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תקציר
עניינה של סקירה זו הם השינויים החלים בהוצאות הספרים האקדמיות בעקבות תמורות רבות שקרו
בתחום בשנים האחרונות .עיקרן של תמורות אלה הם הפרסום הדיגיטלי ,הנגישות הפתוחה למקורות
מידע ,יכולת הוצאה עצמית של ספרים ,ירידה במכירות הספרים המודפסים והשינויים הכלליים יותר
שהתרחשו בחברה הנוגעים לאופני הלמידה ,לתקשורת בין-אישית ולכתיבה .בייחוד הסקירה מבקשת
לבחון אם השתנו גם ההיבטים האלה :הקפדה על סגנון הכתיבה האקדמית ועל כללי השימוש בהפניות.
בתחילת הסקירה תיאור מפורט וממוקד של המאפיינים הבולטים של הכתיבה האקדמית ,זאת כדי
להבחין בינה ובין סגנונות כתיבה אחרים .בהמשך ,באמצעות פנייה להנחיות למחברים בהוצאות
השונות ,סקירת אתרי המרשתת של הוצאות הספרים ותכתובת עם עורכיהן ,נבחנות השאלות האם
השינויים האלה משתקפים בעבודת הוצאות הספרים ,ואם כן ,באיזו מידה .לאחר מכן ,מובאים בסקירה
מחקרים ועדויות מהספרות המצביעים על קשר אפשרי בין הקפדה על כללי הכתיבה האקדמית ובין
הגידול בתפוצת הספרים האקדמיים והשימוש בהם בקרב חוקרים בתחומי מדעי החברה והרוח .בחלק
האחרון של הסקירה נידונים עיקרי הממצאים וסיכומם ,בשים לב לשאלה המרכזית שנבחנה בסקירה.
ממצאי הסקירה מצביעים על תחילתה של מגמה המבקשת להגמיש את יחסן של הוצאות הספרים
האקדמיות כלפי כללי הכתיבה האקדמית באמצעות תבניות חדשות של פרסום וכלים טכנולוגיים
המגדילים את תפוצת הספרים האקדמיים .מגמה זו חושפת פער בין הצהרותיהם של שחקנים במערך
הפרסום האקדמי ובין מעשיהם בפועל.

מילות מפתח:

;Academic publishers; books; APA; Academic writing style; policy

rules; 21st century
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Abstract
This literature review discusses the recent changes in academic publishers resulting from
digital publishing, open access, authors' self-publishing, the decrease in books selling and
the more general changes to society relating to learning, interpersonal communication and
writing. More specifically, it examines whether any changes in the ways by which academic
publishers address the rules of academic writing, referencing and the manuscript overall
structure can be identified.
The review begins with a detailed description of the main characteristics of academic writing
to distinguish between this genre and other writing formats. Then, it examines, through
review of guidelines to authors and publishers' websites as well as correspondence with
their editors if and to what extent to the proposed changes reflect in the publishers' work.
Following this analysis the review refers to research relating to the connection between
applying strict rules of academic writing and the use and cites of books in social science and
humanities. In the last part of the review, a discussion of the major findings and their
summary is offered.
It is argued that one can observe the initial trend towards flexibility in addressing rules of
academic writing through new forms of publication and digital tools to increase books'
citation and reference. As such, the review also uncovers a gap between the declarations of
key players in academic publishing and their actual behavior.
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הקדמה
ספרים מאגדים בתוכם ידע .הם משמשים להוראה ,להכוונה ולהשראה .הם אמצעי למשטר את
המחשבות של הקוראים וכלי יעיל לבריחה מנטלית .הספרים מתווכים בין הקוראים ובין העולם ( Piper,
 .)2012תפקידם החשוב ביותר של הספרים הוא העברת הידע הטמון בתוכם ,וקרוב לוודאי שתפקיד
זה ימשיך לאפיין אותם גם בעתיד ( .)Mole, 2016בעקבות ארגון הידע הדיסציפלינרי במאה ה19-
והרחבת סקטור ההשכלה הגבוהה באירופה ובאמריקה ,במאה ה 20-נהיו הספרים האקדמיים הביטוי
המוערך ביותר של תוצרי מחקר ,והם שיקפו הישגים יוצאי דופן והתוו את הדרך לקבלת משרות בכירות
באקדמיה .בהיותם ערוץ פרסום של עבודת מחקר ממושכת ,לרוב הנמשכת על פני שנים רבות ,ייצגו
הספרים מאמץ אינטלקטואלי גבוה מאוד ושאיפה ליצור תרומת ידע לטווח ארוך (שם).
