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הקדמה
חוברת זו מיועדת לסייע לסטודנטי העובדי על הכנת עבודות מחקר – עבודה
סמינריוניות אמפירית ,עבודת גמר לתואר שני ,עבודת דוקטור ואחרות – להכיר את
מרכיביה .היא נולדה כתוצאה מניסיונו של המחבר בהדרכת סטודנטי ובקריאה ושיפוט
של עבודות מחקר .ניסיו זה הראה כי סטודנטי נתקלי בשני מוקדי קושי :האחד קשור
בתהלי עבודת המחקר ,והשני  בכתיבה של עבודת הגמר עצמה.
תהלי העבודה כרו בבחירת הנושא והמנחה ,במיקוד שאלות המחקר ,בסקירת הידע
הקיי בנושא ,בבחירת שיטות המחקר ,באיסו הנתוני ובניתוח  .חלק מאלה נלמד
במהל קורסי מחקר ,כגו שיטות מחקר ,סטטיסטיקה ושימושי מחשב ,וחלק אחר )כגו
חיפוש ביבליוגרפי וארגונו( נלמד תו כדי הכנת עבודות סמינריוניותעיוניות במהל
הלימודי .
כתיבת עבודת הגמר מתייחסת למבנה העבודה ומרכיביה וכ לסגנו הכתיבה המדעית.
ג אלה נלמדי ומתורגלי בחלק בקורסי עיוניי וקורסי מחקר ,אול בדרכלל לא
מוקדש זמ ומקו להדרכה שיטתית ומאורגנת בנושא זה .חוברת זו מתמקדת במרכיב זה,
המבני והסגנוני ,של עבודת הגמר.
חלקה הראשו של חוברת זו עוסק במבנה ובמרכיבי של הצעת המחקר ודו"ח המחקר.
הפרק השני והשלישי מתמקדי ברקע המדעי .הפרק השני עוסק בתהלי סקירת הספרות
והכנת הרקע המדעי והוא כולל מספר אסטרטגיות לסקירה ,לקריאה ולארגו יעיל של
החומר ,ואילו הפרק שלאחריו עוסק בסגנונות הכתיבה המדעית .בפרקי הרביעי והחמישי
מפורטי נהלי ִאזכור מקורות ורישומ בגו העבודה וברשימת המקורות ,והפרק האחרו
מציג עקרונות להצגת ממצאי ודוגמאות של לוחות נתוני שכיחי בעבודות מחקר.
חוברת זו הינה מהדורה מעודכנת ומורחבת לזו שפורסמה בשנת  .1995בהכנתה נעזרתי
בהערותיה ועצותיה של עמיתי וסטודנטי  .אשמח לקבל הערות ,הארות והצעות
נוספות להרחבה ולשיפור החוברת ,ובמיוחד רעיונות שיוכלו להקל על סטודנטי בתהלי
כתיבת עבודות המחקר.
י  .ל.
אפריל 2011
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מבנה העבודה ומרכיביה

לעבודות מדעיות במדעי החברה יש בדרכלל מבנה קבוע :העבודה מתחילה ברקע המדעי
ובהעלאת שאלות המחקר ,מטרותיו וההשערות המחקריות; לאחר מכ מפרטת את שיטות המחקר
– מדג  ,כלי המחקר והליכי איסו הנתוני ; מציגה את התוצאות הנובעות מניתוח הנתוני ;
ומסתיימת בדיו במשמעות הממצאי והשלכותיה  .למבנה כללי זה קוד התקציר ,המסכ את
כל הפרקי הנ"ל בכמה משפטי  ,ונוספת לו הרשימה הביבליוגרפית ,המפרטת את כל המקורות
המאוזכרי בעבודה .זהו המבנה הכללי של מאמרי מחקריי ושל דו"חות מחקר ,וזהו ג הבסיס
המבני של עבודות תיזה ודוקטורט.
יחד ע זאת ,בעבודות תיזה ודוקטורט ,כמו ג בדו"חות מחקר אחרי )שאינ מאמרי
בכתביעת( מבנה זה מורחב מעט ה מבחינה מבנית וה מבחינה תוכנית .מבחינה מבנית ,קודמי
לגו העבודה עצמה דפי השער ,תוכ הענייני ורשימות הלוחות והאיורי  ,והעבודה מלווה
בנספחי הכוללי את כלי המחקר וכ נתוני אחרי שהחוקרי מבקשי להציג .עבודת הגמר
כוללת ג שערי ותקציר באנגלית .מבחינה תכנית ,כל הפרקי בעבודה נרחבי ומקיפי יותר
מאלה שבמאמר מדעי.
המבנה הכללי של העבודה מוצג באיור  .1בדפי הבאי מפורטי המרכיבי התוכניי בכל
אחד מ החלקי בעבודה – התקציר ,המבוא ,הרקע המדעי ,ופרקי השיטה ,התוצאות והדיו.
איור  .1מבנה כללי של עבודת הגמר
הצעת מחקר
שערי ודפי מקדימי
שער חיצוני
שער פנימי
הכרת תודה
תוכ הענייני
תקציר
רשימת לוחות
רשימת איורי
גו העבודה
מבוא
רקע מדעי )סקירת ספרות(
שיטה
תוצאות
דיו
רשימת מקורות
נספחי ושערי אחוריי
נספחי
תקציר בלועזית
שער פנימי בלועזית
שער חיצוני בלועזית

עבודת גמר



√
√



)רשות(

√
)רשות(
)√(



√
√
√



√
√





√
√
√
)במידת הצור(

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

)√( רצוי לכלול תקציר בהצעת המחקר ,א אינו בגדר חובה .על המחבר לבדוק דרישות
ספציפיות במסגרת האקדמית בה מוגשת העבודה.
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תקציר
התקציר הינו סיכו קצר של המחקר ,המופיע בעבודה עוד טר המבוא .הוא אמור לכלול
תיאור קצר של הבעיה הנחקרת ,תמצית הרקע המדעי והרציונל ,שאלות או השערות עיקריות,
הנבדקי )או המשתתפי  ,בלשו מחקר איכותני( ,השיטה ,התוצאות והמסקנות.
יש חשיבות רבה לבהירות הניסוח של התקציר ,שכ מרבית הקוראי יקראו את התקציר לפני
כל חלק אחר בעבודה )ולעתי זהו החלק היחידי שייקרא( .לפיכ ,התקציר צרי לשק בדיוק את
תוכ העבודה ועליו להיכתב כ שהמחקר יוב )דהינו ,התקציר יהווה שלמות בפני עצמו( וא יראה
כעבודה מדעית לכל דבר .חשוב שהמידע יהיה מדויק ושלא יכלול נתוני שאינ מופיעי בעבודה
עצמה.

מבוא
פרק זה 3–1 ,עמודי אורכו ,מספק את הרקע הכללי לעניי הנחקר ,קוד לפירוט הרקע המדעי
)סקירת הספרות( .הוא מהווה מסגרת כללית להבנה של נושא המחקר ,מדוע בכלל יש מקו לבחו
את שאלת המחקר ,או איזו תרומה תיאורטית או פרקטית תוכל להיות לו .אפשר להתחיל את
המבוא בקונטקסט הרחב יותר של המחקר ,אבל לא להארי בכ .יש לגשת בהקד לנקודה
העיקרית ,היינו להגדרה הצרה יותר של הבעיה הנחקרת.
בעיית המחקר צריכה להיות מנוסחת בצורה כזאת שתהיה בהירה ומובנת ג לקורא שאינו
מצוי בה ]"מטרת מחקר זה לבחו את הגורמי המסבירי שחיקה של עובדי במערכות בריאות"[ .מכא ,אפשר
לעבור לתיאור הרקע הכללי של התופעה ,לזהות את המשתני העיקריי  ,לנסח בקצרה את
הטיעוני המוליכי למטרת המחקר ולהסביר את הרציונל למחקר ואת תרומתו האפשרית.
במבוא ,אפשר לאזכר מספר מצומצ של מקורות רלוונטיי  ,אשר יש לה חשיבות ישירה
למחקר או אשר שימשו כבסיס להצדקה התיאורטית ,האמפירית או הפרקטית שלו; אול המבוא
אינו המקו לסקירה של הספרות .יש להימנע מפרטי טכניי ויש לשמור את המבוא קצר ולעניי.
א כי המבוא מופיע בעבודה קוד לסקירת הספרות ,בדרכלל מומל 3לכתוב פרק זה לאחר
כתיבת הפרקי האחרי  ,כאשר הכותב רואה את התמונה הכללית ויכול לכוו את הקורא להבנת
הרקע הכללי להצעת המחקר או למחקר עצמו.

רקע מדעי )סקירת הספרות(
זהו החלק המרכזי )ובדרכלל הנרחב ביותר( בהצעת המחקר ,והוא א פרק משמעותי בעבודת
הגמר עצמה .פרק זה מספק את הרקע התיאורטי והאמפירי למחקר ומראה מדוע הוא חשוב ומדוע
הוא נעשה כפי שנעשה.
מ הראוי לזכור כי כל מחקר מהווה נדב אחד בבניית הידע המדעי המצטבר בתחו הנחקר;
לפיכ ,עלינו לדעת )ולהראות לקוראי ( מה ה הנדבכי הקודמי בבניי זה והיכ מושמת הלבֵ נה
הנוספת .הרקע המדעי מבהיר אפוא את הקשר בי המחקר הנוכחי לבי מחקרי קודמי בנושא
והוא אמור לשכנע את הקורא שהמחקר אכ ראוי שייעשה ושזו הדר המתאימה לעשותו .לכ,
חשוב שבסקירת הספרות תהיה התייחסות לכל משתנה המופיע במער המחקר ,כ שיהיה ביסוס
תיאורטי/אמפירי לבחירתו ולחשיבותו להבנת התופעה הנחקרת.
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תכני הרקע המדעי
הרקע המדעי בנוי כשורה של טיעוני  ,המחוזקי עלידי הספרות התיאורטית ועלידי הספרות
האמפירית הקיימת )ולעתי ג עלידי ספרות קלינית או פרקטית רלוונטית( .מטרת סקירת
הספרות אינה לשכנע את הקוראי שהחוקר יודע כל מה שנכתב בנושא ,אלא שהוא יודע להשתמש
בידע המצטבר )בצורה אינטגרטיבית ומכוונת( כדי לבנות מסכת מאורגנת של טיעוני  ,המובילה
למסקנות האמורות מעלה )שהמחקר חשוב ,שאלה המשתני שיש לקחת בחשבו ,שזו תהיה
הדר הטובה ביותר לענות על שאלות המחקר( .כתיבה אינטגרטיבית טובה נסמכת על הספרות
הקיימת ומאזכרת את המקורות שמה שאב הכותב את רעיונותיו ואלה המחזקי את הטיעוני ,
אול היא מובלת עלידי הכותב ולא עלידי פריטי הספרות.



אחד מ הקשיי השכיחי בכתיבה בא לידיביטוי בסקירת הספרות .לעתי קרובות,
סטודנטי נוטי לחשוב ,בטעות ,שסקירת הספרות דורשת מה להראות כי ה מצויי
בכל מה שנכתב בנושא .כתוצאה מכ ,סקירת הספרות נראית לא פע כרשימה של
ממצאי )"קרוגלנסקי מצא כי" ;" ...בורובסקי ויאניס ,במחקר  ,מצאו" ;"...קליי
ופרוטי אומרי  .("...למעשה ,כאשר מסתכלי בד מודפס שבו הפסקאות מתחילות או
מסתיימות ב ִאזכור מקור ,קרוב לוודאי שלא נעשתה אינטגרציה משמעותית של
המקורות .סקירת הספרות אינה רק אוס של עובדות; היא צריכה להיות מערכת שלמה
ובהירה של טיעוני  ,המובילה לשאלת המחקר ,לרציונל ולהשערות.
אפשר לחשוב על הרקע המדעי למחקר )סקירת הספרות( כעל דיאלוג בי הכותב
לבי קורא סמוי .הכותב מציג את הטיעוני המובילי לניסוח בעיית המחקר
והשערותיו .הקורא הסמוי ,מצדו ,שואל" :מה מביא אות לחשוב כ?"" ,מה העדויות
לכ?" ,והכותב משיב ב ִאזכור מקורות תיאורטיי או אמפיריי  ,או שהוא מבהיר את
הקשר בי טיעוני )ומקורות( שוני ; הקורא שואל "אז מה?" והכותב מסביר את
משמעות הדברי ונות לקורא להבי את הרלוונטיות של הטיעו לשאלת המחקר הנדו.
כ ,בהדרגה ,המחבר מוביל את הקורא להבי את בעיית המחקר ,את הרציונל ,ואת
הבסיס להשערות.
כתיבה אינטגרטיבית יוצאת אפוא מתו טיעוני המחבר )הנובעי  ,כשלעצמ ,
מקריאת הספרות המדעית המתאימה והבנתה( ,ואשר נעזרי בסימוכי מ המקורות.
המחבר הוא זה שמולי ,מדרי ומכוו את הטקסט ,ולא המקורות שמה נשאבו
הרעיונות .כתיבה כזאת ניכרת בהיותה בהירה ,שוטפת ,עוברת בצורה חלקה מעניי
לעניי ,היא הגיונית ומאורגנת ,והיא א מעניינת לקריאה.

בחירה של מקורות
בבחירת המקורות שעליה נסמכת סקירת הספרות ,יש להפעיל מידה של ביקורתיות :באיזו
באזכור
מידה המאמר ,הפרק או הספר שעליו נסמכי הטיעוני מהווה מקור מתאי ויעיל ביותרִ .
תיאוריות או מודלי תיאורטיי קלאסיי  ,אפשר שהמקור יהיה יש למדי .מאיד ,נתוני
דמוגרפיי  ,כגו אלה שמקור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אמורי להסתמ על המקור
העדכני ביותר.



המלצה :בתחומי ידע רבי מתפרסמי לעיתי מאמרי סקירה ),(review articles
המסכמי את הידע המצטבר – התיאורטי והאמפירי – בנושא .בחיפוש ספרות לצור
כתיבת הרקע המדעי ,כדאי לבדוק הא קיימי מאמרי סקירה עדכניי הרלוונטיי
לנושא המחקר .ראה אסטרטגיות לסקירת הספרות בפרק .2



שי לב :חשוב להפעיל שיקול דעת כאשר מסתמכי על ידע המצוי בעבודות תיזה או
עבודות דוקטור .אפשר לשאוב מעבודות כאלה מקורות רלוונטיי ונית להתייחס
לממצאי מחקר כזה ,אול אי מקו לייחס לכותב העבודה ידע שאינו פרי המחקר
המתואר בעבודה .כ ,למשל ,נית לאזכר ממצאי של עבודת התיזה ]"ג עמרני )(2008
מצאה כי ילדי שסבלו מהזנחה בילדות מתקשי ליצור קשר אינטימי בבגרות "[ או
כלי מחקר שפותח או תורג ע"י סטודנט בעבודת הדוקטור .מאיד ,ייחוס ידע שמחבר
העבודה סיכ אול אינו פרי יצירתו ]לדוגמה" :דפוסי התקשרות א ילד מלווי את
האד מ העריסה עד הקבר )עמרני "[(2008 ,אינו ִאזכור נכו .ראשית ,מפני שאמירה זו
אינה ממצא של מחקר זה; ושנית ,מפני שלא כל מה שנכתב בעבודות תיזה הוא מדויק.

מבנה העבודה ומרכיביה

4

ארגו הרקע המדעי :חלוקה לתת,פרקי
מכיוו שסקירה מקיפה של הרקע המדעי מתפרסת ,לעתי קרובות ,עלפני מספר דפי וכוללת
מידע רב ,מומל 3מאד לחלק פרק זה לסעיפי ולסעיפימשנה )ע כותרות מתאימות( שיקלו על
הקורא להבי את המבנה הכללי של הסקירה ולעבור מעניי לעניי .ארגו החומר לסעיפי והסדר
בו ה מוצגי נתו ,כמוב ,לבחירת הכותב ,אול חשוב שה יהיו במבנה התוא את ההיגיו
והרציונל שבמחקר הנוכחי )כלומר :זה מה שידוע על התופעה הנחקרת ועל המשתני העשויי
להסביר אותה ,ומכא נובעת שאלת המחקר והשערותיו( .א כי אי כללי מחייבי לכ ,נראה כי
דר טובה והגיונית היא לחלק את הרקע המדעי לסעיפי בהתא למשתני העיקריי של המחקר,
לקשרי בי המשתני ולקשר בינ לבי התופעה הנחקרת.
בסיו הפרק רצוי לערו סיכו קצר של הטיעוני העיקריי שהוצגו בסקירת הספרות ,תו
התייחסות למשתני השוני ולקשר הצפוי ביניה ,לפערי הקיימי בידע ולתרומת המחקר.
סיכו זה מספק את המסגרת המושגית למחקר ואת הרציונל לעריכתו והוא יכול להוביל ,באופ
לוגי ,להצגת מודל המחקר ולניסוח ההשערות ו/או שאלות המחקר.

