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 שלבים בכתיבת עבודה אקדמית 

 שאלת מחקר/בחירת נושא  

,  אתרי אינטרנט, עבודות מחקר, מאמרים, ספרים)מקורות מידע איסוף   

 ...(דוחות

 ניסוח בהיר ומדויק תוך שימוש במונחים המדעים המקובלים   -כתיבת העבודה  

בגוף העבודה  )בהתאם לכללי הציטוט המקובלים בתחום המקורות ציטוט   

 (ורשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה

  

  



 ציטוט מקורות

 ?מדוע לצטט מקורות

 .מתן קרדיט למחבר המקורי באופן שאינו מהווה גניבה ספרותית 

 .הציטוט מאפשר איתור של המידע המלא עליו מתבססת העבודה 

ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר שנעשתה בכתיבת העבודה ומחזקת את   

 .ידי מתן תוקף ותמיכה מהמקורות החיצוניים המוזכרים-העבודה על

 .כל מקור שמופיע בגוף העבודה חייב להופיע גם בביבליוגרפיה



?היכן ואיך להתחיל לחפש  



 Google Scholarמנוע חיפוש 
 

  

 :יכול לשמש ל סקולרגוגל   

 חיפוש ראשוניכלי •

 כלי משלים מידע ביבליוגרפי על הפריט•

  

של  שתוצאותיו הראשונות מבוססות על פופולאריות מדובר במנוע חיפוש   
 .הפריטאותו 

 תוצאות רבות שלא כולן רלוונטיות או קשורות באופן ישיר לנושא המבוקשנותן   

  

 



 מאגר מידע
קבלת מידע על פרסומים הינו אוסף מסודר של נתונים הנבנה על ידי צוות מומחים ומאפשר מאגר מידע  

 .סרטים ועוד, דוחות, עיתונים, תזות, מאמרים, ספרים: ומחקרים הנמצאים בו

יתרון משמעותי   -חיפוש על פי נושא ישנה אפשרות , שם הפריט ועוד, נוסף לאפשרות חיפוש על פי המחבר 
 .  סקולרעל פני גוגל 

  

 :מאגרי מידע מתחלקים לשני סוגים 

 המתמחים בדיסציפלינות רבות –רב תחומיים  

  Eric –המתמחה בדיסציפלינה אחת  –חד תחומי  

  





,עדכונים, מידע כללי  

שינויים בשעות 
 פתיחה

 תיבת חיפוש
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 ?כיצד נגדיר את היחס בין מילות המפתח

 

OR -  כל אחת ממילות   –הרחבת החיפוש

גם שתיהן וגם רק , החיפוש שהכנסנו תתאים

 אחת מהן  

 מאפה ORקפה 

NOT –  תוצאות   –הוצאת נושא מהחיפוש

עבור מילה אחת שהגדרנו ולא עבור המילה  

 הנוספת

 מאפה NOTקפה 

AND –  רק תוצאות שכוללות   –צמצום החיפוש

 את שתי המילים יחד

 מאפה ANDקפה 



  



"אוצר" –תזאורוס   
כלי לאיתור מילים נרדפות תקינות ומועדפות לשימוש בשדה המחקר אשר קודדו על ידי מומחים מאותו   

 . התחום



AND 

 :  נושא המחקר
 האם ישנו קשר בין הצלחה למוטיבציה

Achievement Motivation 

 וכדומה  " קשר", "השפעה"בעת חיפוש אין להשתמש במילות יחס וקישור כגון 



  



  



  

achievement 







  



  

 למקם את הסמן בתיבת חיפוש חדשה



  

motivation 



  

  הקובייהבכדי לקבל מילים נרדפות  יש ללחוץ על  





  

שפיטיםהגבלה למאמרים אקדמיים   
 



























?שאלות  

  