תהליך הפקתו של ספר אקדמי מקדם פרקטיקות הערכה .פרקטיקות אלה מבטיחות את איכות
הטקסט המפורסם ,למשל ,באמצעות שיפוט עמיתים 1,וגם מקדמות ערכים מוספים כמו עריכת תוכן,
עריכת לשון ,עיצוב ,יצירת אינדקס ועוד .פרקטיקות הערכה אלה מבססות את היוקרה המוקנית לספרים
האקדמיים ומצדיקות את ההכרה בהם (שם) .שלא כמאמרים בכתבי עת מקצועיים ,תפקידם של
פרקטיקות ההערכה לתרגם את האינטראקציה שבין החוקרים באקדמיה ואנשי חינוך ,תרבות ,חברה
ועוד (.)Verleysen and Ossenblok, 2017
רוב המחברים המפרסמים ספרים אקדמיים הם גברים בעלי מעמד של "חוקרים בכירים" .במדגם
מהשנים האחרונות של כ 9,000-ספרים אקדמיים במדעי החברה והרוח שנעשה בבלגיה עלה ,שרוב
המחברים של ספרים אקדמיים במדעי החברה הם חוקרים מבוססים ( ,)69%דהיינו כאלה שפרסמו
 12חיבורים לפחות ,ומתוכם חיבור אחד לפחות נכתב במשך שש שנים ברציפות 75% .ממחברי
הספרים במדעי החברה כתבו ספר אחד .רק כשליש מהספרים האקדמיים במדעי החברה נכתבו על
ידי מחבר יחיד ,וזאת בהשוואה ל 73%-מהספרים במדעי הרוח (שם).
בשנים האחרונות ,מלכתחילה ,מודפסים פחות עותקים של ספרים בהוצאות אקדמיות ,ואת
מקומם של הספרים המודפסים תופסים הספרים הדיגיטליים .לדוגמה ,בשנת  2010בהוצאת הספרים
של אוניברסיטת קיימברידג' הודפסו דיגיטלית כ 10%-מהספרים ,בהשוואה ל 3%-מהספרים שהודפסו
בפורמט זה חמש שנים קודם לכן .היתרון בהדפסה דיגיטלית הוא שאם המכירות של ספר מסוים הן
פחות מחמישים עותקים ,עדיין אפשר להותיר את כותרת שלו לתקופה בלתי מוגבלת ולהדפיסו לפי
הצורך (.)The Economist, 2010
התפתחותם של הספרים הדיגיטליים וחדירתם לשוק ההוצאה לאור הביאו לשינוי גדול ביותר
בתעשיית הפרסום מאז גוטנברג והמצאת הדפוס ,דבר שחייב את הוצאות הספרים השונות לפתח
אסטרטגיה דיגיטלית ,שכן בהיעדר אסטרטגיה זו קשה מאוד להוצאות לשרוד בשוק הספרים .אף

 1השוו לפרקטיקה של הוצאות ספרים במדעי החברה (בתחום הסוציולוגיה) בגרמניה שבהן כמעט לא
מתייעצים עם אנשי מדע מהתחום או שהליך השיפוט נעשה על ידי מומחים בלבד .בהוצאות אלה מקצת מכתבי
היד מתקבלים לפרסום מהטעם שמדובר במחברים בעלי שם ,דבר התורם למוניטין של ההוצאה לאור.