השערות
הרקע המדעי מסתיי בשאלות המחקר הספציפיות ובהשערות המחקר .ההשערות מנוסחות
כא בצורה מושגית ,לא כהשערות אופרציונליות או סטטיסטיות .כ ,השערה יכולה להתייחס,
למשל ,לקשר בי משתני ]"קיי קשר שלילי בי הלח 3בתפקיד ההורי לבי שביעות הרצו מ הנישואי"[ או
להבדלי בי אוכלוסיות ]"בני הדור השני לשואה יגלו יותר דאגה לילדיה מאשר אלה שאינ דור שני"[ ,אול
לא למדדי המחקריי הספציפיי )כגו ,מדדי הלח 3בתפקיד ההורי ,איכות הנישואי ,או הדאגה
לילדי ( .המדדי עצמ מתוארי בפרק הבא.



במחקר איכותני ,הרקע המדעי דומה ,במהותו ,לזה שבמחקר כמותני ,אול הוא אינו
מסתיי בהשערות אלא בשאלות הספציפיות עליה המחקר נועד לענות.

שיטה
פרק השיטה מתאר בפירוט אי נער המחקר :מי היו המשתתפי ואי נבחרו ,מה הוא מער
המחקר ,מה היו כלי המחקר וכיצד נאספו הנתוני  .תאור זה מאפשר לקוראי להערי את
התאמת של שיטות המחקר ואת המהימנות והתקפות של התוצאות .הוא ג מאפשר למי שיחפו3
בכ לערו רפליקציה של המחקר .בהצעת המחקר ,מדובר כא )בלשו עתיד( בתכנית הדגימה,
בכלי המחקר המיועדי  ,באופ שבו יאספו הנתוני  ,ובדר המיועדת לניתוח הנתוני לאחר
שיאספו .בעבודת הגמר ,הפרק סוקר ביתר פירוט את כל הנ"ל )בלשו עבר( ,להוציא את תכנית
עיבוד הנתוני  .מקובל לחלק את פרק השיטה לחלקי הבאי )בסדר זה(:
מדג )או 'משתתפי'(
סעי זה עונה על השאלות :מי השתת במחקר? כמה משתתפי לקחו בו חלק? אי ה נבחרו?
מה מאפיי אות ? כא יש לאפיי תחילה את אוכלוסיית המחקר שממנה נגזר המדג ואשר לגביה
מתייחס המחקר .בהצעת המחקר יש להתייחס כא לשיטת הדגימה המוצעת )דגימה הסתברותית:
אקראית ,שכבות או אשכולות; או דגימה בלתיהסתברותית :מדג מזדמ ,מטרתי ,כדורשלג,
וכדומה( .כמוכ ,יש לציי את מספר המשתתפי המתוכנ .בעבודת הגמר ,יש לדווח ,בנוס לשיטת
הדגימה ,את המספר הכולל של המשתתפי  ,וא היו במחקר מספר קבוצות – מה מספר בכל
קבוצה .כא ג המקו לדווח על הנתוני הדמוגרפיי של המשתתפי )כגו :גיל ,מי ,מצב
משפחתי ,וכו'( – כל נתו שיכול להיות רלוונטי להבנה והערכה של תוצאות המחקר.
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כלי המחקר )המשתני ומדידת(
סעי זה מתאר את כלי המחקר )כגו שאלוני ( שבה נעשה שימוש .לגבי כל כלי )וא הוא
מורכב ממספר ממדי – לגבי כל מימד( יש לספק את הנתוני הפסיכומטריי )מהימנות ,תקפות(.
בהצעת המחקר ,יש לפרט את מבנה הכלי ואת הנתוני הפסיכומטריי כפי שדווחו ע"י מפתחיו או
כפי שנמצאו במחקרי קודמי  .בדיווח על המחקר )היינו ,בעבודת הגמר( ,יש לציי ,בנוס לכ ,ג
את נתוני המהימנות )ובמידת הצור – ג התקפות( כפי שנמצאו במחקר הנוכחי .כללית ,קריאת
סעי זה צריכה לתת לקורא תשובה לשאלה כיצד נמדד כל אחד מ המשתני שבה נעשה שימוש
בניתוח הנתוני )כלומר ,מה היא ההגדרה האופרציונלית שלה ( .לעתי  ,כלי מחקר עוברי עיבוד
במהל עיבוד הנתוני )כגו :ניתוח גורמי ( ותוצאות העיבוד משמשות להגדרה האופרציונלית של
המשתני במחקר .נית לדווח על תהליכי עיבוד אלה ותוצאותיה בסעי זה )כלי ( או בפרק
התוצאות.

הלי
סעי זה מתאר את השלבי השוני במחקר .כא המקו לציי ,למשל ,הנחיות לנבדקי ,
דרכי גיוס הנבדקי ויצירת קבוצות ,האופ בו התבצע )או יתבצע( איסו הנתוני  ,וכדומה.
עיבוד הנתוני )בהצעת המחקר בלבד(
סעי זה מתאר את דרכי עיבוד הנתוני  ,כלומר – מה יעשה בנתוני  ,לאחר שיאספו ,כדי
לענות על שאלות )או לבחו את השערות( המחקר .תכנית עיבוד הנתוני המוצגת כא צריכה
להראות שהחוקר יודע ,ברמה מושגית ,מה יעשה בנתוני  .הערה כללית ,מסוג "הנתוני יועלו
למחשב ויעובדו בתכנת  "spssאינה מספקת .מאיד ,אי חובה לפרט את סוגי המבחני
הסטטיסטיי הספציפיי שבה יעשה שימוש .תכנית עיבוד הנתוני יכולה לציי ,למשל ,כי
תיבדקנה התפלגויות ,יבדקו ההבדלי בי הקבוצות ,ייבדק המתא בי משתני אלה לאחרי ,
יער ניתוח שונות ע משתני  xו  ,yוכדומה.



במחקר איכותני נשמרת מסגרת דומה של פרק השיטה ,למרות שקיימי הבדלי בי
מחקר כזה לבי מחקר כמותני באופני הדגימה ,בכלי המחקר ,בדרכי איסו הנתוני
ובעיבוד  .בתתהפרק "כלי " על החוקר לתאר את מדרי הראיו ו/או התצפית
שישמשו )או שימשו( ללימוד התופעה הנחקרת ולהראות את התאמת למטרה זו .בתת
הפרק "הלי" יש לתאר את האופ בו הראיו יער/נער ,וכיצד ייאספו/נאספו הנתוני
לצור עיבוד ]לדוגמא" :הראיונות ייערכו בבתי המרואייני  ...הראיונות יוקלטו במלוא  ,ותמלילי
הראיונות ישמשו לניתוח הנתוני "[ .א כי חוקרי עשויי שלא לדעת במדויק ,בעת כתיבת
הצעת המחקר ,כיצד ינותחו הנתוני לאחר שייאספו ,מ הראוי להציג בתתהפרק
"עיבוד הנתוני " את המסגרת הכללית של התכנית לניתוח תמלילי הראיונות .בדיווח על
המחקר ,בעבודת הגמר עצמה ,יש צור לתאר בפירוט כיצד נותחו ועובדו הנתוני .

תוצאות
פרק התוצאות מסכ את הנתוני שנאספו ואת העיבוד הסטטיסטי שלה  ,ובמחקר איכותני –
את התימות והקטגוריות העיקריות שהתגלו מניתוח הנתוני  .יש להציג את הנתוני במידה
מספקת של פירוט שתאפשר להצדיק את המסקנות ,וכ יש להציג את כל הממצאי הרלוונטיי ,
כולל כאלה שאינ תומכי בהשערות ,או א נוגדי אות .יחד ע זאת ,אי צור להציג כל פיסת
מידע; פרק התוצאות מהווה חלק מ ההיגיו המחקרי בכללותו ,ועלכ תפקידו של הכותב להולי
את הקורא דר הממצאי אשר עשויי לענות על שאלות המחקר ולהוביל למסקנותיו .החוקר הוא
זה שיודע מה חשוב ולא הוא רוצה להוביל את הקורא.
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ארגו פרק התוצאות
אי דר אחת נכונה לארג את פרק התוצאות .הדבר תלוי בשאלות המחקר ,בסוג הנתוני
והעיבודי הסטטיסטיי  ,במורכבות הנתוני  ,וכמוב ג בסגנו האישי של הכותב .בכל מקרה,
צרי שיהיה הגיו מבני שהקורא יוכל להבינו ואשר דרכו יוכל המחבר להולי את הקורא להבנת
משמעות של הממצאי  .כאשר הצגת הממצאי מורכבת ,רצוי מאד לחלק את הפרק לתתי
פרקי )ע כותרות מתאימות( שיקלו על הקורא לעבור מעניי אחד למשנהו .כמוכ ,א עיבוד
הנתוני מורכב ממספר שלבי  ,או א פרק התוצאות ארו ,כדאי לתת בתחילת הפרק מעי מבוא
קצר )ב ְ ִ9סקה אחת( המתאר את מבנה הפרק ,כלומר כיצד יהיו הנתוני מוצגי .
לעתי  ,כאשר תיאור מאפייני הנחקרי מורכב מדי מכדי להציגו בפרק השיטה )ראה לעיל(,
מתאי להציג נתוני אלה בראשית פרק התוצאות .כמוכ ,א נעשו עיבודי סטטיסטיי
הקשורי בכלי המחקר )כגו ניתוח פריטי  ,ניתוח גורמי  ,וכדומה( ,יהיה מקו להציג זאת טר
להצגת הממצאי הנוגעי לשאלות המחקר והשערותיו.
עיקרו של פרק זה הוא הצגת הממצאי המתייחסי להשערות המחקר .לעתי  ,יהיה מתאי
להציג את הנתוני עלפי השערות המחקר ,אחת לאחת ,ע כותרות מתאימות .במקרה כזה,
הכותרת חייבת להיות אינפורמטיבית .כותרת כגו "השערה  "3אינה מתאימה ,מפני שאינה אומרת
מספיק; מאיד ,אי מקו לחזור על ההשערה מילה במילה ,כפי שהופיעה קוד לכ בעבודה .נראה
כי יעיל יותר לנסח כותרת המתארת את תוכ ההשערה )כגו" :הקשר בי דפוסי ההתקשרות לבי איכות
הנישואי"( .באותה מידה ,יהיה זה מיותר לחלק את הפרק )ולתת כותרות( עלפי סוג העיבודי
הסטטיסטיי )כגו" :תוצאות ניתוחי השונות"( ,ה מפני שהכותרת אינה מספקת מידע מתאי וה
מפני שלעתי קרובות משמשי מספר עיבודי שוני לבחינתה של שאלה מחקרית אחת.
הואיל ופרוצדורה סטטיסטית כלשהי משמשת לעתי לבחינת של מספר השערות ,ומכיוו
שמספר עיבודי סטטיסטיי דרושי לעתי כדי לענות על שאלה מחקרית אחת ,דר טובה לארג
את פרק התוצאות היא עלפי שאלות מחקריות ,הנבחנות זו אחר זו .שאלה מחקרית יכולה לכלול
השערה אחת או יותר ,ולדרוש צורה אחת או יותר של עיבודי סטטיסטיי  .הצגת הנתוני
)והממצאי ( בדר זו עשויה להקל על הקורא לקשר בי הממצאי המוצגי בפרק זה לבי
השאלות שנדונו בפרקי הקודמי )מבוא ,רקע מדעי(.

אופ הצגת הממצאי
הנתוני מוצגי בפרק זה באמצעות לוחות )ולעתי ג איורי  ,כגו גרפי ( ,ובטקסט.
למעשה ,פרק התוצאות נסוב סביב הלוחות המסכמי את הממצאי ; יחד ע זאת ,צרי לראות
את הלוחות )או האיורי ( כנלווי לטקסט :ה אינ יכולי  ,כשלעצמ  ,להוות אמצעי תקשורת.
לוחות ואיורי .לוחות ואיורי מהווי דר יעילה וחסכונית להצגת נתוני בצורה מרוכזת
ובהירה .הלוחות )וכ ג איורי ( חייבי להיות ממוספרי בסדר ר ,3עלפי סדר הופעת בעבודה
)לוח  ,1לוח  ,2וכ הלאה( ,ומלווי בכותרת מתאימה .ג כא ,הכותרת צריכה להיות אינפורמטיבית,
כלומר לבטא בקיצור את העניי המוצג בלוח או באיור .כותרת המציינת רק את סוג הניתוח )כגו:
"ניתוח שונות"( או המספקת מידע כללי ביותר )כגו" :תכונות נוספות של הנבדקי "( אינה
מספקת .כללית ,כותרת טובה מציגה את סוג הניתוח הסטטיסטי ואת המשתנה או המשתני
העיקריי )כגו" :ממוצעי  ,סטיות תק וניתוח הבדלי בי קבוצות המחקר והביקורת במימדי איכות הנישואי"(.
קיימי כללי מוסכמי באשר לאופ הצגת נתוני בלוחות ,בהתא לאופי הנתוני וסוגי
הניתוח הסטטיסטי .הצגת הנתוני בצורה סטנדרטית מקלה על הקוראי "למצוא ידיי ורגליי "
בתו הנתוני המספריי  ,המהווי את גו הלוח .לפירוט ודוגמאות ראו פרק .6
למרות שסיכו הניתוחי הסטטיסטיי והממצאי בלוחות מסייע בהצגת בצורה היעילה
ביותר ,יש להימנע )א( מלוחות בה מוצג מעט מאד מידע ,אשר אפשר להציגו במשפט אחד או
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שניי בטקסט ,ו)ב( מנתוני שלא נעשה בה שימוש כדי לתרו להבנת הנושא הנחקר .כמו כ ,יש
להימנע מלחזור על אות נתוני עצמ בלוחות שוני .
הטקסט .המלל בפרק התוצאות אמור:
א( להולי את הקורא דר ההיגיו הטמו מאחורי העיבודי הסטטיסטיי ]לדוגמא" :כדי לבדוק
א אכ קיי הבדל בי קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת אצל נשי וגברי במידת המצוקה הפסיכולוגית,
נער ניתוח שונות;[...
ב( לכוו את הקורא אל לוחות הנתוני ]לדוגמא" :תוצאות ניתוח ההבדלי בי הקבוצות במשתני אלה
מוצגי בלוח  .["4כדי למנוע איהבנות ,תמיד יש לזהות את הלוח במספרו הסידורי ולא

להסתפק בהנחיה מילולית )כגו" :התוצאות מוצגות בלוח הבא"(.
ג( לסכ את הממצאי העיקריי הנובעי מעיבוד הנתוני ]"כפי שמראי הנתוני בלוח  ,8המצוקה
הגבוהה ביותר קיימת אצל אנשי שדיווחו על העדר תמיכה חברתית .["...על הכותב לכוו את הקורא על
מה להסתכל בלוחות ולתת מספיק הסברי כדי שהעיו בלוח יהיה מוב .כמוכ ,הטקסט
אמור להבהיר את משמעות של הממצאי החשובי )כלומר ,מה הממצאי אומרי לנו(.
המלל מסכ  ,כאמור ,את הממצאי )שפירוט מופיע בלוחות ובאיורי ( ואת משמעות ביחס
לשאלות המחקר והשערותיו; יחד ע זאת ,אי מקו לעסוק בפרק זה בהשלכות הממצאי ואי
מקו לספקולציות באשר למשמעות ]כגו" :יתכ שממצא זה נובע מכ שהנבדקי לא הבינו את
השאלות ;["...מקומ של אלה – בפרק הבא.



במחקר איכותני ,הצגת הממצאי שונה מזו המקובלת בהצגת נתוני כמותיי  .במחקר
כזה ,הנתוני מייצגי מילי ורעיונות ולא מספרי וניתוחי סטטיסטיי  .כמוכ,
בשעה שקיימי כללי סטנדרטיי להצגת נתוני כמותיי  ,כל מחקר איכותני מחייב
את החוקר לארג את הנתוני ולהציג בדרכושלו .בכל מקרה ,תפקידו של החוקר
האיכותני  כמו זה של החוקר הכמותני  לצמצ את כמות המידע שנאס לכדי יחידות
מידע משמעותיות יותר ולהוביל את הקורא דר ההיגיו שבעיבוד הנתוני אל
הממצאי ואל משמעות .

