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מחוון להערכת פרויקט גמר בהתמחות מחקר אקדמי בהיקף של  5יח"ל
"במידע וידע באינטרנט" -תשפ"ב
מבנה העבודה

ניקוד

קריטריונים מפורטים

תקציר

5

מבוא

5

● התקציר ממוקד ומשקף באופן ממצה את העבודה כולה עד עמוד אחד כולל את כל המרכיבים הבאים:
● נושא העבודה והרציונל
● הצגת שאלת החקר
● הממצאים העיקריים
● המסקנה העיקרית
● הצגת הנושא  ,חשיבותו והרציונל (סיבות) לבחירתו
● הצגת שאלת החקר שהולמת את הנושא ואת הגישה המחקרית
● הצגת כלי המחקר
● פירוט הפרקים המרכזיים

סקירת ספרות

15

● סקירת הספרות המחקרית בנושא הנדון ורלוונטית לשאלת החקר
● ארגון הסקירה לפי ראשי פרקים ( משפך)
● ציון המקורות הספרותיים בצורה ברורה
● נערך מיזוג של המקורות תוך יצירת רצף לוגי ולכיד

מתודולוגיה-
שיטת המחקר

10

ממצאים

25

דיון
ומסקנות

20

● הסבר קצר על שיטות המחקר בעבודה ופירוט שדה המחקר
● תיאור המשתתפים – אוכלוסיית המחקר
● הצגת כלי המחקר וההנמקות לבחירתם
● קישור למסד הנתונים המשמש למחקר (אקסל)
● מחקר איכותני-שימוש באחד מסוגי המחקר האיכותי להעשרת המחקר (בונוס  5נק')
● ארגון והצגת ממצאים – באופן בהיר ,הגיוני ובהלימה למטרת שאלת החקר
● ממצאי הניתוח מוצגים בצורה ויזואלית ברורה – בניית  dashboardבהלימה לשאלת החקר ,המללות
ומסקנות
● מוצג הסבר של הממצאים תוך מתן מענה לשאלת החקר
● הדגשת הייחודיות של הממצאים ,שהתקבלו בהשוואה למחקרים שהוצגו בסקירת הספרות
● הדיון משקף חשיבה מעמיקה ועצמאית

מגבלות
המחקר
והמלצות
רשימת
מקורות

5

● הסבר על מגבלות המחקר
● כתיבת המלצות למחקרי המשך

5

● ביבליוגרפיה ערוכה על פי כללי הציטוט של .APA
● שימוש לפחות ב 10-מקורות ביבליוגרפיים (מאמרים מדעיים ,אקדמיים ,ספרות מקצועית בתחום
בתנאי שהמקור אמין וסמכותי בתחומו ,פרסומים שנכתבו על ידי אנשים מוסמכים בתחום (אין חובה
שהמקור יהיה שפיט).
● קיימת התאמה מלאה בין הרשימה הביבליוגרפית לבין הפריטים המוזכרים בגוף העבודה
● נבחרו מקורות עדכניים ( 5השנים האחרונות) שלפחות אחד מהם באנגלית.

סגנון וצורה -
סטנדרטים
אקדמיים

10

● שער תקני -כולל הפריטים המפורטים בפורמט.
● תוכן עניינים אוטומטי
● כתיבה מובנית לאורך העבודה הכוללת חלוקה לפסקאות ,כתיבה נקיה משגיאות כתיב ,תחביר
מדויק ופיסוק תקין
● מספור עמודים ,יישור לשני הצדדים