פרקטיקה זו נובעת ,בין היתר ,ממקומו ההרסני ,להבדיל מהמקום היצרני ,שיש לתהליך השיפוט בדיסציפלינת
הסוציולוגיה ולתפיסתו ככזה (.)Volkmann, Schimank, and Rost, 2014
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שספרים דיגיטליים הם חלופה נוספת לפרסום ,אין היא מחליפה את הדפסת הספרים ,מפני שהדפסה
דיגיטלית שונה מאוד מספר מודפס בהיבטים רבים ,ביניהם ,שיווק ,הפצה ,פונקציונליות ,ניהול ,כמויות,
זכויות יוצרים ושימוש הוגן ,טכנולוגיות מידע ,מחיר ,טיפולוגיה ,התאמה מיוחדת לקריאה ,בקרת איכות,
העדפות משתמש ,תצורה ועימוד וקריאה בהקשר .זאת ועוד ,לספרים דיגיטליים יתרון בהשוואה
לספרים מודפסים בכל הנוגע להפקתם ,להפצתם ,לשימוש בהם ולניטור הגישה אליהם ( Carreiro,
 .)2010התחזיות העולות ממחקרים בנושא ספרים דיגיטליים מצביעות על עלייה ברכישת הספרים
הדיגיטליים ,משיעור אחזקה של עד  10%מכלל הספרים האקדמיים בספריות לשיעור הנע בין –11%
 25%בקרב כ 40%-מהספריות ,וזאת בפרק זמן של חמש שנים (.)Cain Miller and Bosman, 2011
במחקר עדכני שבו הובאו ראיונות עם עורכים בכמה הוצאות לאור של ספרים אקדמיים דובר על
ירידה בכמות המכיר ות של ספרים מודפסים ועל שוק שאינו רווחי מבחינה כלכלית (.)Taubert, 2017
עדויות דומות על ירידה בכמות הרכישות של ספרים אקדמיים על-ידי ספריות בעולם נמצאו גם
במחקרים אחרים ( .)Thompson, 2002הירידה במכירות הספרים ,במיוחד בתחום מדעי החברה
והרוח ,מניעה תהליכים של הקמת הוצאות ספרים עם נגישות פתוחה ( )open accessלקהל הקוראים
וללא כוונות רווח (.)Volkmann, Schimank, and Rost, 2014
בעידן הנגישות הפתוחה והמידע הדיגיטלי המתאפיין בדמוקרטיזציה של הידע ובכך שהתוכן לבדו
אינו בסיס ליצירת הכנסות מספרים ( ,)Carolan and Evain, 2013תפקידו של הספר האקדמי הולך
ומשתנה ,בין היתר ,מפני שספרים המתאפיינים בנגישות פתוחה מעוררים חשיבה אשר למקומם של
ספרים מודפסים בעידן הזה ( .)Cond, 2016כך ,ספרי עיון וספרי לימוד בנגישות פתוחה ישמשו תוספת
ולא החלפה של ספרים אקדמיים מודפסים
לשינוי בתפיסת תפקיד הספרים האקדמיים השפעות אחדות :בעת קבלת החלטות בנושא גיוס
אנשי סגל אקדמי וקידומם ,שכן פרסום ספרים אקדמיים מובא בחשבון בעת קבלת החלטות בתחום
זה; בשנים האחרונות חוקרים נדרשים לפרסם יותר מאמרים מאשר ספרים ( Pochoda and Esposito,
 ,)2011וגם הספריות רוכשות פחות ספרים מודפסים ומעדיפות להשקיע את תקציבן המצומצם
ברכישת מינויים לכתבי עת אלקטרוניים ( ;)Mole, 2016בעבר משך חיי המדף של ספרים בחנויות היה
שישה חודשים ,ואילו היום הוא שישה שבועות בלבד עבור רוב הספרים (.)Carolan and Evain, 2013
צמצום חיי המדף של הספרים בחנויות מצטרף למגמה הולכת וגדלה של פרסומים בהוצאה עצמית