דיו
לאחר שהממצאי הוצגו ,אפשר כעת להעריכ ולפרש את השלכותיה  ,במיוחד בהתייחס
להשערות המחקר .פרק הדיו נועד לקשר בי הרקע המדעי ,השערות המחקר ,והתוצאות :באיזו
מידה הממצאי מאששי את ההשערות? מה משמעות ביחס לתיאוריה שהוצגה ברקע המדעי
ו/או ביחס לממצאי מחקרי קודמי ?
פרק הדיו מאפשר לחוקר ה את ההזדמנות וה את החופש לבחו ,לפרש או לסייג את
הממצאי  ,כמו ג להסיק מה מסקנות .בניגוד לפרק השיטה והתוצאות ,שלגביה קיימות
הנחיות ברורות באשר למבנה ופורמט ,אי הנחיות פורמאליות לכתיבת פרק הדיו .דיו טוב כולל
בדרכלל את המרכיבי הבאי :
א .סקירה תמציתית של הממצאי העיקריי והמידה בה ה מאששי השערות.
ב .התייחסות לממצאי לאור ממצאי מחקרי קודמי .
ג .השלכות המחקר לגבי התיאוריה )פרט למחקרי שה יישומיי טהורי (.
ד .בחינה של ממצאי שלא תמכו בהשערות )או תמכו בה באופ חלקי(.
ה .מגבלות במחקר שהייתה לה השפעה אפשרית על תקפות הממצאי והיכולת להכליל
מה .
ו .המלצות למחקר נוס .
ז .השלכות יישומיות )למדיניות או לפרקטיקה המקצועית(.
רצוי לפתוח את פרק הדיו בְ ִ9סקה המתייחסת בפשטות ובמפורש למידה שבה המחקר תמ
)או לא תמ( בהשערות המחקר .לאחר מכ ,נית לבחו את הדמיו או השוני שבי ממצאי המחקר
לבי מחקרי אחרי  .השוואה כזאת מבהירה ומחזקת את מסקנות המחקר .יחד ע זאת ,יש
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להימנע מחזרה פשוטה על דברי שנאמרו קוד לכ )במיוחד חזרה פשוטה על הממצאי או חזרה
פשוטה על מחקרי שנסקרו בפרק הרקע המדעי( ,וכ אי מקו להשוואה בי כל ממצא במחקר
לבי כל ממצא במחקרי קודמי .
חשוב להקדיש מקו ותשומתלב להסברי אפשריי לתוצאות מפתיעות ,או כאלה הנוגדות
את ההשערות .א המחקר מודר עלידי תיאוריה ברורה ,כא ג המקו לבחו באיזו מידה
ממצאי המחקר מאששי  ,נוגדי  ,או מציעי שינוי בתיאוריה .פרק הדיו מסתיי לרוב בהשלכות
והמלצות – ה המלצות למחקר נוס  ,הנובע מתו המחקר הנוכחי )למשל ,ממצאי שאינ
מוסברי  ,ואשר מחקר נוס יוכל לשפו עליה אור; שאלות שעלו אצל החוקר במהל עיבוד
הנתוני ופירוש ( וה השלכות והמלצות פרקטיות )להתערבות ,למדיניות ,וכדומה( .ג השלכות
אלה חייבות לנבוע מתו ממצאי המחקר; אי מקו להמלצות הקשורות בתופעה הנחקרת שאינ
נובעות מממצאי המחקר ,ג א החוקר מאמי בה בלב של .

רשימת מקורות
הרשימה הביבליוגרפית מספקת את המידע המלא בדבר המקורות שאוזכרו בפרקי העבודה.
רשימה זו כוללת כל מקור שנזכר בגו העבודה ורק אלה .חייבת להיות התאמה מלאה בי
המקורות שאוזכרו בעבודה לבי אלה שברשימה הביבליוגרפית.
קיימות מספר שיטות לרישו פריטי הביבליוגרפיה .השיטה המקובלת היא זו של האגודה
הפסיכולוגית האמריקאית ) .(American Psychological Association [APA], 2010הנחיות בדבר
ציטוט מקורות בגו העבודה וברשימה הביבליוגרפית מפורטות בפרקי הבאי .

נספחי
הנספחי כוללי חומר שחשוב שהקורא יקבלו ,אול אי לו מקו בגו העבודה .תמיד יש
לכלול בנספחי את שאלוני המחקר במלוא  ,וכ מכתבי והוראות לנבדקי  .מידע נוס שנית
לכלול בנספחי  :נתוני סטטיסטיי מפורטי שלא היה מקו לתאר בפרק התוצאות )למשל,
מטריצות מתאמי (; נתוני או איורי התומכי במחקר ,שמקור במחקרי אחרי או בנתוני
סטטיסטיי כלליי )כגו ,נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( ,וכדומה .אי לכלול בנספחי
נתוני רלוונטיי למחקר שלא הובאו בגו העבודה רק מפני שלא היו מובהקי סטטיסטית או
שלא תמכו בהשערות המחקר.
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אפשר לדמות את הספרות המקצועית והמדעית כדיו מתמש בי אלה העוסקי בתחו כלשהו.
הספרות שפורסמה – מאמרי מחקריי  ,סקירות עיוניות וניתוחיעל ,גישות תאורטיות וגישות
מתודולוגיות לחקר סוגיות בתחו – כל אלה ואחרי מהווי את "הקולות" הנשמעי בשיח זה.
סקירת הספרות מהווה אפוא "הקשבה" לקולות ולטיעוני שהושמעו עד כה .בעבודת המחקר,
אתה מצטר לדיו .ראשית ,עלי להקשיב למה שנאמר ,ורק אחרכ אתה מנסח את התרומה
של ,בדמות עבודת מחקר ופירסומה ,המיועדת לקידו השיח המדעי.

אסטרטגיות לסקירת ספרות
פעמי רבות ,סטודנטי חשי מוצפי מעומס המידע הקיי בספרות ,והצפה כזאת מאיימת
לשתק אות ולעכב התקדמות יעילה לקראת סיכו הספרות להכנת הרקע המדעי .האסטרטגיות
המוצעות להל )מתו  (Rudestam & Newton, 2002נועדו לארג את תהלי סקירת הספרות
בצורה יעילה.
 .1חפש מספר מצומצ של "מקורות ליבה" ):(core references
 מאמרי סקירה ) (review articlesעדכניי
 פרקי בספרי לימוד ) (textbookאו בספרי עיו )(handbook
 מונוגרפיות ,עבודות מ"א ועבודות דוקטור
לעיתי קרובות ,מקורות ליבה כוללי סקירה עיונית אינגרטיבית של נושא מדעי .עיי
ברשימת המקורות בפריטי אלה ומצא את אלה שנראי רלוונטיי ביותר לצרכי.
 .2בתו כ ,רשו "יומ" של המלי המשמשות לכינוי המושגי החשובי לעבודת .אלה יהיו
מילות מפתח שיסייעו בחיפוש נוס במאגרי מידע.
 .3תהליכי החיפוש של ספרות רלוונטית יכולי להתקיי כשורת צעדי :
א( זיהוי ) – (identificationמצא ורשו פריטי שנראי רלוונטיי פוטנציאלית.
ב( שליפה ) – (retrievalהוצא ספרי  ,צילו מאמרי וכו' הרלוונטיי ביותר .לא צרי הכל!
ג( עיו וסינו ) – (skimming & screeningעיי בפריטי הנ"ל לוודא שבאמת יש בה תוכ
ששווה קריאה .אל תשקיע את עצמ עדיי בקריאה מעמיקה .סמ פריטי וחלקי
בפריטי אלה שכדאי להשקיע בה קריאה מעמיקה יותר .בתו כ ,רשו בצורה
מדוייקת ומלאה כל פריט ביבליוגרפי שזיהית וחסו תסכולי גדולי אחר כ .א אתה
רוש ציטטות ממאמר – רשו מספר העמוד.
ד( סקירה ) – (reviewקרא ולמד את הספרות המתעדת את הדיו.

שלבי בקריאה יעילה
ג לאחר שאיתרת פריטי מתאימי  ,אי צור שתקרא אות במלוא  .חלקי שוני במאמר
או בפרק עשויי להיות רלוונטיי יותר מאחרי לצרכי .סקור תחילה את המאמר ,קרא את
הכותרות כדי להכיר את מבנהו ,ולאחר מכ תוכל להתמקד יותר בחלקי החשובי  .אלה
השלבי לקריאה יעילה:
 .1קריאה סוקרת – עיו בתקצירי וכותרות של פרקי וסעיפי
 .2זיהוי אספקטי מרכזיי בטקסט
 .3החלטה מה לקרוא ועל מה לוותר
 .4קריאה ממוקדת בחלקי הרלוונטיי במאמרי
 .5זיהוי וסימו משפטי מפתח
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מיקוד העדשה
הספרות המדעית שתשמש בסיס לכתיבת הרקע המדעי יכולה להיות כזו שהיא ספציפית מאד
לנושא הנחקר עליד ,או שהיא כללית יותר ומהווה רקע רחב יותר .אפשר לדמות זאת למיקוד
עדשת מצלמה :צילו מרחוק ,צילו מטווח בינוני ,וצילו תקריב.
צילו מרחוק ) (long shotsהוא סקירת ספרות המהווה רקע לעניי הנחקר .חומר כזה צרי
להיות מאוזכר ,אול אי צור לפרט בו באותה מידה כמו החומר המרכזי .למשל ,מחקר על לחצי
הגירה יכול להתחיל בְ ִ9סקה כגו:
חוקרי השתמשו בשלוש גישות כלליות בחקר לח .3גישה אחת מתייחסת לארועי דחק
כמשתני בלתיתלויי ומתמקדת בסוג הארוע ובעוצמת הדחק ,כפי שבא לידי ביטוי
בעבודותיה של הולמס וריי ) .(Holmes & Rahe, 1967הגישה השניה רואה את הלחצי
כמשתנה תלוי ,תו שהיא מתמקדת בתגובות הפסיכולוגיות והפיסיולוגיות לארועי דחק ,כפי
שבא לידי ביטוי במחקריו של סליה ) .(Selye, 1956הגישה השלישית רואה לח 3כיחסי גומלי
בי הגרוי לתגובה ,בתיוו משתני קוגניטיביי  .גישה זו ,המיוצגת בעיקר בעבודותיו של לזרוס
ועמיתיו ) ,(Lazarus & Folkman, 1984מהווה את הבסיס הקונצפטואלי במחקר זה.

צילו ממרחק בינוני ) (medium shotsדורש התייחסות קצת יותר מפורטת .למשל ,במחקר שבודק
אלימות כלפי רופאי בבתיחולי  ,רצוי לבחו מאמרי העוסקי באלימות או איומי אלימות
בהקשרי אחרי  ,וכ להכיר את הלחצי הרגשיי של רופאי בעבודת  .אי צור להציג
מחקרי /מאמרי העוסקי בסוגיות כאלה בפרוטרוט ,א צרי לסכ אות במידה מספקת כדי
לתת לקורא להכיר את מצב המחקר הקשור לכיוו של המחקר של.
צילו תקריב ) (closeup shotsדורש בחינה יותר זהירה של מחקר שהוא הרלוונטי ביותר ,או רלוונטי
בצורה הישירה ביותר ,למחקר .לעתי  ,דבר כזה מתייחס למחקר אחד או שניי שמהווי בסיס
למחקר המוצע .לעתי יותר קרובות ,מדובר בסדרה של מחקרי על תחו צר יחסית שהוא
מרכזי להצעת המחקר .מחקרי כאלה צרי לבחו בצורה ביקורתית ,כ שהקורא יקבל מושג
ברור מה כבר ידוע על התופעה הנחקרת ומה התרומה של המחקר המוצע לידע זה ,כבדוגמה
הבאה:
מבי שני המחקרי הנוגעי ישירות למחקר הנוכחי ,סטרילה ) (Sterile, 1998מצא שזוגות
דיווחו על שיפור בתקשורת בעקבות טיפולי פוריות ממושכי  ,ואילו רייפ ופרטילה ) & Ripe
 (Gertile, 1999מצאו שהאינטראקציה בי בני זוג הסלימה לעיתי קרובות ככל שטיפולי
הפוריות התמשכו .אחת הבעיות במחקרו של סטרילה היא ששני בני הזוג רואיינו ביחד ,כ
שה לא היו כני לחלוטי והתגובות של בזוג אחד יכלו להיות מושפעות מאלו של ב הזוג
האחר .הממצאי הסותרי בשני מחקרי אלה מעלי את הצור במחקר תק יותר על
השפעת טיפולי הפוריות על דפוסי התקשורת בקרב זוגות.

איסטרטגיה טובה לסקירת הספרות במיקודי עדשה שוני מודגמת באיור  .1צילו מרחוק בזווית
רחבה מודג ע"י החלקי משלושת המשתני שאינ מקושרי למשתני האחרי  .הצילו
ממרחק בינוני מודג ע"י החיתו בי כל שני משתני ; וצילו התקריב ,בזווית עדשה צרה,
מתייחס לחיתו של כל שלושת המשתני .

ספרות רקע
ספרות רלוונטית
ספרות רלוונטית ביותר
ביותר
איור  .1רמות מיקוד בסקירת ספרות

)מקור(Pudestam & Newton, 2001 :
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ארגו החומר לכתיבת הרקע המדעי
מוקד ככל שתוכל ,כאשר אתה מרגיש שיש ל תמונה של הידע הקיי בנושא המחקר ,ועוד לפני
שאתה משקיע את עצמ בקריאה מעמיקה בספרות ,נסה לחשוב על מבנה כללי של מסגרת
הטיעוני של .מבנה זה נראה כמו תוכ הענייני  :פרקי ראשיי  ,תתיפרקי  ,וסעיפי בתתי
הפרקי  .בכל אחד מאלה ,רשו בקצרה את עיקרי הדברי שיכולי להיכלל בו" .תוכ ענייני "
זה מהווה מבטעל על שורת הטיעוני ומעלה את הסיכוי למבנה קוהרנטי של הרקע המדעי בכללו.
בשלב זה" ,תוכ הענייני " יכול שלא יהיה מושל וסופי; יתכנו שינויי שתרצה לעשות מאוחר
יותר בסדר הפרקי או תתיהפרקי  ,ויתכ שתרצה להסיר או להוסי מרכיבי כלשה במבנה
זה .בר  ,תוכ הענייני יסייע ל לארג את כתיבת הרקע המדעי.
להל דוגמה של מבנה פרק הרקע המדעי )סקירת ספרות( בעבודה שעוסקת בקורבנות חוזרת
)אלימות מינית ,גופנית או נפשית ע"י ב הזוג( של נשי שחוו התעללות בילדות.
התעללות בילדי – רקע
השלכות לטווח קצר ולטווח ארו של התעללות בילדי
קורבנות חוזרת
קורבנות חוזרת ומערכות יחסי זוגיות בבגרות
הבטי תאורטיי ומחקריי של קורבנות חוזרת
איכות חיי נישואי
הגדרת איכות חיי נישואי
איכות חיי נשואי  :היבטי תיאורטיי
מחקרי על הקשר בי התעללות בילדות לאיכות חיי נשואי
חוס
תאוריות בנושא חוס
מחקרי בנושא חוס
חוס בהקשר של איכות חיי נישואי וקורבנות חוזרת
גורמי המתווכי או ממתני קורבנות חוזרת
מודעות פסיכולוגית
אלקסיתימיה
ויסות רגשי
סיכו המסגרת המושגית
מודל המחקר והשערות

כעת ,תוכל לחזור לחומר הקריאה שהוצאת ולרשו על גבי צילומי המאמרי או הפרקי לאילו
חלקי ב"תוכ הענייני " של ה מתאימי  .כמוב ,חלקי שוני במאמר כלשהו יכולי
להתאי למספר פרקי במבנה הרקע המדעי ,ותוכל לרשו על פני המאמר איזה חלק בו רלוונטי
לאיזה פרק או תתפרק במבנה הרקע המדעי של.
בהצלחה!
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כתיבה מדעית
דרושה עבודה רבה כדי שדברי יראו כאילו היה פשוט לעשות

כתיבה מדעית ,כמו כל כתיבה אחרת ,הינה אמנות ואומנות .הואיל ומחקר אינו מסתיי
אלא כשהוא מגיע לפרסו )בכתבעת ,בעבודת התיזה ,בעבודה סמינריונית ,או בכל במה אחרת(
איכות המחקר נבחנת לא רק בשמירה על הכללי המדעיי עצמ  ,אלא ג באופ שבו העבודה
בכללה נמסרת ל"קהיליה המדעית ".כפי שמחקר טוב תור לפיתוח וצמיחת הידע בתחו
כלשהו ,כ ג כתיבה טובה תורמת להתפתחותה של הספרות המדעית באותו תחו  .וכש
שמחקר טוב מחייב זהירות והקפדה על כללי מדעיי מוסכמי  ,כ ג תאור המחקר מחייב
הקפדה על עקרונות הכתיבה המדעית.

