמים, אלא להצביע על ההסכמה, ולציין את שלושת המקורות בסוגריים. לרוב, 

 לא מציגים חומר לפי המחבר, אלא, לפי הרעיונות או הנושאים.

: ראשי פרקים עוזרים לשמור על סדר הגיוני של הדברים. ככלל, ראשי שימוש בראשי פרקים

 על פי משתני המחקר-הפרקים יכלו פירוט

 ה העבודהמבנ .ב

מחקרי,  ןלסוג העבודה יש השפעה רבה על המבנה שלה. כאן מוצג מבנה מקובל לעבודת סמינריו

 (. APA styleהמבוסס על כללי הכתיבה הנהוגים במדעי החברה )

 מחקר שדה )מחקר אמפירי(

בנוסף לסקירה ספרותית, מחקר שדה מציג ממצאים ממחקר מקורי. המבנה הסטנדרטי 

 כולל:

 מטרת המחקר, נבדקים, השערות וממצאים.את  םהמסכ עמודכהתקציר הוא קצר, :  תקציר( 1)

או  Iהתקציר לא כולל סקירת ספרות. הוא ימוספר באות רומית  התקציר מופיע בראשית העבודה.

 א'

. לאחר מכן הנושא הכללי בכמה משפטים ניתן להתחיל במבוא קצר בו יוצג: סקירת ספרות( 2)

את משתני המחקר. לבסוף יוצג פרק קצר תחת הכותרת: רציונל המחקר  יוצגו פרקים הסוקרים

  והשערותיו.  

ותיאורטי להשערות שיוצגו )מחקרים שנעשו בתחום( לתת בסיס אמפירי   סקירת הספרותמטרת 

אם השערה איננה מובנת, לפיכך, הסקירה  כוללת תיאוריות ומחקרים עדכניים. . מכןמיד לאחר 

 סקירהדברים  שאין להם קשר ישיר להשערות, אזי ה מוצגים סר. אם לוקה בח הסקירהאזי 

יש בחומר לא רלוונטי. הבאת מקורות הכרחיים למקם את הנושא ואת הפיתוח התיאורטי.  הגדוש
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מקורות באנגלית )אין מניעה שכל הסקירה  10מקורות, מתוכם לפחות  20להשתמש בלפחות 

 תהיה באנגלית(. 

 

לשאלות צג הפרק של רציונל  המחקר )סיכום כללי של הסקירה המוביל לאחר סקירת הספרות יו

 המחקר( והשערות המחקר. 

. צריכות להיות מנוסחות בסגנון אחידצריכות להיגזר באופן לוגי מסקירת הספרות. הן ההשערות  

או כל ניסוח המביא לפחות שני משתנים באותו  ימצא הבדל בין" "יימצא קשר בין" או " למשל: 

 חובה לתת כיוון להשערות.  פט. אסור לערבב נוסחים בהשערות.מש

 .הליך המחקר: אוכלוסייה, כלים, כולל שלושה חלקים השיטהפרק ( 3)

, ומספר מקום מגוריםים, מין, מוצא, אתאור האוכלוסייה הנבדקת, טווח גיל : אוכלוסייה

 למחקר. םנטייפרטים נוספים רלוו ובנוסף, יינתנ הנבדקים במדגם שייכלל במחקר. 

, מעמדם תפורמאליכגון מין, גיל, שנות השכלה  םדמוגראפיייש לקבל מהנבדקים מספר נתונים *

הכלכלי, אם נולדו בארץ, אם נולדו הוריהם בארץ ואם לא, איפה נולדו, השכלת שני -החברתי

יש  ם,לפיכך, בשאלון פרטים דמוגראפייההורים . יתכן שאופי ההשערות יחייב קבלת מידע נוסף

 להתייחס לנתונים הללו. 

יופיע , כולל הדרך בה חושב כל משתנה )הכלי במלואו : תאור מדויק ביותר של הכליםכלים

 . בנספחים(

מחבר הכלי יופיע גם ברשימת המקורות. יש לציין מהימנות הכלי של  -יש לציין את המקור לכלי

 .כלי המחקר ואופן ניתוחם יצורפו לעבודה הסופית, כנספחים מחבר הכלי ושל עורך המחקר. 