ושינוי תפקיד המחבר (הסופר) מיוצר ליזם בתחום הפרסום העצמי; יש לשער שבעתיד לא כל קוראי
הספרים יהיו יצורים אנושיים ,וככל שיתפתחו היכולות והמיומנויות של קריאה ממוכנת ,של כריית טקסט
ושל אנוטציה חברתית וירטואלית יצטרכו הספרים האקדמיים להשתנות ,וכותביהם יצטרכו להתאים
אותם ככל האפשר לטכניקות קריאה אחרות (שם) .הספר האקדמי העתידי צריך להיות מעוצב כך
שיהיה אפשר לאתרו ,לצטט ממנו ולקרוא אותו בטווח הארוך תוך שימוש בכלים שטרם פותחו .בהקשר
זה יש לציין ,שבטקסטים מורכבים יותר או בכאלה שמתלווה אליהם כתיבה (למשל ,כתיבת הערות,
כתיבת סיכום וכיוצא באלה) ,נטען שהבנת הטקסט לוקה בחסר .ההסבר לכך הוא שהקריאה הדיגיטלית
בת זמננו מזמנת לקוראים הסחות רבות ,ובנוסף לכך הקוראים עוסקים במשימות רבות .התמורות
ביכולת הבנת הטקסט מצריכות חשיבה חדשה אשר למאפייני הטקסט וניסוחו.
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חוקרים בתחום מדעי העצב של הקריאה עוסקים בשאלה עד כמה כתיבת טיעונים ארוכים –
המאפיינים כתיבה בתחומי מדעי הרוח והחברה – יכולה לגייס קוראים של טקסטים דיגיטליים .ככל
שמתגבשת התפיסה שמה שחשוב יותר זה המדיום עצמו שבו מתפרסם המידע ופחות תוכנו ( Carr,
 ,)2011הרי ששאלת מבנה הטקסט מקבלת חשיבות גדולה יותר .בספרות נטען שקריאה בתבנית
דיגיטלית ראויה עבור תכנים קצרים או קלים שאותם אין כוונה לנתח או לקרוא מחדש .קריאה זו מכונה
 .)Baron, 2015( one-off readingולכן ,ככל שמחקרים נוספים יתמכו בממצאים אלה ,הספרים
המודפסים עדיין יהיו רלוונטיים ,הואיל ובאמצעותם יוסברו תכנים מורכבים יותר המכוונים לשימוש
ממושך .מכאן ,יש המעריכים שאף בעידן זה של הפרסום הדיגיטלי והנגישות הפתוחה ,הענקת קרדיט
אקדמי ,למשל ,באמצעות הוצאות הספרים של האוניברסיטאות ,תוסיף ותהיה חשובה ,ואולי אף ביתר
שאת (.)Cond, 2016
נראה שבעידן הנוכחי שינויים בדרכי הכתיבה של ספרים אקדמיים והפקתם הכרחיים .אכן ,הוצאה
לאור דיגיטלית של ספרים מעלה הזדמנויות להסיר מקצת המגבלות החלות על ספרים מודפסים
( )Neuton, 2013או בדרישות מתחום התוכן ,למשל ,לאפשר לקוראים להגיב באופן ראוי לתפיסות
עולם שונות וגם לכאלה שלא בהכרח נקבעו על ידי המחברים; לאפשר לקוראים להצביע על רלוונטיות
התוכן; לדרוש מהחוקרים לבצע מחקר שהשפעותיו ישירות ,מדידות וחורגות מהתחום האקדמי.
שינויים נוספים עניינם נסיבות הכתיבה והעבודה ,למשל ,ביקורת מצד הקוראים ,מחויבות להגיש טקסט
בדד-ליין קצר מועד ,כפי שנדרש בעולם הטכנולוגי ,וכדומה ( .)Mole, 2016אם כן ,נראה ששינויים אלה
נוגעים לאופני הכתיבה המסורתיים המקובלים באקדמיה ולמידת ההלימה בין כתיבה לפי כללי הכתיבה
האקדמית וכתיבה שכוללת יסודות שאינם אקדמיים.