סגנו הכתיבה
כתיבה מדעית מאופיינת בהיותה תמציתית ,מדויקת ,אובייקטיבית ובהירה.
א .תמציתיות ותכליתיות .הכתיבה המדעית היא פשוטה ועניינית .המטרה היא לתאר את
ההיגיו העומד מאחורי המחקר )מדוע הוא נער ,מדוע הוא נעשה כ ולא אחרת(; את
האופ בו הוא נער; את הממצאי ואת משמעויותיה  .זה הכל .כדי שהכתיבה תהיה
עניינית ותכליתית ,יש להימנע מהסטת תשומתהלב של הקורא לענייני צדדיי ,
שאינ תורמי להבנת העניי הנדו בעבודה.
ב .דיוק .המחקר עצמו ,כלי המחקר והממצאי  ,חייבי להיות מתוארי בענווה ובצורה
מדויקת .אי מקו להגזמה ולמלי נשגבות .דיוק חייב להישמר ג בהתייחסות
לתאוריות ,לממצאי מחקרי אחרי ולכל המקורות המאוזכרי בעבודה.
ג .אובייקטיביות .הכללי המדעיי מחייבי שעמדותיה של החוקרי לא ישפיעו על
הממצאי שלה  ,וכללי הכתיבה המדעית מחייבי שניסוח יהיה נקי ממעורבות
האישית של החוקרי  .המוקד הוא המחקר ,לא החוקר .לפיכ ,מקובל בכתיבה המדעית
להימנע ככל האפשר משימוש בגו ראשו ,יחיד או רבי )פניתי לנבדקי  ,ראיינתי,
ערכנו ניתוח גורמי  ,מצאנו כי ,...וכדומה( ולהעדי על פניו שימוש בצורת הסביל
]הנבדקי אותרו ...הנחקרי השיבו לשאלו ...בוצע ניתוח גורמי  ,הממצאי מראי כי.[...
ד .בהירות .כתיבה מדעית ,שלא כמו כתיבה יוצרת ,אמורה להציג רעיונות וטיעוני בצורה
בהירה וברורה .בהירות מושגת עלידי הצגת הדברי בצורה מסודרת והגיונית .היא
מושגת ג בעזרת חלוקת הדו"ח לפרקי ותתפרקי בעלי מבנה הירארכי ברור ומת
כותרות וכותרותמשנה המבהירות מבנה הירארכי זה.
כתיבה עניינית ,מדויקת ,אובייקטיבית ובהירה אי פירושה שהיא צריכה להיות דלה
ומשעממת .להיפ :פיתוח בהיר ,מסודר והגיוני של הרעיונות מזמי את הקוראי לקרוא ,מעודד
אות להמשי לקרוא ,ומקל עליה עלידי הובלת בצורה שוטפת מעניי לעניי .כדי שהכתיבה
המדעית תהיה כזאת ,חשוב לשי לב) :א( לאופ שבו הרעיונות מובעי בתו "יחידות חשיבה"
שונות) ,ב( לבהירות המבנה ההירארכי של "יחידות החשיבה" הללו ,ו)ג( לשט ולרצ בתו ובי
"יחידות החשיבה".

יחידות חשיבה
כמו כל יצירה כתובה ,עבודה מדעית בנויה מרמות הירארכיות של יחידות חשיבה .יחידת
החשיבה הבסיסית היא המילה .משפט הוא יחידת חשיבה גדולה יותר; המשפט מוב רק כאשר
יש סדר הגיוני של המלי המרכיבות אותו .באותו אופ ,מספר משפטי מרכיבי ְִ 0סקה ,מספר
פסקאות מרכיבות סעי ומספר סעיפי מרכיבי פרק .העבודה כולה הינה יחידת החשיבה
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הגדולה ביותר ,המחייבת סדר לוגי בי מרכיביה .כדי שהקורא יבי את הרעיונות המוצגי
בעבודה ,צרי שיהיו סדר ,רצ והמשכיות במלי  ,במושגי וברעיונות ,מ הפתיחה ועד לסיו .



המבנה הפנימי של כל "יחידת חשיבה" הוא בעל חשיבות רבה באיכות הכתיבה וראוי
להקדיש לו תשומתלב מתאימה .ברמת הבסיסית ביותר ,דבר זה בא לידי ביטוי
בניסוח המשפט :משפטי מורכבי מאד ,משפטי המתורגמי משפה זרה ללא
תשומתלב להבדלי בי מבנה המשפט בשפה זו לבי מבנה השפה העברית ,משפטי
שבה קיימת איהתאמה בי יחיד לרבי או בי זכר לנקבה  משפטי כאלה יוצרי
בלבול ומקשי על שט הקריאה .ברמת ה ְִ 0סקה ,מבנה טוב ואינטגרטיבי בא לידי
ביטוי במבנה לוגי ,קוהרנטי ,בי המשפטי המרכיבי אותה .משפטי שאינ
קשורי זה לזה פוגעי ברצ ובשט  .ברמת הסעי ,מבנה טוב הוא כזה שבו יש קשר
וסדר הגיוני בי הפסקאות .ולבסו  ,המבנה הכולל של הרעיו בא לידי ביטוי בקשר,
בסדר ובחיבור שבי הסעיפי המרכיבי את הפרק.

כיוו ש"יחידות חשיבה" )פרקי  ,סעיפי  ,פסקאות ,משפטי ( מרכיבות את העבודה כולה,
יש לתת את הדעת למבנה שלה  כל אחת בפני עצמה והיחס שלה אחת לזולתה .יחידות חשיבה
צריכות להיות מאוזנות מבחינת היקפ :לא ארוכות מדי ולא קצרות מדי .כאשר המשפטי
ארוכי ומורכבי  ,הקורא עלול להתקשות לעקוב אחר הרעיו כולו .מאיד ,משפטי קצרצרי
עלולי להיות משעממי  .משפטי בעלי אור משתנה עוזרי לשמור על עניי ולהקל על ההבנה.
בדומה לכ ,יש לתת את הדעת לאורכ של פסקאות .ככלל ,אי לכתוב ְִ 0סקה בת משפט
בודד ,שכ ְ ִ9סקה הינה אוס של משפטי בעלי רעיו אחד המובאי ברצ  .מאיד ,פסקאות
ארוכות מאד עלולות לגרו לקורא לאבד קשבְ ִ9 .סקה חדשה מספקת אתנחתא לקורא  הזדמנות
לאחס בזיכרו צעד אחד בפיתוח המלא של הרעיונות לפני שהוא עובר לצעד הבא .יש למצוא
מקו מתאי מבחינה לוגית לעשות הַ פְ סָ קה ,ולחפש את הדר לחבר את הְ ִ9סקה הבאה
לקודמתה.
ולבסו  ,יש לשי לב למבנה הפנימי של סעיפי ופרקי  .בדיווחי מחקר ,קיימי כללי
ברורי ואחידי באשר לפרקי )מבוא ,שיטה ,תוצאות ,דיו( ,אול למעט כללי החלוקה של פרק
השיטה )המחולק לתתהפרקי מדג  ,כלי ותהלי( ,אי כללי מחייבי באשר לחלוקה של
פרקי אחרי  .כאשר הפרק ארו ומורכב ,רצוי לחלקו לסעיפי ולתת לה כותרות מתאימות.
ג כא ,סעי צרי שיהיה בעל היק מתאי  :הוא אינו יכול להיות קצר מְ ִ9סקה ממוצעת ,ואינו
יכול להיות ארו מפרק ממוצע בעבודת .הסעי  ,כמו הְ ִ9סקה והמשפט ,מהווה "יחידת חשיבה"
שצרי להיות בה סדר ורצ הגיוני בתו עצמה ובקשר שבינה לבי הסעיפי האחרי בפרק .דר
יעילה לבדיקת הסדר וההיק של יחידות החשיבה היא לרשו לעצמ את תוכ הענייני המכיל
את הפרקי והסעיפי  ,ואת אורכ " .תוכענייני " כזה יאפשר ל לבחו את הסדר הלוגי של
הצגת הדברי ואת היחסי ביניה .

רמות הירארכיות :כותרות פרקי וסעיפי
חלוקת דו"ח המחקר לפרקי וסעיפי  ,ומת כותרות הולמות לכל אחד מאלה ,לא רק
מבטיחה אחידות אלא ג מקלה על הקורא לראות את היער מבי העצי  .בכתיבה המדעית,
הסיעו והכותרות נעשי כ שנית יהיה לאתר ללא קושי את הרמה ההירארכית של כל חלק
כזה .יש שלוש צורות עיקריות לרישו הכותרות בצורה שתקל על זיהוי הרמות ההירארכיות
השונות:
)א( במאמרי בכתביעת מדעיי  ,הרמות ההירארכיות של הכותרות ניכרות על פי סוג האות
שבה משתמשי ומקומה של הכותרת על פני הד  .כותרת ברמה הראשונה מופיעה באמצע

כתיבה מדעית

14

הד )לרוחבו( באותיות מודגשות .כותרת ברמה השנייה מודגשת וצמודה לשוליי הימניי
של הד  ,והטקסט מתחיל בשורה הבאה .כותרת ברמה השלישית מתחילה בתחילת ְ ִ9סקה
)כלומר ,מוזחת שמאלה( ,מודגשת ,והטקסט מתחיל בהמשכה.
רמה ...................................... .... ............... 1שיטה
רמה  ................ 2מדג
במחקר השתתפו  59גברי ו 67נשי שנבחרו באופ אקראי מתו רשימות
המשפחות החדהוריות בלשכות הרווחה באזור הצפו .....
רמה  ................ 2כלי מחקר
רמה  ................ 3נתוני דמוגרפיי .רמת ההשכלה נמדדה עלידי דיווח הנבדק על מספר שנות
הלימוד ...הקשר ע הילדי נמדד עלידי דיווח הנבדק על ) (1תכיפות הביקורי ,
) (2תכיפות שיחות טלפוניות (3) ,מרחק נסיעה...
רמה  ................ 3רמת ההסתגלות נמדדה באמצעות השאלו ......
רמה  ................ 2הלי
קשר ע הנבדקי נוצר באמצעות מכתב פניה .....

)ב( שיטה אחרת ,המתאימה יותר לעבודות בהיק גדול )כגו עבודת גמר למ"א( ,מגדירה את
הרמות ההירארכיות באמצעות מספרי ואותיות .כותרת ברמה הראשונה מסומנת בספרה,
וכותרת ברמה השנייה מסומנת באות .כותרת ברמה השלישית מסומנת שוב כספרה ,כותרת
ברמה הרביעית מסומנת כאות )בסוגריי ( ,וכ הלאה .שי לב כי הרמות ההירארכיות
ניכרות ג במידת ההזחה של השורה ,דהיינו ברוחב השוליי הימניי :
רמה ...................................... .... ................ 1פרק  .3שיטה
רמה ................. 2א .מדג
במחקר השתתפו  59גברי ו 67נשי שנבחרו באופ אקראי מתו רשימות
המשפחות החדהוריות בלשכות הרווחה באזור הצפו .....
רמה  ................ 2ב .כלי מחקר
רמה  .1 ................ 3נתוני דמוגרפיי.
)א( רמת ההשכלה נמדדה עלידי דיווח הנבדק על מספר שנות הלימוד...
רמה ................ 4
)ב( הקשר ע הילדי נמדד עלידי דיווח הנבדק על ) (1תכיפות
רמה ................ 4
הביקורי  (2) ,תכיפות שיחות טלפוניות (3) ,מרחק נסיעה...
רמה  .2 ................ 3רמת ההסתגלות
רמת ההסתגלות נמדדה באמצעות השאלו ......
רמה  ................ 2ג .הלי
קשר ע הנבדקי נוצר באמצעות מכתב פניה .....

)ג( שיטה נוספת היא השיטה העשרונית ,בה הרמות ההירארכיות מוגדרות עלפי מספריה.
למשל ,כותרת הממוספרת  2.3.1מציינת את הסעי הראשו בתתהפרק השלישי בפרק .2
א כי אפשר להשתמש בשיטה העשרונית ברמות נמוכות יותר של סיעו  ,מספר גדול מדי של
ספרות עלול לעתי לבלבל וכ הוא מקור לטעויות .לפיכ ,נית לשלב את השיטה העשרונית
ע אותיות ,במיוחד כאשר ה מציינות ְ ִ9סקה קצרה.
רמה  .3...................................... .... ................ 1שיטה
רמה  .3.1 ................ 2מדג
במחקר השתתפו  59גברי ו 67נשי שנבחרו באופ אקראי מתו
רשימות המשפחות החדהוריות בלשכות הרווחה באזור הצפו .....
רמה  .3.2 ................ 2כלי מחקר
רמה  3.2.1 ................ 3נתוני דמוגרפיי.
)א( רמת ההשכלה נמדדה עלידי דיווח הנבדק על מספר שנות הלימוד...
רמה ................ 4
)ב( הקשר ע הילדי נמדד עלידי דיווח הנבדק על ) (1תכיפות הביקורי ,
רמה ................ 4
) (2תכיפות שיחות טלפוניות (3) ,מרחק נסיעה...
רמה  .3.2.2 ................ 3רמת ההסתגלות
רמת ההסתגלות נמדדה באמצעות השאלו ......
רמה  .3.3 ................ 2הלי
קשר ע הנבדקי נוצר באמצעות מכתב פניה .....

כתיבה מדעית

15

שיטת הסיעו ורישו הכותרות נתונה לבחירת .בכל מקרה ,חייבת להיות אחידות לאור
העבודה וחשוב שהקורא יבחי על נקלה ברמות ההירארכיות של פרקי  ,תתפרקי  ,סעיפי
וסעיפימשנה.

חלקת הביטוי :בהירות ורצ
לכתיבה המדעית מטרה שונה מזו של כתיבה יוצרת .אמצעי המשמשי לעתי קרובות
בכתיבה יוצרת  יצירת ערפול ,הכנסת הבלתיצפוי ,הסרת הצפוי ,מעבר חד לנושא אחר ,שינוי
בזמ או בנפשות הפועלות  אמצעי כאלה יוצרי בלבול ומפריעי לקריאה של ספרות מדעית,
שמטרתה להיות בהירה ומדויקת .יחד ע זאת ,ג כתיבה מדעית צריכה להיות מעניינת וקריאה.
חשוב שהקורא יוכל לקרוא את העבודה בצורה שוטפת ושיוכל לעבור בקלות וברציפות מעניי
לעניי.
בהירות ורצ יכולי להיפגע עלידי מגוו של גורמי  ,אול המקור השכיח ביותר להפרעות
כאלה ה משפטי בודדי  ,שאינ מחוברי לכדי ְ ִ9סקאות ,וְ ִ9סקאות שאינ מכילות רצ הגיוני
בי המשפטי המרכיבי אות )ראה מסגרת( .דר טובה להשיג רציפות במשפטי ובְ ִ9סקאות
היא באמצעות שימוש במילות קישור .אלה כוללות מלי המציינות קשר של סיבה,תוצאה )לכ,
מכא ,כתוצאה מכ ,לפיכ ,על כ( ,מלי המשמשות להבהרה )כלומר ,במלי אחרות ,דהיינו( ,ביטויי
חיבור והוספה )בנוס לכ ,יתרה מכ ,בדומה לכ ,כמו כ ,וכ ,יתר על כ( ,מילות מעבר )כאמור ,כזכור,
כמצופה ,כנאמר לעיל( ,ביטויי המצייני השוואה וניגוד )לעומת ,לעומת זאת ,אבל ,בר  ,למרות ,א על
פיכ ,ואילו ,בניגוד ל ,...מצד שני ,מאיד ,בדומה ל ,(...וכיוצא באלה .ביטויי כאלה מעשירי את
השפה ,עוזרי לשמר את זרימת המחשבה ויוצרי את הקישור הדרוש בי משפטי ובי
פסקאות .ראה מבחר מילות קישור בנספח .I
שט הקריאה עלול להיפגע ג עלידי משפטי שאינ מנוסחי היטב :משפטי שאינ
שלמי  ,משפטי ארוכי ומורכבי מאד ,או משפטי שאינ תואמי את כללי התחביר העברי.
מקור שכיח ביותר למשפטי מורכבי ולביטוי עמו הוא תרגו מילולי משפה זרה .מכיוו
שמבנה השפה שונה ,תרגו יכול להיות נכו מבחינה מילונית ובכל זאת עמו ובלתי קוהרנטי.
מוטב שמשפט יהיה מוב ומנוסח בצורה חלקה ,מאשר שיהיה תוא במדויק את המלי שהופיעו
במקור.