, מקום, סטיות ואי סדרים הרצת המחקר תאריכי יסוף הנתונים,א מפורט של הליך: תאור הליך

 , קשיים וכדומה.תגובות של הנבדקיםכמו שהתרחשו, 

שימשו מתארים בקיצור נמרץ את הניתוחים הסטטיסטיים שבפרק זה : פרק ממצאים( 4) 

אמור לספק את ממצאי המחקר, ללא פרשנות. על מנת להציג תוצאות הפרק לבחינת ההשערות. 

מספר רב של  םמסכ ואכדאי כאשר הלוח טבלאות )לוחות(. את הנתונים ניתן להשתמש גם ב

בטקסט. לאחר כל הצגת , שלא ניתן לסכמם באופן שוטף רלוונטיים ופחות רלוונטייםנתונים, 

  באים השערה מסוימת אוששה/לא אוששה.  -הביא את המסקנהמקום ל , ישממצאים וניתוחים

של הלוח, הסביר את משמעות התוצאות ולתת כותרת לכל לוח, יש ל*במקרים בהם מוצג לוח, 

 אין לחזור שוב על המספרים המופיעים בלוח שנית., אולם יש לכתוב מה המשמעות.  מתחתיו.
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המתקשרות להשערות. ייתכן ונעשו גם ניתוחים  בפרק התוצאות יופיעו הניתוחים והמסקנות

נוספים שאינם קשורים ישירות להשערות, גם אותם יש להביא ולסכם בסוף פרק התוצאות או 

יש להסביר למה נעשו  הצגת הממצאים העיקריים.בפרק מיוחד על תוצאות משניות שיופיע אחרי 

 ניתוחים נוספים. 

מטרת הדיון היא לדון או כל חלק אחר בעבודה עד כה. בא לסכם את התוצאות  אינו  :הדיון( 5)

יש מחקרים שקדמו למחקר זה )עבר(, בממצאים שהתקבלו, יש להתייחס לממצאים לאור 

להתייחס לכך שהתקבלו כמה השערות כצפוי ולא התקבלו אחרות, ואולי התקבלו תוצאות 

יר סתירות בין ממצאים יש להסבזמנית בעבודה )הווה(. -הסותרות תוצאות אחרות שהתקבלו בו

פרק נפרד הדן במגבלות המחקר ובמתן  עםהדיון מסתיים להשערות, בהתבסס על הספרות. 

 המלצות למחקרי המשך, שיתנו, בין היתר, מענה למגבלות שהוצגו. 

: אסור שיופיע מקור שלא בדקתם אישית אלא אם צוין במקור (הרשימת מקורות )ביבליוגרפי( 6) 

אפשרי רק במקרים  -שימוש במקור מתוך מקור)מתוך....(.  איננו בהישג יד המקורש ,שכן בדקת

 קיצוניים בהם אין אפשרות להציג את המקור המקורי )למשל מקור מאוד ישן(. 

הבאת לגבי דכן. הוא הדין גם ובמדריך המע  APAיש להדפיס את המקורות לפי השיטה של 

המקורות הרשומים בגוף העבודה ובין רשימת יש להקפיד על חפיפה בין . גוף העבודהמקורות ב

מקורות  10מקורות, מתוכם  20המקורות.  כאמור לעיל, הרשימה חייבת לכלול ציטוט של לפחות 

טעונים -השנים האחרונות. הצגת מקורות ישנים עשרמחקרים יתקבלו רק מבאנגלית, עדכניים. 

 20בודות דוקטורט אינם נכללים ב אישור של המרצה. כמו כן יש לשים לב לכך שעבודות מ.א. וע

 המקורות הנדרשים )אפשר בנוסף(.

יתכן שכמה ניתוחים סטטיסטיים וטבלאות . כמו כן, כל הכלים מופיעים בנספחים: נספחים( 7)

 . , בהתאם לשיקול דעתךשל ממצאים משניים יופיעו בנספח

 הערות שוליים .ג

בהערות שוליים. הערות אלה  בניגוד לתחומים אחרים, במדעי החברה משתמשים מעט מאד

נועדות להעיר משהו נוסף על מה שנכתב בגוף העבודה. יש להשתמש בהן רק במקרים נדירים 

 כאשר רוצים לציין פרט שלא נכנס לתוך זרם הכתיבה.