כללי הכתיבה האקדמית וסגנונה מושפעים מתמורות שמביא עימו העידן הדיגיטלי החדש .למשל,
מעבר מכתיבה פרטית לכתיבה ציבורית-שיתופית ,כתיבה פרשנית בהקשר נתון ( .)Kent, 1999בנוסף,
יש שינויים רגולטוריים בנושא המחקר והכתיבה האקדמית ,דבר הניכר בהעמקת האסדרה המדינתית
והבין-לאומית של מערכות הערכה שונות כמו "אימפקט פקטור" או  ,high statusלמשל ,באמצעות
( .)Lillis and Curry, 2010( Institute for Scientific Information )ISIשינויים אלה קורים גם בגלל
הצורך להתאים את הכתיבה האקדמית לתחרות הקיימת בעולם הכתיבה בכלל ,הצורך בפרסום
והשותפות הנרקמת בין מחברים.
במחקר שנערך בהוצאת "פלגרייב מקמילן" ( )Palgrave Mcmillanשבו השתתפו  870חוקרים
מדיסציפלינות שונות במדעי החברה והרוח נמצא ,שכמחצית מאלה שפרסמו ספר בהוצאה אקדמית
אינם מרוצים מהפורמט שלו .רבים התלוננו על אורך הטקסט המפורסם ,וכן הייתה ביקורת כלפי
הימשכות תהליך ההוצאה לאור של ספרים ,בהתחשב בעובדה שחוקרים רוצים לפרסם מידע חשוב
סמוך להפקתו (.)Neuton, 2013
נושא סקירה זו הוא השינויים החלים בהוצאות הספרים האקדמיות בעקבות התמורות שתוארו
לעיל .במסגרת זו תיבחן השאלה האם השתנה סגנון הכתיבה האקדמית והאם מממשיכים להקפיד על
סגנון כתיבה זה גם בעידן הדיגיטלי .בראשית הסקירה תיאור מפורט וממוקד של המאפיינים הבולטים
של הכתיבה האקדמית ,זאת כדי להבחין בינה ובין סגנונות כתיבה אחרים .בהמשך ,באמצעות פנייה
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להנחיות למחברים בהוצאות השונות ,סקירת אתרי המרשתת של הוצאות הספרים ותכתובת עם
עורכיהן ,נבחנות השאלות האם השינויים האלה משתקפים בעבודת הוצאות הספרים ,ואם כן ,באיזו
מידה .לאחר מכן ,מובאים בסקירה מחקרים ועדויות מהספרות המצביעים על קשר אפשרי בין הקפדה
על כללי הכתיבה האקדמיים המסורתיים ובין הגידול בתפוצת הספרים האקדמיים והשימוש בהם בקרב
חוקרים בתחומי מדעי החברה והרוח .בחלק האחרון של הסקירה נידונים עיקרי הממצאים וסיכומם,
בשים לב לשאלה המרכזית שנבחנה בסקירה.
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מתודולוגיית הסקירה
מטרת הסקירה הזו לבחון אם חלו שינויים בהוצאות לאור של ספרים אקדמיים בכל הנוגע להקפדה של
עורכי הספרים על סגנון הכתיבה האקדמי המסורתי של מחברי הספרים ,על השימוש בהפניות ועל
מבנה הכתיבה האקדמית המקובל .לשם כך נסקרו מחקרים ופרסומים שונים בנושא עבודת הוצאות
הספרים האקדמיות.