נראה ,שבעבודות רבות ,נקודת התורפה בסגנו הכתיבה נעוצה בניסוח של ְ ִ9סקאות.
ְ ִ9סקה היא יחידת ביטוי מקיפה יותר מ המשפט ה מבחינה כמותית וה מבחינה
איכותית ,והיא מורכבת יותר מבחינה סגנונית .באותה שעהְ ִ9 ,סקאות מהוות את יסוד
התוכ התכליתי של הטיעוני בחיבור ,וה מחייבות הקפדה על האחידות ,השלמות
והרציפות שלה ,על מנת שתהיינה משמעותיות מבחינת התוכ.
ְ ִ9סקה היא סדרה של משפטי המפתחי נושא מרכזי אחד .כל ְ ִ9סקה מכילה את
"משפט הנושא" ,אשר מציי את נושא הְ ִ9סקה .כל משפט בְ ִ9סקה צרי להיות קשור
למשפט הנושא; קשר זה הוא שנות לְ ִ9סקה את גיבושה ל"יחידת חשיבה" אחת.
המפתח לכתיבת ְ ִ9סקה טובה מצוי בכתיבת משפט נושא טוב .משפט הנושא מגלה
את העניי בו עוסקת הְ ִ9סקה ואומר מה אתה מתכוו לומר בהקשר לו .המשפטי
הקשורי אל משפט הנושא אמורי להיות מסודרי בצורה הטובה ביותר מבחינת סדר
הצגת הרעיונות .א משפטי אלה זורמי בטבעיות ומחוברי היטב זה לזה ,ה יצרו
ְ ִ9סקה שקל לקוראה .לעתי  ,משפטי פשוט יסתדרו במקומ המתאי תו כדי
הכתיבה .במקרי אחרי  ,יהיה צור לארגנ  ,לשנות את מיקומ או סדר  ,או להוסי
מילות קישור ומעבר שיתנו לְ ִ9סקה את הארגו והמבנה המתאי לה.
המבח של ְ ִ9סקה טובה הוא במידת האחדות ,השלמות והרציפות שבה .האחדות
פירושה שכל המשפטי בְ ִ9סקה קשורי לעניי אחד בלבד )הוא העניי שבמשפט
הנושא( .השלמות פירושה שהְ ִ9סקה מכילה את הפרטי הממצי את הרעיו המבוטא
במשפט הנושא .הרציפות פירושה שיש סדר שיטתי בי המשפטי  ,סדר היוצר את
הקשר הפנימי ביניה .
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בהירות הקטע הכתוב תלויה ג בשימוש מתאי בסימני פיסוק .סימני הפיסוק מסמני
לקורא כיצד לקרוא את המשפט ובכ מסייעי בהבנת המשמעות של המשפט והְ ִ9סקה :נקודה ][.
מסמנת סופו של משפט; פסיק ] [,מורה על הפסקה ברצ המשפט ומעבר בי חלקי המשפט; מק
][ מקשר מלי או חלקי מילי למושג אחד; קו מפריד ] – [ משמש להפרדה בי חלקי משפט,
וכיו"ב .שגיאות בהצבת סימני הפיסוק – ובמיוחד ,פסיק בסיומו של משפט ונקודה באמצע משפט
– פוגעות בקריאה שוטפת ורציפה של הקטע ,ואילו שימוש במגוו סימני פיסוק מעשיר את
הכתיבה .פירוט סימני הפיסוק השכיחי ושימושיה מופיע בנספח .II



שי לב :יש להצמיד את סימני הפיסוק למילה שקודמת לה  ,ואחריה לשי רווח
לפני המילה הבאה )במשפט זה ,הפסיק מוצמד למילה 'לה ' ויש אחריו רווח לפני
'ואחריה '(.

דרכי לשיפור איכות העבודה הכתובה
בהיות שקועי בחומר ובכתיבה עצמה ,לעתי מאבדי חוקרי את הריחוק הדרוש על
מנת לראות ליקויי בהצגת הדברי  ,ניסוחי בלתיברורי  ,וא ניגודי בי רעיונות .שלוש
גישות מאפשרות לבדוק ולשפר את איכות הכתיבה) :א( שימוש בראשי פרקי  ,המאפשרי לבחו
את סדר הצגת הדברי ; )ב( הנחת כתבהיד הראשוני בצד וקריאה חוזרת שלו לאחר זמ מה,
המאפשרת לבחו א קיימי ליקויי בשט וברצ ; ו)ג( פנייה לחבר למקצוע לקרוא את
העבודה ,במטרה לבדוק א קיימי משפטי עמומי  ,מונחי בלתיברורי וא טעויות
בהדפסה.
ראשי פרקי מהווי מעי קווימתאר לעבודה עצמה :ה כוללי את הרעיונות העיקריי
ומגדירי את הרעיונות המשניי  .כתיבה מתו ראשי הפרקי עוזרת לארג את הכתיבה ,לשמור
על הרצ ההגיוני של הטיעוני במאמר ,לשמור על המשכיות וקצב ,ולהימנע מסטיות מ העיקר
ומהשמטות חשובות .מכיוו שאפשר להציג דברי בצורות רבות ושונות ,רישו סדר הטיעוני
כראשיפרקי מסייעת להחליט מה הוא הסדר ההגיוני ביותר שבו אפשר לעשות זאת.
לעתי קרובות ,הסדר הראשוני של הצגת הדברי עובר שינויי במהל הכתיבה .לאחר
סיו הכתיבה ,טוב לרשו מחדש את ראשי הפרקי )עלפי הרמות ההירארכיות שלה ( ,כדי
לבחו א הדברי מוצגי בסדר ההגיוני או היעיל ביותר .לעתי תמצא כי שינוי קל בסדר של
ְ ִ9סקאות או של סעיפי מסוימי מסייע להציג דברי בצורה בהירה ושוטפת יותר.
קריאת המאמר לאחר שהונח בצד למש מספר ימי מאפשרת לראות דברי מנקודת מבט
חדשה .היא מסייעת בעיקר לראות א יש ליקויי בשט וברצ  ,בחיבורי שבי משפטי ובי
ְ ִ9סקאות ,שנעלמו מעיני במהל הכתיבה .א מתגלה ,בקריאה נוספת ,שהכתיבה אינה חלקה
ושוטפת ,יהיה צור לשלב יותר מעברי מנושא אחד לאחר .משפטי אחדי לחיבור הרעיונות,
ולעתי א משפט בודד ,מלי אחדות ,או מלה אחת בלבד ,ה כל מה שדרוש כדי להפו מעברי
חדי לכתיבה שוטפת.
לאחר שטעויות אלה תוקנו ,ת את העבודה המתוקנת לאחד או שניי מעמיתי ובקש את
הערותיה  .הקורא הנוס אינו חייב להיות בקי בנושא העבודה :קורא מ החו ,3שלא היה מעורב
בתהלי הכתיבה ,יוכל בקלות לזהות שגיאות שהמחבר לא ראה ג בקריאה חוזרת ונשנית של
העבודה  מעברי חדי מעניי לעניי; משפטי לא שלמי או עמומי ; ליקויי בהמשכיות,
ברצ או בשט ; מונחי בלתיברורי או דומשמעיי ; וא שגיאות כתיב והדפסה.
דרכי אלה לשיפור הסגנו ידרשו ממ להשקיע בכתיבת העבודה יותר ממה שציפית .בר ,
התוצאה תהיה דיוק רב יותר ובהירות רבה יותר בתקשורת.
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כדי שקורא חיצוני כלשהו יוכל להקדיש תשומת לב לעבודה עצמה )או להצעת המחקר( ולא
ל"רעשי " שמסביבה ,לפני מסירת העבודה יש לבדוק 
 שאי שגיאות כתיב והדפסה.
 את הרמות ההירארכיות של הכותרות ,את אחידות ואת מספור.
 את תקינות ה ִאזכור של מקורות בגו העבודה ,תקינות רישו המקורות
ברשימה הביבליוגרפית ,וההתאמה )המלאה( בי מקורות בגו העבודה לבי
אלה שברשימה הביבליוגרפית.
 את איכות ההדפסה.
 שקיימי שוליי רחבי מכל הצדדי .
 שהדפי ממוספרי .
לפני הגשה של העבודה המוגמרת ,יש לשוב ולבדוק את כל הנ"ל ,ובנוס לה לוודא כי 
 יש הלימה בי כותרות הפרקי והסעיפי לבי אלה הרשומי בתוכ
הענייני .
 יש הלימה בי מספרי העמודי בתוכ הענייני לבי אלה שבעבודה.
 הלוחות והתרשימי ממוספרי עלפי סדר ר 3וה בעלי כותרות מתאימות.
 יש הלימה בי מספרי הלוחות והתרשימי וכותרותיה לבי אלה שברשימת
הלוחות ואיורי .
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ִאזכור מקורות בגו העבודה

ִאזכור מקור בגו העבודה נועד לזהות בקלות את המקור )מאמר ,פרק מספר ,ספר ,וכדומה( עליו
עבודת מסתמכת ,ולאפשר לקורא למצוא פרטי מלאי על המקור ברשימה הביבליוגרפית
שבסו העבודה )לאחר פרק הדיו( .בגו העבודה עצמה נרש ש )או שמות( המשפחה של
המחבר/י ושנת הפרסו בלבד ,ואלה אמורי להיות מדויקי ומספקי עלמנת שאפשר יהיה
לזהות את המקור במלואו ברשימת המקורות .הכללי הרשומי להל הותאמו לעברית מכללי
הפרסו של האגודה הפסיכולוגית האמריקאית ) American Psychological Association
 ([APA], 2010וה מקובלי בכתביעת )ובעבודות מ"א ודוקטורט( במדעי החברה בישראל.
כללי אלה מיועדי להשיג חסכוניות ואחידות .חייבת להיות הקפדה מלאה על הכללי ; בר ,
לא כל כללי ה  APAמופיעי בדפי אלה ,ובמקרה של ספק יש להיווע 3במקור ).(APA, 2010
ִ 4.1אזכור מקורות – כללי
• שני מחברי לעבודה :יש לרשו את שני המחברי בכל פע שהעבודה מאוזכרת )ראו
 4.2להל(.
•  3,5מחברי :בפע הראשונה שהמקור מאוזכר יש לרשו את כל המחברי  ,ובפעמי
הבאות רושמי את המחבר הראשו ו "ואחרי " או ) et al.ראו  4.3להל(
•  6מחברי או יותר – בכל הפעמי שהמקור מאוזכר )כולל בפע הראשונה( רושמי את
המחבר הראשו ו "ואחרי " או ) et al.ראו  4.3להל(
לוח  .1טבלה מסכמת של אופני ִאזכור מקורות על פי מספר המחברי
ִאזכור ראשו בטקסט
מחבר אחד

ִאזכורי הבאי בטקסט

רשימת מקורות )פרק (4

Walker, 2007

Walker, 2007

Walker, A. B. (2007).

שני מחברי

Walker & Allen, 2004

Walker & Allen, 2004

Walker, A. B., & Allen, C. D. (2004).

 3,5מחברי

& Walker, Allen, Bradley,
Walsh, 2006

Walker et al., 2006

Walker, A. B., & Allen, C. D.
Bradley, E., & Walsh, F. G. (2006).

 6,7מחברי

Walker et al., 2008

Walker et al., 2008

Walker, A. B., & Allen, C. D.
Bradley, E., Walsh, F. G., Johns, H.,
& Milman, I. J. (2008).

יותר מ7,
מחברי

Walker et al., 2009

Walker et al., 2009

Walker, A. B., & Allen, C. D.
Bradley, E., Walsh, F. G., Johns, H.,
& Milman, I. J., . . . Kerlig, K. M.
* (2008).

National Institute of Health
[NIH], 2001

NIH, 2001

National Institute of Health (2001).

ארגו כמחבר

* ראה פרטי בפרק הבא ,סעי 5.1
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 4.2עבודה שפורסמה על,ידי מחבר אחד או שני מחברי
א .עבודה שפורסמה בעברית
המקור יכול להיות מאוזכר כחלק מ המשפט )דוגמאות  ,(3,5 ,1או בסוגריי  כאשר הוא
אינו מהווה חלק אינטגראלי מ המשפט )דוגמאות :(4 ,2
.1
.2
.3
.4
.5

מחקרו של אבנו ) (1983מספק תשובה חלקית . . .
רק מחקר אחד )אבנו (1983 ,נער בנושא זה . . .
אבנו וישראלי ) (1985מצאו כי . . .
חוקרי אחדי )למשל ,אבנו וישראלי ;1983 ,מרקובי (1982 ,3הצביעו על חשיבות . . .
בשנת  ,1991אלוני פרס את התיאוריה המקיפה יותר . . .

שי לב:
)א( כאשר המקור מופיע כחלק מ המשפט ) (3 ,1נרשמת בסוגריי רק שנת הפרסו .
)ב( כאשר המקור אינו חלק מ המשפט ) ,(4 ,2ש המחבר ושנת הפרסו נרשמי בסוגריי )ש ,
פסיק ,רווח ,שנה(.

)ג( כאשר יותר ממקור אחד נרש בסוגריי ) ,(4סדר המקורות נרש לפי סדר הא"ב ,לא לפי
הסדר הכרונולוגי של הופעת  .נקודהפסיק );( מפרידה בי המקורות.
)ד( במקרי הנדירי שבה ה ש המחבר וה שנת הפרסו מופיעי כחלק מ המשפט ) ,(5אי
צור להוסי מידע זה בסוגריי .

ב .עבודה שפורסמה בלועזית
 .6מחקרו של ג'יימס ) (James, 1983מספק תשובה חלקית . . .
 .7רק מחקר אחד ) (James, 1983נער בנושא זה
 .8ג'יימס וסמית ) (James & Smith, 1985מצאו כי . . .
 .9חוקרי אחדי ) (James & Smith, 1992; Markowitz, 1985הצביעו על חשיבות . . .
 .10בשנת  ,1983היל ) (Hillנת ביטוי מחודש לעמדותיו.
שי לב:
)א( כאשר המקור מופיע כחלק מ המשפט ) ,(8 ,6ש המחבר/י מופיע בגו העבודה בתעתיק
עברי ,ובסוגריי הוא נרש בלועזית ,כפי שהוא מופיע ברשימת המקורות.
)ב( כאשר המקור אינו חלק מ המשפט ) ,(9 ,7ש המחבר מופיע בסוגריי בלועזית )ללא תעתיק
עברי( ,כפי שהוא מופיע ברשימת המקורות.
)ג( כאשר יותר ממקור אחד נרש בסוגריי ) ,(9סדר המקורות נרש לפי סדר הא"ב ,לא לפי
הסדר הכרונולוגי של הופעת  .נקודהפסיק );( מפרידה בי המקורות.
)ד( כאשר ה ש המחבר וה שנת הפרסו מופיעי כחלק מ המשפט ) ,(10ש המחבר יופיע
במשפט בתעתיק עברי ובסוגריי הוא ירש בלועזית .אי צור להוסי את שנת הפרסו
בסוגריי .

גִ .אזכור מקורות בעברית ובלועזית כאחד
 .11חוקרי אחדי )אבנו ;1983 ,בעמי וירדני(James & Smith, 1992; Millik, 1971 ;1986 ,
הצביעו על חשיבות . . .
שי לב:
בסוגריי נרשמי פרסומי בעברית מימי לשמאל לפי סדר הא"ב ,והפרסומי בלועזית לפי
סדר הא"ב משמאל לימי.

 4.3עבודה שפורסמה על,ידי שלושה מחברי או יותר
כאשר לעבודה יש יותר משני מחברי א פחות מששה מחברי ,יש לרשו את שמות כל
המחברי בפע הראשונה שבה המקור מאוזכר בעבודה; בפעמי הבאות ,יש לרשו רק את
שמו של המחבר הראשו ,בתוספת "ואחרי " כאשר המקור בעברית או כשהוא מוזכר בתו
המשפט ,או בתוספת ") "et al.כאשר המקור בלועזית ומופיע בסוגריי (:

ִאזכור מקורות בגו העבודה

.12
.13
.14
.15

20

מחקר של אגמו ואחרי ) (1983הראה כי . . .
 . . .ונמצא כי אי הבדלי בי גברי לבי נשי )אגמו ואחרי .(1983 ,
מחקר של ב ואחרי ) (Bach et al., 1988מספק אישוש חלקי לתיאוריה . . .
א התיאוריה אוששה רק באופ חלקי ).(Bach et al., 1988

שי לב:
)א( הביטוי " "et al.נרש ע נקודה אחרי  ,alוללא נקודה אחרי .et
)ב( כאשר שני מקורות )שלושה שמות או יותר( מאותה שנה מתקצרי לאותה צורה
)למשל [ Bach, Hill, & Dodley, 1983 ] ,ו ]  [ Bach, Moon, & Katz, 1983מתקצרי
שניה ל  ,(Bach et al., 1983יש לרשו תמיד את כל השמות כדי שהקורא יוכל לזהות
באיזה מקור מדובר.