 אזכור מקורות בגוף העבודה .ד

מקום לא רק במקרים בהם אתה מצטט מתוך מקור מסוים, אלא, גם במקרים -חובה לציין מראי

בהם הניסוח הוא שלך,  אולם  הוא מסתמך על רעיון או מידע שנלקח מתוך עבודה של מישהו 
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מקום יצוין -מקום בגוף העבודה )בסוגריים(, לא בהערות שוליים. במראה-אחר. יש להכניס מראי

רק שם משפחה של המחבר )או מחברים(, ושנת ההוצאה. במקרה של ציטוט, יש להוסיף גם מס' 

 טי. העמוד הרלוונ

 דוגמאות לכתיבה בגוף העבודה

 אזכור של מקור

דוגמא: אחיזה בעמדות שליליות משפיעה על הרצון בלהיות בקרבה חברתית עם קבוצות 

  .(1985מסוימות )בוגרדוס, 

כפולות , לציין את המקור ואת  תבמקרים בהם מובא ציטוט יש לשים אותו בין מרכאו ציטוט:

 העמוד: 

בוצה פסיכולוגית היא "...מספר כלשהו של אנשים, אשר )א( פועלים דוגמא: הגדרה אחת של ק

הדדי זה עם זה, )ב( ערים מבחינה פסיכולוגית זה לקיומו של זה, )ג( תופסים את עצמם כקבוצה" 

  .(85, עמ' 2003)אטקינסון, 

 מקור באנגלית:

בסוגריים כאשר רוצים לציין מקור על פי שם המחבר באנגלית יש לכתוב את השם בעברית ו

 אנגלית ושנה  לדוגמה:

 התרבות. ל ידי( המציאות היא דבר מוגדרת עMeirson, 1976לפי מאירסון )

 המקום. -שימו לב שהנקודה באה בסוף כל המשפט, כולל אחרי מראי

: יש להמעיט ככל האפשר בשימוש במקורות משניים. הכוונה במקור משנה ציון מקורות משניים

לם ראית שהוזכר במקור שבפנייך. רק במקרים בהם מדובר במקור ישן היא למקור שלא קראת או

 אפשר לציין בתוך....במקרה זה יש לציין את האזכור באופן הבא:  -שהיה קושי להשיגו

 ( המציאות היא דבר מוגדרת ע"י התרבות.1993, שאולובבתוך  Meirson, 1976לפי מאירסון )

 רשימת מקורות  .ה

 -מקום בתוך העבודה חייבים להופיע ברשימת המקורות -המקורות שהופיעו במראי כל •

 הם. אין להכניס מקורות שלא מופיעים בגוף העבודה.  ורק

ב של שמות משפחה של המחברים ללא הבחנה בין סוגי -סדר הרשימה הוא לפי סדר א •

 בלועזית. -המקורות. תחילה מופיעים המקורות בעברית ולאחר מכן

ב, יש לרשום את סדר השמות -קור אינו על פי סדר האבמידה וסדר שמות המחברים במ •

 כפי שהוא מופיע במקור. 
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את את המקורות באנגלית. -הציג תחילה את המקורות בעברית ורק לאחר מכןיש ל •

 .רשימת המקורות באנגלית יש לכתוב משמאל לימין

 אין למספר את הפריטים ברשימת המקורות.  •

 רותדוגמאות לרישום סוגים שונים של מקו

העת, שם -צריך להופיע: שם המחבר, שנת ההוצאה לאור של כתב - עת-מאמר בתוך כתב

בכל  -1)במקרים שמספור העמודים מתחיל ב ןהעת, מס' הכרך, מס' הגיליו-המאמר, שם כתב

 (, והעמודים. ןגיליו

 דוגמאות: 

 .46-59 ,6. מגמות, . סוגסטיה והטיות שיפוט בחקירה הפלילית(1992נחשון, י' )

Baron, R. M. & Albright, L. (1995). Effects of behavioral and social class information

 on social judgment. Personality & Social Psychology Bulletin, 21, 308-316.  

 

 צריך להופיע: שם המחבר, שנת ההוצאה לאור, שם הספר, עיר ההוצאה, שם ההוצאה. - ספר

 דוגמאות: 

 . ת"א: גומא. פסיכולוגיה של גיל הנעורים(. 1995, א' )זיו

Brown, R. (1965). Social psychology. New-York: Free Press. 

