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הנחיות כלליות

?על מה לכתוב מאמר: חיפוש רעיון

:לשאול את עצמך•

?  האם המאמר מחדש סוגיה או רעיון המצדיק פרסום•

חפשו את נקודת המבט שבא לחדש? "יבש"יוצר עניין או , אם הנושא ידוע•

?"חם", האם זהו נושא פופולרי•

?מהי התרומה ייחודית של המאמר בתחום הנחקר•

.מעורר מחשבה שיעורר רצון לקרוא, חדשני, מעניין-" סקסי"חפשו נושא •

באופן אטרקטיבי–ניסוח הכותרת •

רצוי להתחיל עם ראשי פרקים הניתנים לשינוי תוך כדי כתיבה•



מבנה המאמר

כותרת•

(נכתב בסוף)מילות מפתח , מילים100-150תקציר •

מבוא•

גרפים חשובים שמכילים מידע )תוצאות , שיטות מחקר , סקירת ספרות–גוף המאמר •
(חשוב שאתם רוצים שיזכרו אותם

מסקנות–סיכום •

נספחים•

תודות•

ים.המחבראודות •

רשימת מקורות•



המבוא

מושגים , רקע תאורטי, מציג לקורא במה המאמר עוסק•
.חשיבות הנושא והאוכלוסייה שאליה הוא מיועד, מרכזיים

.מטרת כתיבת המאמר, מתאר את הטענה המרכזית•

.  מציג את מבנה המאמר•



גוף המאמר

בנוי מפסקאות המסבירות את הטענות שהוצגו במבוא•

מפרט בענייניות את התאוריות או את המושגים הרלוונטיים  •
לנושא המאמר

מציג את ממצאי המחקרים העדכניים שנכתבו על הנושא  •
בהיבטיו השונים

התייחסות של הספרות לטענות שהוצגו במבוא•



מסקנות/ סיכום 

!  לא העתק של המבוא, מביא את התובנות העיקריות מהמחקר•

מה למדנו חדש על הנושא•

המשמעות שלו  , מאפיין את חשיבות הנושא? אז מה: עונה על השאלה•
?ולמי

מספק לקורא חומר למחשבה•

?איך הנושא יתפתח ולאן–במובן המקומי והאוניברסלי •

המלצות למחקרי המשך•

:  אם אתם מתכננים לעשות מחקר המשך ניתן לציין מה מתכננים לעשות•
..."ייערך מחקר שמטרתו לבחון"



סגנון כתיבה אקדמית

רבים/כתיבה בלשון יחיד•

פעיל/שימוש חכם בלשון סביל•

('תיוג אנשים בעלי מוגבלויות וכד, מגדר)שפה לא מפלה •

…In this paper we show–שימוש בזמן הווה •

The goals of this research are … 

APAכתיבה לפי כללי •



סגנון עריכה

לברר שימוש בקיצורים–שפה נקייה •

הלוחות והתרשימיםהצגת את אופן לברר •

סגנון כתיבת המקורותלברר את •
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לפני ההגשה

להתמקד בארגון הכללי של המאמר ולתקן  -1שלב •

כל )לבדוק את הניסוח ואת הקוהרנטיות , להתמקד בכל פיסקה–2שלב •
(פיסקה מפתחת רעיון אחד

,  לבדוק אחידות בשימוש במונחים מרכזיים, לקרוא ברמת המילה–3שלב •
לבדוק איות, לשנות שימוש לא מדויק במילים

(שכבר פרסם מאמרים)שליחה לחבר ביקורתי , קריאה סופית–4שלב •

קריאה בקול רם  , עריכה מהסוף להתחלה–5שלב •
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מכתיבת מאמר להצגה בכנס

מצגת יעילה יוצרת שילוב בין מסר ממוקד ותוכן איכותי לבין עיצוב •
.מבנה נכון והעברה מעניינת בהתאם למסגרת הזמן וקהל היעד, מושך

.  המצגת היא רק כלי עזר המסייע בהעברת הנושא•

. את מרכז הבמה תופס המציג•

.חייב להיות למציג ערך מוסף על הכתוב במצגת•
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