כאשר עבודה פורסמה עלידי ששה מחברי או יותר ,מצייני רק את הש הראשו ,בתוספת
"ואחרי " )או " ("et al.ג בפע הראשונה שהמקור מאוזכר .ברשימה הביבליוגרפית יופיעו
שמות כל המחברי .

 4.4מספר עבודות של אותו מחבר )או אות מחברי(
ִאזכור מספר עבודות של אותו מחבר נעשה לפי סדר הופעת )הכרונולוגי( .אי מצייני את ש
המחבר פעמיי  ,אלא מבחיני בי השני באמצעות פסיק ) .(18 ,16כאשר מאוזכרות שתי
עבודות של אותו מחבר שפורסמו באותה שנה )דוגמה  ,(17יש להבדיל באמצעות אותיות
הנרשמות בסמו לשנה .אות אותיות תסומנה ג ברשימה הביבליוגרפית.
 .16במחקרי קודמי ). . . (Smith, 1986, 1988
 .17במחקרי קודמי ). . . (Smith, 1968a, 1968b
 .18במחקרי קודמי ). . . (Meehl & Bell, 1986, 1991
 .19במחקרי קודמי ). . . (Bell & Meehl, 1986; Meehl & Bell, 1991
שי לב להבדל בי דוגמה  18לדוגמה  :19בדוגמה  ,18שתי העבודות פורסמו עלידי
המחברי באותו סדר; בדוגמה  ,19העבודות נכתבו עלידי אות מחברי  ,א בסדר שונה.

 4.5מחברי שוני בעלי אותו ש משפחה
כאשר מאוזכרי מחברי שלה אותו ש משפחה ושמות פרטיי שוני  ,יש לציי ג את
האות הראשונה של שמ הפרטי.
 .20א' כה ) (1984וד' כה ) (1989מצאו כי . . .
 .21מספר חוקרי )למשל (; E. Erickson, 1967; M. Erickson, 1989 ,מצאו . . .

 4.6מקורות אחרי
א .פרסו על,ידי מוסד או ארגו
פרסומי של מוסדות או ארגוני  ,המופיעי ללא ש מחבר )למשל ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה( נרשמי בשמ המלא בכל פע שה מאוזכרי בעבודה .לעתי  ,המוסד
המפרס נרש במלואו בפע הראשונה שהוא מאוזכר ,ולאחר מכ הוא נרש בראשיתיבות.
דבר זה נעשה כאשר ראשיהתיבות ברורי ומספקי מידע מספיק ,שיאפשר איתור הפרסו
ברשימת המקורות.
 . . . .22בהתא לכללי המקובלי )האקדמיה הישראלית למדעי .(1992 ,
ִ .23אזכור ראשו... :לפי פרסומי רשמיי ).(National Institute of Health [NIH], 1993
ִאזכורי חוזרי (NIH, 1993) . . . . :
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ב .פרסו ללא ש מחבר
כאשר לפרסו אי מחבר ,יש לאזכר את ש הפרסו ואת שנת הוצאתו .פריט זה יופיע בצורה
זו ג ברשימה הביבליוגרפית.
) . . . . . .24אנציקלופדיה בריטניקה(1980 ,

 4.7רישו מקורות על,פני יותר משורה אחת בעבודה
כאשר בגו העבודה נרשמי מקורות ויש צור להמשיכ עלפני יותר משורה אחת ,יש
לפתוח סוגריי בתחילת רשימת המקורות ולסגור סוגריי בסו הרשימה .שבירת השורה
נעשית כ:
 ,. . . . . . . . . . .25ויש חולי שא עלולי לפתח הכחשה או התנהגויות הימנעות ) & Blythe
.(Erdhal, 1986; Sulman & Verhaeghe, 1986
 .26ה בישראל וה בארה"ב משפחות כפריות סובלות יותר מלחצי )ביוס Ballamy ;1990 ,
.(& Moreno, 1979
שי לב:
דר מומלצת לרישו המקורות בגו העבודה ,אשר תבטיח את הגלישה הנכונה משורה לשורה ,היא
כדלהל (1) :פתח סוגריי בגופ בעברית; ) (2הדפס מקורות בעברית ,א יש כאלה; ) (3עבור
לאותיות לועזיות; ) (4הדפס את המקורות בלועזית; ) (5עבור לאותיות עבריות; ) (6סגור סוגריי
בגופ בעברית.

 4.8כללי נוספי
ג .מקור המאוזכר פעמיי בסמיכות
כאשר מקור מאוזכר יותר מפע אחת באותה ְ ִ9סקה ,אי צור לרשו את שנת הפרסו
בפע השנייה שהמקור מאוזכר ,בתנאי שברור ממבנה המשפט שמדובר באותה עבודה.
למשל:
 .27במחקר שנער לאחרונה על משפחות רבבעייתיות ,מילמ ) (Milman, 1992מצא כי . . . .
מילמ ג אישש את ההשערה ש ". . .

ב .מקור מצוטט
משפט המצוטט ממקור אחר צרי להיות מצוטט בדיוק כפי שהופיע במקור ,א הוא
בעברית ,או בתרגומו לעברית ,א הוא נכתב בלשו אחרת .המשפט המצוטט נרש בתו
מרכאות כפולות .בנוס לכללי ה ִאזכור הרגילי של המקור )ש  ,שנה( ,יש לציי ג את
העמוד בעבודה המקורית בה מופיע הקטע המצוטט:
 .28פרנק ) (1982הדגיש כי "עלינו לקחת בחשבו את הרקע התרבותי של הנבדקי  ,שמא נטעה
בהנחה שה מפרשי את ההוראות בצורה דומה" )עמ' .(267
 .29הוא קבע כי "כל נבדק עלול להבי את ההוראות בצורה שונה" )פרנק ,1982 ,עמ' .(267
שי לב להבדל בי שתי הדוגמאות :כאשר המקור מאוזכר כחלק מ המשפט ) ,(27מספר העמוד
מצוי לאחר הקטע המצוטט ,אול כאשר המקור מאוזכר שלא כחלק מ המשפט ) – (28המקור
במלואו )ש  ,שנה ,עמוד( מופיע בסוגריי לאחר הציטוט.

ג .ציטוט קטע ארו
כאשר מצטטי קטע ארו מ 40מלי  ,הציטוט מופרד מ הטקסט ומופיע בשורות נפרדות,
ע שוליי ימניי מורחבי  .במקרה זה ,הקטע המצוטט אינו מופיע בתו מרכאות.
 .30בהתייחס לגודל המדג  ,נחמיאס ונחמיאס ) (1986מגדירי את המדג במונחי של תת
מערכות של יחידותדגימה:
מדג הוא כל תתמערכת של יחידותדגימה מתו האוכלוסיה .תתמערכת
היא כל צירו של יחידות דגימה שאינו כולל את מערכת יחידותהדגימה
בשלמותה ,שהוגדרה בתור האוכלוסיה .מדג יכול להיות יחידתדגימה אחת,
כל יחידותהדגימה פרט לאחת ,או כל מספר באמצע )עמ' .(245
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רשימת המקורות

רשימת המקורות )רשימה ביבליוגרפית( כוללת את כל המקורות הנזכרי בגו העבודה ורק
אות .חייבת להיות התאמה מלאה בי המקורות בגו העבודה וברשימת המקורות.
בדפי הבאי מובאות דוגמאות וניתני הסברי למרכיבי הפריטי השכיחי ביותר ברשימת
המקורות .תחילה מובאות הנחיות לרישו פריטי בלועזית בהתא לכללי האגודה הפסיכולוגית
האמריקאית ) ,(American Psychological Association, 2010שאומצו ג לגבי עבודות במדעי
החברה בישראל .לאחר מכ ,מובאות דוגמאות לפריטי ביבליוגרפיה בעברית ,המותאמות לעברית
מ ההנחיות הנ"ל ).(APA, 2010
רשימת המקורות מודפסת ע הזחה תלויה ) ,(hanging indentכ שהשורה הראשונה בכל פריט
בולטת מעט כלפי השוליי השמאליי  ,במקורות בלועזית ,או הימניי  ,במקורות בעברית.

סדר הפריטי ברשימת מקורות
רשימת המקורות מסודרת לפי סדר ה,א"ב ,ללא ספרור פריטי הביבליוגרפיה .הספרור
המופיע ברשימה מטה הינו לצור זיהוי הדוגמאות בלבד .הכללי לסידור הפריטי הינו
כדלקמ:
א .פריטי בעברית יופיעו תחילה לפי סדר הא"ב ,ולאחריה הפריטי בלועזית.
ב .סדר הא"ב הוא לפי ש המשפחה של המחבר הראשו.
ג .כאשר קיימות מספר עבודות שבה אותו מחבר הינו מחבר ראשו ,אזי 
 .1נרשמות תחילה אלו שבה הוא מחבר יחיד ,ולאחריה עבודות שבה מחברי נוספי
) #ראה דוגמאות בפריטי  32בדוגמה מטה(.
 .2כל העבודות שבה המחבר הוא מחבר יחיד יסודרו לפי סדר שנות פרסומ ).(21 #
 .3א שתי עבודות )או יותר( ה מאותה שנה ,הסדר הוא בהתא לאות הראשונה של ש
העבודה .במקרה זה ,א נותני סימול לעבודות אלו )א' ,ב' או  a, b,ואיל( וסימול זה
א יופיע ב ִאזכור המקור בגו העבודה.
ד .מקורות ע אותו מחבר ראשו ומחברי נוספי )שניי או יותר( אחרי  ,מסודרי בתוכ
לפי סדר ש המשפחה של המחבר השני(43 #) .
ה .מקורות ע אות מחברי באותו סדר מסודרי על פי סדר שנות הפרסו ).(54 #
ו .מקורות שלמחבריה ש משפחה דומה ושמות פרטיי שוני  ,מסודרי עלפי האות
הראשונה של הש הפרטי ).(61#
ז .כאשר פרסו הוא עלידי מוסד או ארגו וללא ש מחבר ,הוא יופיע ברשימה לפי סדר ה
א"ב בהתא לש המוסד או הארגו ).(7#
ח .כאשר פרסו הוא ללא מחבר ולא עלידי מוסד )לדוגמה  מילו ,אנציקלופדיה( ,הוא יופיע
ברשימה לפי סדר הא"ב בהתא לכותרת העבודה ).(8#
)Kaufman, J.R. (1981
)Kaufman, J.R. (1983
)Kaufman, J.R., & Cochran, D.F. (1993
)Kaufman, J.R., & Montis, G.R. (1988
)Kaufman, J.R., & Montis, G.R. (1990
)Kaufman, M.L. (1978
)National Council on Family Relations (1994
)Webster New World Dictionary (1974

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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רישו מקורות בלועזית
להל מתוארת צורת הרישו של פריטי שכיחי ברשימת המקורות .את צורת הרישו של
פריטי נוספי שאינ כלולי בפרק זה נית למצוא ,בי היתר ,באתרי הבאי :
Basic APA Style Tutorial: http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm
מצגת הדרכה מקוונת ,צעד אחר צעד ,של כללי  APAלרישו מקורות.
APA Style Lite for College Papers: http://www.docstyles.com/library/apalite.pdf
Purdue Online Writing Lab: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 5.1מאמר בכתב,עת מדעי
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article: Secondary title.
Name of the Journal, Volume, xxx-yyy.
Lavee, Y., McCubbin, H.I., & Patterson, J.M. (1985). The Double ABCX Model of
family stress and adaptation: An empirical test by analysis of structural equations
with latent variables. Journal of Marriage and the Family, 47, 811-825.
מרכיבי הרישו הביבליוגרפי:
♦ שמות המחברי )או ש המחבר( :ש משפחה קוד לאותיות ראשונות של ש פרטי.
♦ פסיק מפריד בי ש המשפחה לאותיות הש הפרטי ,וכ מפריד בי מחברי .
♦ הסימ & מופיע לפני ש המשפחה של המחבר האחרו.
♦ שנת פרסו :מופיעה בסוגריי  ,ונקודה לאחריה.
♦ כותרת המאמר :רשומה באותיות קטנות; אות גדולה ) (capial letterמופיעה רק) :א( באות הראשונה
של הכותרת) ,ב( אות ראשונה של תתכותרת )לאחר נקודותיי (; ו)ג( באות הראשונה של ש )בדוגמה
מעלה Double ABCX Model ,הוא ש של מודל תיאורטי( .אי להדגיש כותרת מאמר וא לא
להשתמש במרכאות כפולות .הכותרת מסתיימת בנקודה.
♦ מידע על כתב העת :יש לכתוב את ש כתב העת במלואו .אותיות גדולות ) (capitalבתחילת כל מלה
)למעט  of, on, in, the, andוכדומה( .פסיק לאחר ש כתב העת ,מספר הכר ,מעמודעדעמוד .ש
כתב העת ומספר הכר מודגשי באותיות מוטות ) .(italicsבכתבי עת שבה ספרור הדפי מתחדש
בכל חוברת )ורק בה ( ,מוסיפי בסוגריי את מספר החוברת לאחר מספר הכר.
שי לב:
• א למאמר עד שבעה מחברי ,יש לרשו את כול .
• א למאמר יותר משבעה מחברי ,רושמי את שמות ששת המחברי הראשוני  ,לאחר מכ שלוש
נקודות ע רווח ביניה ,וש המחבר האחרו:
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . .
Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical
Communication, 57, 323-335.
רישו קוד דיגיטלי
החל בשנת  ,2000קיי לגבי חלק מהפריטי קוד מזהה דיגיטלי ),(Digital Object Identifier – DOI
שמאפשר זיהוי מאמרי ברשת האינטרנט .א לפריט יש  ,DOIהקוד המזהה מופיע על פני המאמר ,ה
בדפוס וה כשהוא נשל ממאגר המידע .וכ ,א לפריט יש  ,DOIמומל 3להעתיקו ולציי אותו ברשימת
המקורות ,כבדוגמה הבאה:
Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women and judgments of
vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617-1626.
doi:10.1111/j.1559-1816.1996.tb00088.x
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. וללא נקודה בסיומו, הקוד במלואו,doi  נקודותיי אחרי, באותיות קטנותdoi : שימו לב לצורת הרישו

 ספר5.2
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of the book: Secondary title. City, ST:
Publisher

Glasser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for
qualitative research. New York, NY: Aldine.
:מרכיבי הרישו הביבליוגרפי
. ש משפחה קוד לאותיות ראשונות של ש פרטי:(♦ שמות המחברי )או ש המחבר
.  וכ מפריד בי מחברי,♦ פסיק מפריד בי ש המשפחה לאותיות הש הפרטי
.♦ הסימ & מופיע לפני ש המשפחה של המחבר האחרו
. ונקודה לאחריה,  מופיעה בסוגריי:♦ שנת פרסו
 )א( באות הראשונה:( מופיעה רקcapial letter)  רשומה באותיות קטנות; אות גדולה:♦ כותרת הספר
.  )ב( באות ראשונה של תתכותרת )לאחר נקודותיי (; ו)ג( באות הראשונה של ש,של הכותרת
. הכותרת מסתיימת בנקודה.(italics) כותרת הספר מודגשת באותיות מוטות
 העיר והמדינה )בראשי תיבות( בה נמצאת חברת ההוצאה לאור )מופרדי:♦ מידע על המוציא לאור
, אי צור בתוספות נלוות לש ההוצאה: שי לב. לאחריה נקודותיי וש ההוצאה,(ביניה בפסיק
.( וכדומהPublishing, Co., Inc. כגו

 ספר ללא ש מחבר5.3
American Psychological Association (2010). Publication manual (6th ed.). Washington,
DC: Author.
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Sprinfield, MA: MerriamWebster.
.Author המו"ל נרש כ, כאשר המוציא לאור הוא האגודה:שי לב

 ספר ערו5.4
Editor, A. A., Editor, B. B., & Editor, C. C. (Eds.)(year). Title of the book: Secondary
title. City, ST: Publisher.
Parad, H., Resnickw H., & Parad, L. (Eds.)(1986). Emergency and disaster
management. Bowie, MD: Charles Press.