בסקירה זו התבססנו על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של
גופים ומוסדות רלוונטיים לנושא הסקירה .מילות המפתח שבהן השתמשנוAcademic publishers; :
 .books; APA; Academic writing style; policy; rules; 21st centuryנסקרו בעיקר חומרים שנכתבו
בשפה האנגלית .לצורך סקירה זו השתמשנו מאגרי המידע האלה ,ProQuest ,EBSCO, ERIC :מאגרי
המידע של מכון מופ"ת.Google scholar, ,
כיוון שהסקירה עוסקת ,בין היתר ,בנוהלי עבודה פנימיים של הוצאות ספרים אקדמיות ,נעשו
התכתבויות לא פורמליות על ידי מחבר הסקירה עם עורכים בתחומי החינוך ומדעי החברה בהוצאות
האלהSense, Springer, Routledge, Rowman & Littlefield, Oxford University Press, Cambridge :
 .University Press; Goldsmiths Press; Palgrave Macmillan; Stanford University Pressלפניות שלא
נענו נשלחו תזכורות ב 6-בדצמבר  2017וב 17-בדצמבר  .2017עד לסיום כתיבת הסקירה נתקבלו
שתי תגובות בלבד ,האחת מהוצאת "פלגרייב מקמילן" ( ,)Palgrave Macmillanוהשנייה מהוצאת
"ראומן וליטלפילד" (.)Rowman & Littlefield
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כתיבה אקדמית
הגדרות ומטרות
כתיבה אקדמית שייכת לסוגת הכתיבה המדעית ,קרי מפעל יצירה משותף של אנשי מחקר ומדע הנשען
על הנחות משותפות ופועל למען מטרות מוסכמות על חברי הקהילייה המדעית .לאלה יש מנגנונים
ממוסדים המקיימים תקשורת בין חברי הקהילה (כתבי עת ,כינוסים מדעיים) ,באמצעות היכרות
מעמיקה עם סוגי הטקסטים המיוחדים לכתיבה המדעית ובאמצעות שליטה בקונוונציות (כללי כתיבה,
כללי התנהגות של יושרה במדע) .כתיבה מדעית מתאפיינת בבחירה חופשית ,ולכן נמצא בכתיבה זו
רכיבי לשון מסוימים המחויבים משפה נתונה לצד רכיבים אחרים שאינם מחויבים לשפה .הכותבים
טקסטים בתחום המחקר והמדע חופשיים לבחור את הטקסטים שבהם הם משתמשים ,כפי שהם
בוחרים את שיטת המחקר ואת דרך ניתוח הממצאים (לבנת.)2010 ,
לכתיבה המדעית שלוש מטרות (לבנת:)Hunston, 1994; Latour and Woolgar, 1979 ;2010 ,
 )1תמיכה בהתקדמות הידע המדעי והמפעל המדעי בכללותו;
 )2כלי לקידום החוקרים ,המדענים;
 )3תפקיד חברתי – השתתפות בתהליך הדרגתי שבו רעיונות של חוקר אחד או קבוצת חוקרים
אחת מתקבלים אל מאגר הידע הכללי של הקבוצה כולה.
בחיבור המדעי מוצגים ממצאים ותוצרים של מחקרים ,שלעיתים הם עדיין אינם בגדר "עובדה מדעית",
אך שואפים להיות כאלה .בכך הכתיבה האקדמית-מדעית מגלמת פרדוקס :עליה לשכנע את הקוראים
מחד גיסא ,אך הקוראים ישתכנעו רק אם אמצעי השכנוע ייעלמו מהטקסט ,מאידך גיסא (לבנת.)2010 ,

מאפייני הכתיבה האקדמית
לכתיבה אקדמית שישה מאפיינים עיקריים (אפרתי ולידור:)2006 ,
 לשון בהירה ופשוטה – בחיבור האקדמי נוטים להשתמש בלשון פשוטה ובהירה תוך הקפדה
על כללי הפיסוק .לשון הכתיבה האקדמית מדויקת וחופשית ממליצות ומביטויים מיותרים.
לרוב ,המשפטים קצרים והגיוניים ,ניכרת הימנעות ממשפטים מורכבים וממאמרים מוסגרים
והשימוש במילים נרדפות זהיר .ככלל ,כתיבה האקדמית היא "כתיבה חסכונית" תוך הקפדה
על כתיבת החשוב והרלוונטי והימנעות משימוש במילים שאינן מוכרות באמצעות ז'רגון
מקצועי.
