מחוון להערכה של עבודה סמינריונית
תחום ההערכה

תיאור

•

הגשת העבודה (שער ,תוכן עניינים ,עיצוב
הטקסט ,כותרות ,טבלאות ,נספחים וכדומה)
לפי כללי ההגשה המקובלים
העבודה כתובה בשפה בהירה ,תקינה ,קולחת
ובמשלב גבוה
העבודה מאורגנת בפסקאות עם קשר לוגי
ביניהן
העבודה נקייה משגיאות כתיב ,תחביר ופיסוק
הכתיבה ממוקדת ונמנעת מחזרות ומסרבול
מיותר
הכתיבה בגוף שלישי סביל או בגוף ראשון
יחיד

•

שאלת המחקר ממוקדת ומאפשרת טיפול
מקיף בנושא
שאלת המחקר מקורית ,יצירתית ,מחדשת או
מוסיפה לידע המקצועי של הסטודנט.
המקוריות ,היצירתיות והחדשנות יכולות
לבוא לידי ביטוי גם באופן הטיפול בנושא,
בהצגת נקודות ראות ביקורתית או בהבעת
עמדה אישית
שיטת המחקר רלוונטית לשאלת המחקר

•
צורת הגשה

הערכה

•
•
•
•

•
שאלת המחקר

•

עבודות בתחום המחקר האיכותני והכמותני

מבוא

•

המבוא כולל הצגה בהירה של נושא/י העבודה
ומטרותיה כמו גם רקע כללי על הנושא
רציונל לכתיבת העבודה/בחירת הנושא
והעניין האישי של הסטודנט בנושא
הצגת מבנה העבודה
הצגת שיטת המחקר

•

סקירת הספרות ו/או התשתית התיאורטית
כוללת בחינה של ספרות מחקר ועיון
רלוונטית ,איכותית ועדכנית
בחינה מקיפה ויסודית של המושגים
המרכזיים
בחינת המושגים תעשה תוך אינטגרציה בין
מקורות מידע שונים
הטיעונים מסודרים באופן עקבי וברור
קיימת הימנעות מהכללות וקביעות גורפות

•

מספר הראיונות/תצפיות מספק (בתיאום עם
מנחה העבודה)

•
•
•

•
סקירת ספרות ו/או תשתית
תיאורטית

•
•
•

מחקר איכותני

1

•

פרק שיטת המחקר כולל מידע מספק ורלוונטי
על המחקר ומהלכו (תיאור המשתתפים ,כלי
המחקר ,מהלך המחקר ,עיבוד הנתונים
וסוגיות אתיות).
בפרק הממצאים ,זיהוי התמות ברור
הטענות נתמכות על ידי ציטוטים רלוונטיים
בסוף פרק הממצאים יש תשובה לשאלת
המחקר ,המבוססת על ממצאי המחקר

•

פרק שיטת המחקר כולל מידע מספק ורלוונטי
על המחקר ומהלכו (תיאור המשתתפים ,כלי
המחקר ,מהלך המחקר ,עיבוד הנתונים
וסוגיות אתיות).
פרק הממצאים מפרט את ממצאי המחקר
בכלים סטטיסטיים (תרשימים וחישובים).
הפרק כולל בין היתר מענה להשערות (הוכחו
או נדחו)
בסוף פרק הממצאים יש תשובה לשאלת
המחקר ,המבוססת על ממצאי המחקר

•

הדיון מבוסס על מידע שניתן בגוף העבודה
אבל אינו חוזר עליו אלא מתעלה לרמת ניתוח
גבוהה יותר
בדיון מוצגים הממצאים לאור מחקרים
בתחום
הדיון מבטא תובנות אישיות של הכותב
הדיון כולל הערכה ביקורתית
מסקנות/המלצות העבודה ברורות
יש קשר בין הנחות/שאלות העבודה לבין
מסקנותיה
תרומת העבודה מפורטת ויש התייחסות
להשלכותיה היישומיות
בעבודה מחקרית ,קיימת התייחסות לכיווני
חקירה חדשים ומגבלות המחקר מפורטות

•
•
•

מחקר כמותני

•

•

דיון

•
•
•
•
•
•
•

עבודות עיוניות
מבוא

•

המבוא כולל הצגה בהירה של נושא/י העבודה
ומטרותיה כמו גם רקע כללי על הנושא
הצגת מבנה העבודה .על ראשי הפרקים לשקף
את עיבוד נושא המחקר
הצגת שיטת המחקר

•

חלוקה הגיונית לפרקים ,כאשר כל אחד
מהפרקים מתמקד בנושא וכולל דיון מקיף
ומעמיק המבוסס על שימוש במקורות
ובמחקרים רלוונטיים.
הדיון מבוסס על מיזוג מידע ממספר מקורות
תוך הפנייה למקורות ולמחקרים בהם נעשה
שימוש .מיזוג המקורות יעשה באופן עצמאי על
ידי הסטודנט.
ההצגה של הנושא רציפה ומבוססת על סדר
הגיוני (כרונולוגי ,גיאוגרפי ,נושאי וכד׳)

•
•
פרקי העבודה

•

•

2

ביבליוגרפיה

•
•
•
•

העבודה כוללת שימוש בפועל במספר מספיק
של מקורות אקדמיים ,רלוונטיים ועדכניים
יש שימוש במקורות באנגלית כנדרש (2
מקורות לפחות)
כיתוב המקורות בגוף העבודה וברשימה
הביבליוגרפית לפי הכללים
יש חפיפה מלאה ודו-כיוונית בין המקורות
הנזכרים בגוף העבודה וברשימה שבסופה

סה"כ ניקוד
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