 פרק בספר ערו.5.5
Author, A. A, & Author, B. B. (year). Title of the chapter: Secondary title. In A. A.
Editor & C. C. Editor (Eds.), Title of the book: Secondary title (pp. xxx-yyy).
City, ST: Publisher.
Figley, C.R. (1983). Catastrophes: An overview of family reactions. In C.R. Figley &
H.I. McCubbin (Eds.), Stress and the family: Coping with catastrophes (pp. 320). New York, NY: Brunner/Mazel.
:מרכיבי הרישו הביבליוגרפי
.(4.1  שנת הפרסו וכותרת הפרק  כמו במאמר בכתבעת )ראה,(♦ שמות המחברי )או ש המחבר
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♦ פרטי על הספר בו פורס הפרק :שמות העורכי )או ש העור( מופיעי כאשר האותיות
הראשונות של הש הפרטי קודמות לש המשפחה ,והסימ & מופיע לפני הש האחרו .לאחר מכ
רושמי  ,בסוגריי ) Ed. ,כאשר הספר ערו ע"י עור בודד( או ) Eds.כאשר יש מספר עורכי (,
ולאחריה פסיק וכותרת הספר.
♦ כותרת הספר :כמו לגבי ספר )ראה  .(4.2לאחר כותרת הספר רושמי בסוגריי את מספרי העמודי
בה מופיע הפרק )עמודעדעמוד(.
♦ מידע על המוציא לאור :כמו לגבי ספר )ראה .(4.2
שי לב בדוגמה מעלה Figley :הוא מחבר הפרק וג אחד משני עורכי הספר .שמו רשו כ
 Figley, C.R.כמחבר הפרק ,ו  C.R. Figleyכעור הספר.

 5.6מאמר בכנס מדעי
Malnikov, F.G. (1992, October). Area of specialization and field work: Factors influencing
social work students' decisions. Paper presented at the meeting of the Society for
Social Work Education, Portland, OR.
מרכיבי הרישו הביבליוגרפי:
♦ שמות המחברי )או ש המחבר( :ש משפחה קוד לאותיות ראשונות של ש פרטי.
♦ שנה מופיעה בסוגריי  ,ולאחריה החודש בו נער הכנס.
♦ כותרת המאמר :רשומה באותיות קטנות; אות גדולה ) (capial letterמופיעה רק) :א( באות הראשונה
של הכותרת ,ו)ב( אות ראשונה של תתכותרת )לאחר נקודותיי ( .כותרת המאמר מודגשת .הכותרת
מסתיימת בנקודה.
♦ מידע על הכנס :ש הכנס ,או האגודה במסגרתה נער באותיות גדולות ) (capitalבתחילת כל מלה
למעט מילות יחס וחיבור )כגו  .(of, on, in, the, andפסיק לאחר ש הכנס ,ולאחריו העיר והמדינה
בה נער.

 5.7מקורות אלקטרוניי
 5.7.1מאמר בכתב עת ללא קוד מזהה ) (DOIשנשל מ האינטרנט
Aldridge, D. (1991). Spirituality, healing and medicine. British Journal of General
Practice, 41, 425-427. Retrieved from http://www.rcgp.org.uk/publications/
bjgp.aspx
שי לב :הרישו
אחריה(.

כמו מאמר בכתב עת ) ,(4.1בתוספת כתובת אתר הבית של כתב העת )ללא נקודה

 5.7.2מאמר באינטרנט ,שלא פורס בכתב עת )ע ש מחבר ,ללא תארי(
Nielsen, M. E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Retrieved from
http://www. psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm
 5.7.3מאמר באינטרנט )ללא ש מחבר וללא תארי(
Gender and society. (n.d.). Retrieved from http://www.trinity.edu/~mkearl/gender.html
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רישו מקורות בעברית
עקרונות רישו המקורות בעברית דומי לאלה שבלועזית :סדר הפריטי לפי סדר הא"ב;
הדפסת המקורות ע הזחה תלויה; ציו שמות המשפחה ,אותיות ראשונות של ש פרטי ,שנת
הפרסו  ,כותרת מאמר או ספר ,כר ומספרי עמודי )במקור שפורס בכתבעת( ,שמות
העורכי ומספרי העמודי )במקור שהופיע כפרק בספר ערו( ,מקו וש ההוצאה של ספרי –
כל אלה באופ דומה לעקרונות שהוצגו לגבי פריטי בלועזית .להל דוגמאות של פריטי מסוגי
שוני  ,השכיחי ביותר:

מאמר בכתב,עת מדעי
וולפיש ,ש' וקס ,ל' ) .(1980גורמי המשפיעי
המשפחה .חברה ורווחה ,ג'.393374 ,

על התמודדות המשפחה לאחר התק לב של ראש

ספר
אגילרה ,ד' ומסיק ,ג' ) .(1985התערבות במשבר :תיאוריה ומתודולוגיה .תלאביב :ע עובד.
ספר ללא ש מחבר
האוניברסיטה הפתוחה ) .(1990מבוא לפסיכולוגיה )חטיבה שלישית( .תלאביב :האוניברסיטה
הפתוחה.
ספר ערו
רביב ,ע' ,קלינגמ ,א' והורובי ,3מ' )עורכי ( .(1980) .ילדי במצבי לח 2ומשבר .תלאביב :אוצר המורה.

פרק מספר ערו
אילו ,ע' ) .(1989טיפול נפשי וקהילתי בנפגעי טרור .בתו ח' דסברג ,י' איציקסו וג' שפלר )עורכי (,
פסיכותרפיה קצרת מועד )עמ'  .(229206ירושלי  :הוצאת מגנס.

עבודת מ"א או דוקטורט
שמואליפולק ,ח' ) .(1992השפעת הלח 2בתפקיד ההורי על הרווחה הפסיכולוגית ואיכות הנישואי של
ההורי .עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמ" ,אוניברסיטת חיפה.
נוסובסקי ,ג' ) .(1991העברה בי,דורית של התפקיד ההורי בשכבות מצוקה .חיבור לש קבלת תואר
"דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת חיפה.

מאמר בכנס מדעי
נוסבאו  ,ח' ) ,1992אוקטובר( .גורמי המשפיעי על סטודנטי בבחירת מקו לעבודה מעשית .מאמר
שהוצג בכנס איגוד העובדי הסוציאליי  ,ירושלי .

מקורות אלקטרוניי
קונסטנטינוב ,ו' ,לוי ,ד' וכאה-סטרבצ'ינסק ,פ' ) .(2010בני נוער עולי בישראל – תמונת מצב עדכנית.
ירושלי  :מאיירסג'וינטברוקדייל והמשרד לקליטת עלייה .אוחזר ב 18באוקטובר 2010 ,מ
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/561-10-ImmigrantYouth-ES.HEB.pdf
שי לב בדוגמאות לעיל :אותיות ראשונות של ש פרטי מצייני בגרש )'( ולא בנקודה ,כבלועזית.
הערה :שלא כמו בכתב לועזי ,אותיות מוטות ) (italicsאינ בולטות בכתב עברי; לפיכ ,מומל 3להדגיש
ש כתבעת ,ש ספר ,כותרת עבודת מ"א או ד"ר וכדומה באמצעות אותיות מעובות ).(bold
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עקרונות כלליי להצגת לוחות ממצאי
פורמט טבלה
 oאי קווי אנכיי
 oקו אופקי רצי בראש הטבלה ובתחתיתה
 oקווי אופקיי מתחת לכותרות משנה
 oקו אופקי מתחת לשורת כותרות הטבלה

o

הקווי המקווקווי אינ נראי

נתוני בלוח
 oגופ זהה ,בגודל זהה
 oמספר קבוע של ספרות עשרוניות בנתוני בלוח ובלוחות דומי ) 2או  3ספרות עשרוניות(.
 oיישור אנכי של הנקודה העשרונית בכל טור .דר יעילה לעשות זאת היא באמצעות הסמ
)טבולטור( המתאי הנמצא בפינה הימנית או השמאלית של מעבד התמלילי :
o

בהכנת הטבלה ,בוחרי את הסמ ומציבי אותו במקו המתאי בכל אחד מ הטורי :
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סימו מובהקות סטטיסטית
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001
 pבאות קטנה מוטה )(italic

o
o

סימוני מובהקות – רק בהתא לאלה המופיעי בלוח )למשל ,א בלוח קיימי נתוני בעלי
מובהקות סטטיסטית  p < .01ואי נתו בעל מובהקות סטטיסטית  ,p < .05סימו המובהקות
הסטטיסטית בתחתית הלוח יכלול רק .(** p < .01
א מובהקות סטטיסטית מופיעה כטור בלוח ,אי צור בסימו מובהקות באמצעות כוכביות.
בדר כלל ,עדי שימוש בכוכביות לציו רמת מובהקות עלפני הוספת טור בטבלה שבו רשומה
המובהקות הסטטיסטית )חסכו במקו (.

o

o

סימולי סטטיסטיי
סימולי סטטיסטיי נפוצי באותיות לטיניות
שימו לב לשימוש באות קטנה או אות גדולה .כל הסימולי בכתב מוטה ).(italic
B
df
F
M
n

אומד בלתימתוקנ )כגו ,ברגרסיה מרובה(
דרגות חופש
ערכי מבח F
ממוצע
גודל קבוצה )תתמדג בתו המדג (

N
p
r

גודל מדג
מובהקות סטטיסטית
מתא פירסו

מתא ספירמ
rs
שונות מוסברת )ריבוע מתא מרובה(
R2
סטיות תק
SD
טעות תק
SE
 SE Bטעות תק של אומד בלתי מתוקנ
)ברגרסיה מרובה(
t
ערכי מבח t
ציו מתוקנ
z

סימולי סטטיסטיי נפוצי באותיות יווניות .כל הסימולי בכתב רגיל )לא מוטה(.
α
β
χ2

אלפא )כגו ,מדד קרונב למהימנות עקביות פנימית(
ביתא )כגו ,אומד מתוקנ ברגרסיה מרובה(
ערכי מבח חיבריבוע

בחירת ההצגה היעילה של נתוני
 oנית להציג נתוני סטטיסטיי בטקסט ,בטבלאות ,או באיורי  .ככלל –
 א יש שלושה נתוני או פחות ,כדאי להציג בטקסט;
 א יש ארבעה נתוני או יותר ,כדאי להשתמש בטבלה )או – א הדבר מתאי – בגר (.
 oבכל מקרה ,מ הראוי להמנע מהצגת אות נתוני בשתי שיטות שונות )טבלה וגר (.
יחסי בי טבלאות וטקסט
 oהטבלאות מלוות את הטקסט .בגו העבודה ,יש להתייחס לכל טבלה ולומר לקורא על מה
להסתכל .יש לדו רק בעיקרי הממצאי העולי מ הטבלה – לא לחזור עליה )חזרה בטקסט
על המספרי המופיעי בלוח עושה את הטבלה מיותרת ואת הטקסט מסורבל(.
 oכל טבלה צריכה להיות חלק אינטגרלי מ הטקסט ,א ג לעמוד בפני עצמה .כותרת הטבלה
אמורה להיות קצרה א ג מספיק עניינית כדי שהקורא יוכל להבי את תכולתה.
 oבטקסט ,יש להפנות את הקורא אל הטבלה ,תו ציו מספרה )כגו" :ממצאי הניתוח המשווה
בי הגברי והנשי במדג מוצגי בלוח " ...."8כפי שלוח  8מראה ,נמצאו הבדלי בהערכת
הקשר ע הילד ,א לא בתפיסת תפקוד הילד"( .יש להמנע משימוש במושגי כגו "הטבלה
המוצגת מעלה"" ,הטבלה הבאה" ,או "הטבלה בעמ'  ,"43מפני שאלה עלולי להשתנות
במהל העריכה.
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יחסי בי טבלאות
 oאי לחזור על נתוני )אות טורי או שורות( בטבלאות שונות.
 oצריכה להיות עקביות בצורת הצגת הטבלאות ,בשמות המשתני בטבלאות ,וכ פורמט קבוע של
כותרות.

הצגת נתוני בלוחות ממצאי
להל יוצגו דוגמאות של עיצובי לוחות המסכמי את הנתוני המתקבלי מהניתוחי
הסטטיסטיי השכיחי – נתוני תאוריי  ,השוואה בי שתי קבוצות או יותר ,מתאמי  ,ניתוח
גורמי  ,וניתוח רגרסיה מרובה והירארכית.
 6.1נתוני תיאוריי :משתני רציפי
לוח  1מדגי טבלה של נתוני תיאוריי – ממוצעי וסטיות תק.
לוח  .1ממוצעי וסטיות תק של משתני המחקר
משתנה

M

עומס תפקידי

6.41

2.06

תמיכה חברתית

3.34

1.57

שביעות רצו – יחסי חברתיי

4.05

1.02

מצוקה נפשית

4.33

2.12

SD

 6.2נתוני תיאוריי :התפלגויות משתני שמיי ודרוגיי
לוח  2מציג נתוני רקע דמוגרפיי של שתי קבוצות מחקר ,כולל ניתוח ההבדלי בי הקבוצות.
כאשר המדג אינו נחלק לקבוצות ,הטבלה תכלול את נתוני המדג כולו.
לוח .2
מאפייני סוציואקונומיי של קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת )באחוזי ( והשוואה בי הקבוצות.
התפלגות )(%
משתנה וערכי

אר 2לידה
ישראל
מע' אירופה ,אמריקה ,אוסטרליה
מזרח אירופה
חבר העמי
אפריקה ,אסיה

השכלה
יסודית
תיכונית
על תיכונית לא אקדמית
תואר ראשו
תואר שני ושלישי

מצב כלכלי
טוב מאוד
טוב
ממוצע
לא טוב

קבוצת מחקר
)(n = 29

קבוצת ביקורת
)(n = 30

השוואה
df
4

58.6
10.3
3.4
10.3
17.2

57.7
11.5

3.8
26.9

3.4
27.6
27.6
20.7
20.7

15.4
34.6
26.9
11.5
11.5

13.3
60.0
20.0
6.7

23.3
63.3
10.1
3.3

4

3

χ2
5.17

3.09

**16.23

* p < 0.05. ** p < .01.
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 6.3ניתוח הבדלי ממוצעי בי שתי קבוצות
לוח  3מציג מבנה טבלה שבה נכללי נתוני ממוצעי וסטיות תק משתי קבוצות מחקר וניתוח
ההבדלי בי הקבוצות ).(t-test
לוח  .3הבדלי בי הקבוצות במשתני המחקר
קבוצה א' )(n =137

קבוצה ב' )(n =150

M

SD

M

SD

)t (df = 285

משתנה 1

3.38

0.40

3.54

0.38

**3.33

משתנה 2

5.49

0.85

5.71

0.81

*2.24

משתנה 3

0.48

0.69

0.38

0.62

1.28

משתנה 4

2.28

0.64

1.63

0.44

**10.04

משתנה 5

5.71

1.04

6.07

1.04

**2.95

משתנה

*p < .05. **p < .01.

 6.4ניתוח הבדלי ממוצעי בי שלוש קבוצות או יותר )ניתוח שונות חד,משתני(
לוח  4מציג מבנה טבלה שבה נכללי נתוני ממוצעי וסטיות תק משלוש קבוצות מחקר וניתוח
ההבדלי בי הקבוצות ) ,(One-way analysis of varianceכולל ניתוח פוסטהוק להבדלי בי
קבוצות.
לוח  .4ממוצעי  ,סטיות תק וניתוח שונות של המשתני גיל ,גובה ומשקל בי נערות אנורקסיות,
בולימיות וקבוצת הביקורת

המשתנה

אנורקסיות

בולימיות

ביקורת

)(n = 15

)(n = 14

)(n = 30

M

S.D.

F

M

S.D.

M

S.D.

גיל

18.50a

2.68

21.67b

2.74

20.30ab

3.18

*4.14

גובה

163.00ab

5.15

161.00a

5.61

166.00b

5.99

*3.72

משקל

48.00a

5.83

59.30b

11.10

56.20b

7.76

**6.59

הערה  a,b,c :ממוצעי בשורה ע סימול שונה נבדלי זה מזה במידה מובהקת ) (p < .05במבח . Tukey
* p < .05. ** p < .01.

 6.5ניתוח מתאמי
לוח  5מציג מבנה סטנדרטי של מטריצת מתאמי  .לעתי  ,יש מקו לצר למטריצה זו ג את נתוני
הממוצעי וסטיות התק של המשתני  .אלה יוצגו בטבלה בשתי שורות בהמש הטבלה )בדוגמה
להל ,מתחת למשתנה ו'( .לוח  6מציג מתאמי בי קבוצות משתני .
לוח  .5מטריצת מתאמי פירסו בי משתני המחקר )(N = 64
משתנה

1

1

משתנה א'

--

2

4

3

6

5

2

משתנה ב'

**.36

--

3

משתנה ג'

*.21

**.45

--

4

משתנה ד'

.08

.12

**.32

--

5

משתנה ה'

**.29

*.23

*.19

.04

--

6

משתנה ו'

*.14

**.56

.10

*.27

**.35

--

* p < 0.5. ** p < .01.
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לוח  .6מתאמי פירסו בי רווחה ומצוקה נפשית לבי משתני רקע ומשתני בלתיתלויי )(N = 46
משתנה

רווחה נפשית

גיל

מצוקה נפשית

.12

הכנסה

*.25

**.32

מספר ילדי
בעיות בריאות
תמיכה חברתית
תחושת קוהרנטיות

**-.40

-.09

.10

**-.33

**.46

*.22

*-.19

**.36

*-.24
* p < 0.5. ** p < .01.