 מקוריות הכתיבה – החיבור האקדמי הוא ביטוי ללימוד עצמי בדרך של חקירה וקריאה
ביקורתית של מקורות ,של עבודת שדה ושל עיבוד מקורי .על כן ,הכרחי ,שהעבודה תהיה
מקורית ופרי עבודה עצמאית של המחבר/ים .רציונל המקוריות כפול :לאפשר לקוראים להעריך
את התוקף ,את המהימנות ואת האמינות של תוכן החיבור ,מזה ,ולכבד את כותבי המחקרים
שאל עבודותיהם מפנים בחיבור ,מזה .להפניה למקורות יש תפקיד רטורי ,והיא אחד הכלים
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שבהם משמשים החוקרים בבניית הטיעון המדעי שלהם ( Lindholm-Romantschuk and
 .)Warner, 1996הסתייעות בסימוכין נעשית כשמדווחים על תוצאה של מחקר אחר,
כשמסבירים תופעה ,כשמציגים דעות של אנשים אחרים ,כשמגדירים מונח ,כשמשלבים ציטוט
בטקסט או כשמשתמשים בניתוח סטטיסטי ספציפי.
 מקורות ביבליוגרפיים ישירים ומקורות מצוטטים – כשמציגים ממצא כלשהו ,השערה או
מחשבה ,יש להסתמך על מקור ולהפנות אליו .כיוון שהסימוכין (ההפניות) מעידים על שימוש
במקור ,חייבת להיות הלימה מלאה בין הסימוכין ורשימת המקורות המופיעה בסוף החיבור
האקדמי .לכל מקור ברשימת המקורות צריך להיות אזכור בגוף החיבור .בחיבור מדעי
משתמשים במקורות ביבליוגרפיים ישירים ,קרי מקורות שהמחבר עיין בהם בעצמו .כן ,אם
המחבר לא הצליח להגיע אל המקור הישיר ,עליו לציין בסימוכין את המקור המאזכר את
המקור המקורי .בנוסף ,כשמדובר בחיבור אקדמי-מדעי ,נהוג להשתמש במקורות עדכניים
(בדרך כלל ,עד חמש שנים אחורה).
ככלל ,כתיבה אקדמית-מדעית נמנעת מציטוטים .ציטוט אפשרי אם מבקשים לדייק בהבאת
דברים בשם אומרם ,למשל ,בהגדרת מושג או תאוריה ,בתרגום משפה שאינה מוכרת לכותב,
או כשמצטטים מקור שהגישה אליו קשה.
 שיטות הפניה למקורות ביבליוגרפיים – בכתיבה אקדמית יש כמה שיטות הפניה .במרבית
הפרסומים בתחום מדעי החברה ובחינוך משתמשים בשיטה של הארגון הפסיכולוגי
האמריקאי ( ,)American Psychological Associationהידועה בשם  .APAמטרת הנחיות APA
לסייע לכותבים להבנות את החיבור שלהם ,לכתוב בבהירות ובתמציתיות ,להציג את
הממצאים בברור ,להעניק קרדיט למקורות שמשמשים את הכותבים ולהציע הפניות נוספות.
כללי הציטוט של המקורות הביבליוגרפיים וההפניות אליהם מחייבים הלימה בין המקורות
המובאים בטקסט והמקורות שברשימת המקורות ,כמו כן ,נהוג להשתמש בזמן עבר בעת
ההפניה למקורות ,צריך לקבל היתרים כדי להשתמש במובא במקורות ,יש הכיר את שיטת
כתיבת הקיצורים ,הימנעות שימוש בלשון סביל ועוד .זאת ועוד ,בכתיבה אקדמית יש לשים
לב גם להיבטים עיצוביים ולהיבטים לשוניים של הטקסט כמו עריכת כותרות ראשיות וכותרות
משנה ,כללי ציטוט ,עימוד טקסט ,שימוש בהפניות ,שימוש בהדגשה ובכתב נטוי (,)italics
שימוש במספרים (מילים או ספרות) ,שימוש בסימני פיסוק ועוד ( Hughes, Brannan, Cannon,
.)Camden, and Anthenien, 2017
 כתיבה בגוף שלישי – ככלל ,הנטייה היא לכתוב חיבור אקדמי בגוף שלישי כדי ליצור ניטרליות
בכתיבה .אפשר לכתוב בגוף ראשון בהקדמה ובחלק המתאר את איסוף הנתונים ,בתנאי
שהמחבר היה בקבוצה שאספה נתונים.