צריך להופיע: שם המחבר, שנת ההוצאה לאור של הספר בו המאמר  - מאמר מתוך ספר ערוך

 ם. מופיע, שם המאמר, שם עורך הספר, שם הספר, עיר ההוצאה, שם ההוצאה, עמודי

 דוגמאות: 

אשכנזי, מ' )תשמ"ח(.  בעיות חברתיות ותרבותיות בקליטת עולים אתיופים בבאר שבע.

(. 93-103)עמ'  יהודי אתיופיה וקליטתם הלשוניתבתוך ו' נצר וח'  פולני )עורכים(,  

 ירושלים: משרד החינוך והתרבות. 

Brewer, M. B. (1988). A dual process model of impression formation. In R. S. Wyer,

 & T. K. Srull (Eds.). A dual process model of impression formation: 

           Advances in social cognition (pp. 1-36). Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 

 

צריך להופיע: שם המחבר, שנת ההוצאה לאור, שם העבודה, סוג  -או דוקטורט  MA עבודת

 שם המחלקה, שם האוניברסיטה, עיר האוניברסיטה ומדינה אם לא בארץ.  העבודה,
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 (. מרחק חברתי של עולים צעירים מחבר העמים מן החברה הישראלית. 1997בידרמן, פ' )דוגמה: 

 , אוניברסיטת חיפההמחלקה לעבודה סוציאלית, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך.            

   .חיפה                      

צריך להופיע: שם המחבר )או ארגון שבעל האתר אם לא צויין מחבר(, שנה  - אתר באינטרנט

)אם יש(, שם העמוד או המאמר, כתובת באינטרנט )כדי למנוע טעויות מומלץ להשתמש 

 בשיטה של "העתקה והדבקה"(, ותאריך הביקור באתר. 

 דוגמאות:

Duchastel, P. & Turcotte, S. (1996). On-line learning and teaching in an  

           information-rich context. Paper presented at the International  

           Conference of the Internet Society. Montreal, Canada.   

           [http://www/nova.edu/~duchaste/inet.html - accessed 25/10/98]  

Gilbert, K.R. (undated). Teaching on the Internet: The World Wide Web  

      as a course delivery system.   

      [http://www.ind.net/distance_ed/fdpapers/1997/gilbert.html – accessed 

     15/3/00] 

 הערות כלליות 

 קי העבודה, לא כולל נספחים(.עמודים )כולל כל חל 20כל העבודה  הוא עד  אורך סביר של 

.  רווח Miriamאו  Arial ,David. רצוי להשתמש בגופן 12: גודל גופן גודל הדפוס, גופנים ורווחים

 כפול בין השורות.

לצרף משפטים רלוונטיים לתוך  יש  .לכתוב כל משפט כפסקה נפרדת אין: משפטים ופסקאות

   לא משפט.-פסקה. פיסקה היא רעיון 

ימוש נבון בכותרות עוזר לקורא למצוא את דרכו ולהבין את הקשר בין הדברים. וודא : שכותרות

 שהכותרת משקפת את התוכן שבא אחריה. 
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 הנתונים שנאספוהוראות לניתוח 

יש להיפגש עם המרצה עוד לפני שמקדדים את הנתונים, על מנת לקבוע ביחד שמות ומספרים  (1)

ניתוחים שלא  -בעו הניתוחים הסטטיסטיים המתבקשיםלפריטים ולמשתני המחקר. בפגישה יק

 לא יתקבלו.-סוכמו עם המרצה וללא הסכמתו

( כאשר מקדדים את הנתונים במחשב, משתמשים רק במספרים ובמילים באנגלית. הכנסת 2)

 .או כל תוכנית אחרת איננה קבילהSPSS (EXCEL ) בתכנת הנתונים תעשה רק 

"כ מכניסים את הנתונים כפי ח. אהסידורי של המשתתףמכניסים בטור הראשון את המספר 

שהם מופיעים בשאלונים. במידה  וחסר נתון, משאירים את התא ריק. לאחר שהוכנסו כל 

)אם יש צורך להפוך  תחוזרים ובודקים שאין טעויות. במידה ויש צורך בהיפוך סקאלו-הנתונים

 , עושים זאת בשלב זה. RECODE)ערכי פריט או פריטים ב 

 בודקים ממוצעים וסטיות תקן של כל פריט או משתנה.