 6.6ניתוח גורמי
לוח  7מציג טבלה סטנדרטית של ניתוח גורמי  ,הכוללת את טעינות כל המשתני על כל אחד מ
הגורמי  .דר מקובלת אחרת )ראה לוח  (8היא להציג את הטעינות הגבוהות בלבד בכל גור )ללא
ההדגשה המופיעה בטבלה המוצגת כא( .במקרה זה ,יש לציי בהערה כי לגבי כל פריט מוצגת
הטעינה הגבוהה ביותר.
לוח  .7ניתוח גורמי ע רוטציית ורימקס בפריטי שאלו התקשרות ).(N = 115
טעינות גורמי
מספר

פריט

2

קשה להיות תלוי באחרי

.71

11

קשה לבטוח באחרי

.68

-.39

5

קשה לסמו על אחרי

.64

-.23

.09

20

מעדי לסמו על עצמי

.59

.36

.14

9

לא נוח במחיצת אחרי

.45

-.24

-.35

10

קל להתקרב לאחרי

.12

.74

.27

17

אוהב לטפל ולעזור לאנשי

.06

.70

.34

16

נוח ע חשיפה של אחרי

-.33

.68

.22

13

יכול לסמו ולבקש עזרה

.24

.60

.16

3

לא חושש מנטישה

.10

.42

-.36

14

מוטרד מנטישת בת הזוג

.24

-.49

.78

12

מוטרד מחוסר אהבת בת הזוג

.20

-.36

.75

15

חושש מהתרחקות כשרוצה קרבה

.33

.22

.59

1

מרגיש שאחרי לא מתקרבי מספיק

.08

-.30

.47

Eigenvalue

3.92

2.89

2.39

אחוז שונות

18.70

13.70

11.40

הערה :הטעינה הגבוהה ביותר בכל פריט מודגשת.

המנעות

ביטחו

חרדה

.36

.21
.22
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לוח  .8ניתוח גורמי ע רוטציית ורימקס בפריטי שאלו התקשרות ).(N = 115
טעינות גורמי
המנעות

חרדה

ביטחו

מספר

פריט

2

קשה להיות תלוי באחרי

.71

11

קשה לבטוח באחרי

.68

5

קשה לסמו על אחרי

.64

20

מעדי לסמו על עצמי

.59

9

לא נוח במחיצת אחרי

.45

10

קל להתקרב לאחרי

.74

17

אוהב לטפל ולעזור לאנשי

.70

16

נוח ע חשיפה של אחרי

.68

13

יכול לסמו ולבקש עזרה

.60

3

לא חושש מנטישה

.42

14

מוטרד מנטישת בת הזוג

.78

12

מוטרד מחוסר אהבת בת הזוג

.75

15

חושש מהתרחקות כשרוצה קרבה

.59

1

מרגיש שאחרי לא מתקרבי מספיק

.47

eigenvalue

3.92

2.89

2.39

אחוז שונות

18.70

13.70

11.40

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  .40בלבד

 6.7ניתוח רגרסיה מרובה
לוחות  911מציגי טבלאות של ניתוחי רגרסיה .לוח  9מציג ניתוחי רגרסיה מרובה שנערכה בשתי
קבוצות )כמוב ,כאשר רגרסיה מרובה נערכת לגבי קבוצה אחת ,יוצגו הנתוני לגבי המדג כולו(.
לגבי כל משתנה בניתוח הרגרסיה מקובל להציג את ערכי האומד הבלתי מתוק ) ,(Bהטעות
באומד זה ) ,(SE Bוהאומד המתוקנ ).(β
לוח  .9ניתוח רגרסיה של משתני אישיות המנבאי את איכות הנישואי בקרב נשי וגברי
נשי
משתנה

B

גברי

SE B

β

B

SE B

β

נוירוטציז

-0.34

0.16

*-.17

0.20

0.21

.09

אקסטרוורטיות

0.08

0.19

.03

0.28

0.25

.11

פתיחות

0.07

0.19

.02

-0.14

0.18

-.07

מצפוניות

0.74

0.24

**.24

0.48

0.24

R2

.15

.07

F

**5.48

*2.42

*.17

*p < .05. **p < .01

 6.8רגרסיה הירארכית
לוח  10מציג ניתוח רגרסיה הירארכית עלפי כללי  .APAלוח  11מציג צורה אלטרנטיבית של
הצגת ניתוח רגרסיה הירארכית .ברגרסיה הירארכית )בדוגמה זו( נבדקת תחילה התרומה של
משתני השכלה והכנסה להסבר השונות במשתנה התלוי ,לאחר מכ )צעד  (2נבדקת התרומה
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הנוספת של הגיל ,ובצעד שלישי נבדקת התרומה של המשתנה דכאו מעבר למשתני האחרי .
לוח  .10ניתוח רגרסיה הירארכית של משתני המנבאי איכות הנישואי בקרב נשי
משתנה

B

β

SE B

צעד 1
השכלה

0.58

0.27

הכנסה

-1.16

0.59

*.10
-.10

צעד 2
השכלה

-0.99

0.59

-.08

הכנסה

0.33

0.28

.06

גיל

0.22

0.07

**.13

השכלה

-1.67

0.54

הכנסה

0.12

0.25

.02

גיל

0.14

0.06

*.08

דכאו

-0.71

0.06

**-.41

צעד 3
**-.13

הערה R2 = .01 :לצעד  ∆R2 = .15 ;1לצעד  ∆R2 = .43.79 ;(p < .01) 2לצעד .(p < .01) 3
*p < .05. **p < .01.

לוח  .11ניתוח רגרסיה הירארכית של משתני המנבאי איכות הנישואי בקרב נשי
מודל 1
משתנה

מודל 2

SE B

β

השכלה

0.58

0.27

*.10

הכנסה

-1.16

0.59

B

גיל

-.10

מודל 3

B

SE B

β

B

-0.99

0.59

-.08

-1.67

0.54

0.33

0.28

.06

0.12

0.25

.02

0.22

0.07

**.13

0.14

0.06

*.08

-0.71

0.06

**-.41

דכאו

β

SE B

R2

.01

.16

.43

change F

2.87

**8.94

**43.79

**-.13

*p < .05. **p < .01

נספחי

נספח  :Iמילות קישור להעשרת ההבעה
מילות קשר

ו ,...ג  ,ע  ,ע זאת ,ועוד

קישור ,הוספה וצרו

ו ,וכ ,כמוכ ,נוס לכ ,בנוס  ,יתר על כ ,לא כל שכ ,זאת
ועוד ,יתרה מזאת ,ג  ,א  ,לרבות ,ועוד

ניגוד ,הסתייגות

לעומת זאת ,א ,אבל ,אול  ,ע זאת ,אלא ש ,...בניגוד ל,...
להיפ ,אדרבא ,כנגד ,מול ,אלא ,אי ספק ש ,...נית לומר ש,...
בש ש ,...לעומת זאת ,א כי ,ואילו ,בר

מילות השוואה

דמיו :בדומה ל ,...כמו ,במקביל ל ,...כפי ש ,...כש ש ,...באותה
מידה ,כ ג
ניגוד :בהשוואה ל ,...לעומת ,לעומת זאת ,בניגוד ל ,...ואילו.
אחרי  :ככל ש ,...במידה ש ,...יותר מ ,...יחסית ל...

מילות סיבה

כי ,בשל ,בגלל ,מפני ש ,...כיוו ש ,...מאחר ש ,...הואיל ו ,...היות
ש ,...משו ש ,...מחמת ,מפאת ,עקב

מילות תוצאה

כתוצאה מ ,...לכ ,בעקבות ,על כ ,משו כ ,לפיכ ,כתוצאה
מכ ,בשל כ ,אי לכ ,מכא ש...

מטרה ,תכלית

חיוב :כדי ש ,...על מנת ,לש  ,למע ,במטרה ש ,...במטרה ל,...
במגמה ל...
שלילה :כדי שלא ,פ ,שמא

מילות תנאי

א  ,לו ,אילו ,לולא ,אילולא ,אלמלא ,בתנאי ש ,...אלא א כ,
על מנת

ויתור ,ניגוד לצפוי

למרות ,א עלפי ש ,...א עלפיכ ,על א  ,חר  ,א כי ,ג א ,
בכל אופ ,למרות זאת ,על כל פני  ,אפילו ,מכל מקו

מילות הסבר והדגמה

כלומר ,דהיינו ,זאת אומרת ,פירושו של דבר

מילות הפחתה

רק ,בלבד ,מלבד ,חו 3מ ,...פרט ל ,...למעט

נוסחי זהירי ,ספק

כנראה ,ככל הנראה ,ייתכ ש ,...קרוב לוודאי ,מתקבל על הדעת,
אולי ,סביר להניח ,אמנ

מילי המביעות
החלטיות/ודאות

בוודאי ,אי ספק ,ללא ספק ,בהחלט ,במפורש

תיאור אופ

כ ,בדר זו ,באופ כזה ,באופ כללי ,באמצעות ,על ידי
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נספח  :IIסימני פיסוק
)מעובד מתו אתר "שפה עברית" (http://www.safa-ivrit.org/punctuation/punctuation.php

סימני הפיסוק נועדו להקל על הקריאה ולסייע בהבנת הטקסט .הפיסוק מחלק את הקטע הכתוב
לקטעי קצרי ונוחי יותר לקליטה ,ובכ הוא מסייע בהבנת התפקיד התחבירי והמשמעות של
כל קטע .למע בהירות הכתיבה ,יש להצמיד את סימני הפיסוק למילה שקודמת לה,
ואחריה לשי רווח )למעט קו מפריד וסוגר ימני בקטע הרשו בסוגריי (.
נקודה )(.
• באה בסו משפט ,ג א הוא קצר או קטוע.
• אי לשי נקודה בראש כותרת.
פסיק )(,
• מורה על הפסקה ברצ המשפט ומחבר בי כמה נושאי משנה של המשפט.
נקודה ופסיק );(
• מצייני חיבור בי שני משפטי עצמאיי שיש ביניה קשר רעיוני.
• משמשי כמפרידי נוספי ברשימה שיש בה צור במפריד נוס על הפסיק .למשל ,ברשימה
שיש בה רשימות משנה שכל אחת מה מופרדת בפסיקי .
נקודתיי )(:
• באות לפני דיבור ישיר וכ לפני הסבר או פרוט שקוד לו ביטוי מכליל.
• בכל משפט שאיננו משפט של דיבור ישיר ,אפשר להחלי את הנקודתיי בקו מפריד )–(.
מק )(
• קו המקשר מלי או חלקי מילי למושג אחד.
 oהמילית "דו" וש  :דו@משתני ,דו@ערכי.
 oתחילית ומספר :כ@ 500סטודנטי .
 oמילת יחס וש  :תת@אלו  ,בעל@פה.
 oמילה כפולה :יו @יו  ,לאט@לאט.
במקלדות מחשב משתמשי בסימ המינוס )( .משני צידי המק אי רווחי.
קו מפריד )–(
• קו ארו יחסית ,המשמש להפרדה בי חלקי המשפט.
 oבמקו שיש השמטה במשפט :מחצית מ הנבדקי עברו תרגול ,והשאר – לא.
 oכתחלי לנקודתיי  ,לפני מילי או צירופי שה פירוט או תוכ או הסבר של מה
שקד לה  :הריחו הוא מהיר – כמאה קילומטרי בשעה.
 oלציו הסגר שנוס באמצע משפט לש הבהרה והרחבה )במקו פסיקי או סוגריי (:
הספרות שפורסמה – מאמרי מחקריי וסקירות עיוניות – מהווי את הרקע למאמר
זה.
מאחר שלא קיי מקש מיוחד עבור הקו המפריד במקלדות מחשב ,נית להשתמש בסימ
המינוס )( ע רווחי משני צידי המק .תוכנת  Wordהופכת מינוס שלפניו ואחריו יש רווח
לקו מפריד באופ אוטומטי .נית להקליד את סימ הקו המפריד ג ע"י לחיצה על מקש ה
 CTRLועל המינוס שבקצה הימני העליו של מקלדת הספרות .אפשרות זו שימושית כאשר אי
רווחי אחרי הקו המפריד )למשל ,לציו טווח; ראה להל(.
קו מפריד לציו טווח )מ–עד(
• משמש לציו טווח ,לחיבור בי איברי מאותו הסוג ,לקישור בי שמות וכיו"ב.
 oטווח בי מספרי )בספרות או באותיות( או בי מקומות וכיו"ב .למשל :קו חיפה–
ירושלי ; סעיפי ג–ח; בשני תשמ"ח–תשנ"ג; עמ'  ;53–47בי השעות ;18:00–16:00
קשר עי–יד.
בקו מפריד לציו טווח אי שמי רווח לפני הקו המפריד או אחריו.

נספחי
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שלוש נקודות )(...
• מציינות בדר כלל היסוס ,הפסקה בדיבור או השהייה בסיפור.
• שלוש נקודות בתו סוגריי ) (...מציינות השמטה בציטוט או ניחוש של השמטה במקור.
גרש )'(
• מציי סו חסר או התחלה חסרה של מילה ,אות שעומדת בפני עצמה ,אות מיוחדת או מילי
שנדבקו זו לזו:
 oסו של מילה שנשמט :מס' )מספר( ,עמ' )עמוד( ,וכד' )וכדומה( ,וכו'.
 oהתחלה שנשמטה :שנות ה) A80קיצור של .(1980
 oאות עברית המשמשת כספרה :ה' באייר ,אדר ב' ,פרק כ'.
 oאות שאינה בעברית :ג'ורג' ,שייח' ,ז'בוטינסקי ,צ'רצ'יל ,סמית'.
 oקיצור שמו הפרטי של אד  :מ' שמיר )ולא מ .שמיר( ,י' עמיחי.
גרשיי )"(
• מצייני ראשי תיבות ,או צירו של אותיות שאי לו משמעות של מילה ,כגו צה"ל )צבא
הגנה לישראל( ,בע"מ )בערבו מוגבל( .הגרשיי באות לפני האות האחרונה של ראשי התיבות
ונשמר ג בנקבה וג ברבי  :מנכ"לית ,דו"חות.
• תאריכי ומספרי עבריי  :תשס"ה ,ט"ו באב ,רמ"ח איברי .
• יחידות המידה הנכתבות כמילה אחת ,כגו מילימטר ,סנטימטר ,קילומטר וקילוגר ,
מקוצרות כצירו של שתי תיבות :מ"מ ,ס"מ ,ק"מ ,ק"ג.
• יוצא מ הכלל :ד"ר )דוקטור( :חיבור אות ראשונה ואחרונה במילה )בהשפעת הלועזית(.
סוגריי עגולי ) (
משמשי כדי להוסי מידע או זוית ראיה נוספת באופ שלא יפגע ברצ הקריאה.
 oלמשל :למת הסבר או הערה למתרחש ,תאור פעולה נוספת הקורית באותו הזמ וכ
הלאה.
 oתרגו למילה ,הפנייה ,מראה מקו או ציו סידורי.
סימני פיסוק נוספי :סימ קריאה )!( ,סימ שאלה )?( ,סוגריי מרובעי ] [

37

מקורות לקריאה נוספת

מקורות לקריאה נוספת
 תכנו וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי: מי מפחד מעבודת מחקר.(1993) ' מ, בירנבוי
. מפעלי אוניברסיטאיי להוצאה לאור: תל אביב.ההתנהגות
American Psychological Association (2010). Publication manual (6th ed.). Washington,
DC: Author.
Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (1993). Proposals that work: A guide
for planning dissertations and grant proposals (3rd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Long, T. J., Convey, J. J., & Chwalek, A. R. (1985). Completing dissertations in the
behavioral sciences and education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Madsen, D. (1983). Sucssessful dissertations and theses: A guide to graduate student
research from proposal to completion. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Mauch, J. E., & Birch, J. W. (1983). Guide to the successful thesis and dissertation:
Conception to publication. New York, NY: Marcel Dekker.
Rudestam, K. E., & Newton, R.R. (1992). Surviving your dissertation: A comprehensive
guide to content and process. Newbury Park, CA: Sage.

