
 מבנה עבודת סמינר מחקר

בכותרת, בד"כ בכתב גדול ובאותיות מודגשות. השם  עבודהבתחילה יופיע שם ה - (title) כותרת

 .עבודהלרוב את תוכן ה מבטא

 .מתחת לכותרת מופיע שם המחבר או המחברים - (author) שם המחבר

. התקציר מאפשר לקורא הומופיע בתחילת עבודההתקציר הוא סיכום של ה - (abstract) תקציר

 .רלוונטית עבורו עבודהלהחליט אם ה

 .  עבודהמילות המפתח כוללות את המושגים והמונחים המרכזיים ב -(key words)  מילות מפתח

בחלק זה מוצג נושא המחקר בפירוט. במבוא יש הסבר על מטרת   - (introduction) הקדמה/מבוא

שאלות המחקר, מטרות   מוצגותהבעיה שעליה בא המחקר לענות. לאחר מכן  מתוארתוהמחקר 

גם מחקרים אחרים באותו נושא, כדי להביא סימוכין,   מוזכרים כמו כןהמחקר והשערות המחקר. 

 מביאאותו נושא. הדיון במחקרים קודמים ליצור דיון או לחלוק על השקפת מחברים אחרים ב

   כוללת על תחום המחקר.  נקודת מבטתמונה רחבה ו

, מחקרבפני הקורא סקירה באשר לנושא ה  תמוצג    בחלק זה –  (literature review)סקירת ספרות  

הנושא מתחילים בהצגה של    אתם חוקרים.  אותולמחקרים שכבר בוצעו בעבר על הנושא    המתייחסת

אילו סימני  עד כה,מה ידוע  עד להצגת שאלת המחקר.מגיעים לנושא הממוקד , ובהדרגה רחבה

לעורר סקרנות וציפייה, להציג את   בכתיבה רצוי .חוקריםאת הנושא אותו אתם  כורכיםשאלה 

 החשיבות של השאלה שאתם שואלים. 

מוצגת  בחלק זה –  (methods and materials) מתודולוגיה: חומרים, שיטות ומערך המחקר

שלפיהן נערך המחקר.   קווים המנחיםאת המחקר, וכוללת את העקרונות וה  הובילהשיטת העבודה ש

מהלך    פירוט על גם    שהיו בשימוש וכוללשנערך וכן החומרים  שלבי המחקר  יוצג תיאור של    בפרק זה

 , לעשות כן.ןלכל המעוניי על המחקר חזרה מאפשרתזו  צגהה.  ביצועו המחקר לפי סדר

 מוצגים תוצאות המחקר. כאן  מוצגותבחלק זה  -  (results and discussion) תוצאות ודיון

שאלת המחקר ובודקים האם הן ענו על מול את התוצאות ל בוחנים, תואםעם הסבר הממצאים 

 באדיבות בית הספר האקדמי לסיעוד ע”ש א. וולפסון



דנים במחקר ובתוצאותיו ביחס למחקרים אחרים  פרק הדיון. בפרק השיטותההשערות שהועלו ב

 .סקירת הספרות שהוזכרו ב

 ןישעלי ותעל תוצאותיו ומתייחסות להשער מבוססותמסקנות המחקר  - (conclusions) מסקנות

, המלצות ליישום המחקר  התובנות שעלו מהמחקר )מה למדנו( והתבסס המחקר. בחלק זה יופיע

 . בעתיד נוספים יםהצעות למחקרובשטח, חשיבותו ותרומתו של המחקר 

לפי כללי רישום עבודה  ב  שהוזכרורשימת כל הספרים והמאמרים    - (bibliography) ביבליוגרפיה

 . הביבליוגרפיה

 