בודקים חישוב מתאמי אלפא למשתנים המורכבים ממספר פריטים )בחינת עקיבות פנימית של 

 עם המרצה משמיטים פריטים שאינם תורמים. תהשאלונים(. בהתייעצו

 )סטטיסטיקה תיאורית(. המסכמים ממצאים שהתקבלו לצורכי תאור האוכלוסיי

 ים עם הניתוחים המתבקשים כפי שסוכם.ממשיכ

 יש להציג, תמיד,  ממוצעים וסטיות תקן של כל משתני המחקר.

 יש לתאר, תמיד,  את  הכלים ומשמעות כיוון המספרים: ציון גבוה מצביע על רמה גבוהה של ....

 

 
 אופן הגשת העבודה והחומרים שיש לצרף לעבודה: הנחיות לגבי 

 
אותם מילאו הנבדקים, לשמור את כל  -לונים הגולמייםיש לשמור את השא: כללי

(. כמו כן יש לשמור את לדאוג לגיבויעד לקבלת ציון סופי )-הנתונים והניתוחים שנעשו

תתבקשו  -כל כתבי ההסכמה עליהם חתמו הנבדקים.  בהתאם לשיקול דעת המרצה

 להגיש את השאלונים הגולמיים ואת האישורים. 

 )כתובת המייל של המרצה(: ייל  לכתובתבודה תוגש באמצעות מהע
 

 )בדיקת העבודה נעשית על קובץ זה והערות + ציון ישלחו לסטודנט במייל(. 
יש לכתוב את שם המגישים -ל עבודה שתוגש חייבת לשאת את שם המגישים. בנושא המיילכ

 ושם הסמינריון.
 

 למייל זה יש לצרף: 
בעת  -יותר בהם השתמשתםהעדכניים ב-*לפחות שלושה  מאמרים באנגלית 

  .הגשת העבודה

 *טופס מקוריות של העבודה חתום. 

 גולמי )לאחר קידוד ראשוני בטרם בוצעו מניפולציות(.  SPSS*קובץ           
 

 יש להחתים כל נבדק על טופס הסכמה להשתתפות במחקר.   *הערה כללית:
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 2נספח 
 

 טופס הצהרה על מקוריות עבודה

 ______________בקורס: _________

 

הכנת עבודה נועדה לאפשר לסטודנט ליישם את הידע והמיומנות שרכש עד אז. בעבודה 

צריכים בוא לידי ביטוי כישוריו האקדמיים, בין היתר: יכולת קריאה והבנה של טקסטים 

מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע שונים, חשיבה ביקורתית, כושר תכנון מחקר וביצועו 

 בה מדעית רהוטה.ולבסוף, כתי

 

של הסטודנט. כדי להבחין בין  יצירה מקוריתהעבודה חייבת להיות ברובה המכריע 

תרומתו לבין תרומותיהם של אחרים, וכדי למנוע פגיעה ב"קניין הרוחני" של כותבים 

שעליהם מסתמכת העבודה, חייב הכותב להקפיד על ציון המקורות שעליהם הסתמך. 

ר מה המקור של כל אמירה או ידע שנלקח מאחרים. בכלל זה: במילים אחרות, יש להצהי

ציטוטים ישירים של אמירות או ממצאים, רעיונות, דעות, ופרשנויות של אנשים אחרים. 

סטייה מכללי הציטוט, לא כל שכן נטילה ללא ציון ראוי של חלקי עבודה או עבודה שלמה 

רים כדברי הכותב עצמו והיא של כותב אחר, מתפרשת לחומרה כניסיון להציג דברי אח

 בבחינת עבירה חמורה על כללי האתיקה המדעית.

 

 כדי למנוע אי הבנה בנדון אנו מבקשים ממך לחתום על ההצהרה הבא:

 אני ____________________ ת.ז. __________________ מצהיר:

פי *כללי הציטוט -העבודה המצורפת בזאת היא פרי יצירתי המקורית ונכתבה על .א

קובלים באקדמיה. כמו כן, אני מצהיר כי ידוע לי שהגשת עבודה אשר חלקים רביים המ

ו/או משמעותיים ו/או מהותיים בה הועתקו מעבודה אחרת היא עבירה וכי אם יתגלה כי 

 עברתי עבירה זו, תוגש נגדי תלונה על כך לוועדת המשמעת של המרכז האוניברסיטאי.

 ה כמטלה בקורס אחר במסגרת לימודי.עבודה זו )או חלקים ממנה( לא הוגש .ב

 

 תאריך: __________    חתימה: ______________________

 

 
 