 שימוש בראשי תיבות וכתיב מלא – בחיבור האקדמי נמנעים מלהרבות בשימוש בראשי
תיבות ומקפידים על כללי הכתיב המלא והפיסוק המפורטים בחוברת האקדמיה ללשון
העברית.
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כתיבה לא אקדמית
כתיבה אקדמית שייכת לסוגת הכתיבה המדעית מבוססת טיעון ,והיא שונה מכתיבה לא-אקדמית .זו
האחרונה כוללת ,למשל ,כתיבה ידידותית ,המתארת כתיבה חפה ממגבלות או ממחסומים מוסדיים,
כתיבה נראטיבית המציגה או מספרת סיפור ( ,)Manfred, 2017כתיבה יצירתית ()creative writing
המונעת מדמיון ומהבנה ביקורתית ויצירתית של המחבר ומושפעת מהיסטוריה ,מניסיון אישי ומתרבות
( )Harper, 2015ועוד.

עמדות כלפי כתיבה אקדמית וביקורת עליה
מהספרות עולה ,שככלל ,מחברים של עבודות אקדמיות אינם מגלים עניין בלימוד כללים מדוקדקים
בנושא כתיבה אקדמית וכתיבת הפניות ,ולעתים רבות הם מרגישים מאוימים בגלל כללים אלה
( .)Hughes, Brannan, Cannon, Camden, and Anthenien, 2017נמצא שסטודנטים ,בעיקר כאלה
שכתבו עבודות תזה ,העדיפו כתיבה יצירתית על פני כתיבה אקדמית ,בהיות הראשונה חדשנית ואחרת
ממה שהם התנסו בו בעת הכתיבה האקדמית של התזה .טעם נוסף להעדפת הכתיבה היצירתית הוא
שסוג זה של כתיבה מחייב את הכותבים להתמודד עם נושא הכתיבה באופן ישיר ואישי יותר מאשר
בכתיבה אקדמית .ככלל ,נראה שכתיבה יצירתית מגבירה את החשיבה הביקורתית ואת המיומנויות
הבין-אישיות ,מעשירה את תחושת האחריות של הכותבים כלפי הקהילה ומציגה בפניהם נושאים
הנוגעים לאתיקה מקצועית ומודעות עצמית  -דבר המקנה להם מבחינה אוריינית עמידה איתנה
בסביבה תחרותית ( .)Smitherman and Vanderslice, 2015זאת ועוד ,הכתיבה היצירתית משפרת
את תחושת הבעלות על היצירה ( )authorshipומזמנת את הכותבים להשקיף על הטקסט הכתוב
מנקודת המבט של הקוראים .העיסוק בכתיבה היצירתית מעשיר את הכותבים ועושה אותם קוראים
טובים יותר (.)McWilliams, 2017
בספרות המחקר נשמעת הטענה כנגד מתן עדיפות לטקסט הכתוב וסגידה לו ,ובשל כך מוצעות
חלופות אחרות להצגת מחקרים ,למשל ,באמצעות מאמרי וידאו ( .)video essayכמו כן ,שבירת
האבחנה בין תאוריה ופרקטיקה משנה את מעמד הספרים האקדמיים ואת תהליך השיפוט שלהם
( .)Barrow, 2016טשטוש האבחנה בין תאוריה ופרקטיקה מאפשר להשקיף על החיבור האקדמי
כדיאלוג ,וככזה להפחית בחשיבות כללי כתיבת הטקסט האקדמי .זאת ועוד ,מוצע לאפשר )אלה לצד
אלה ולצד הטקסט) כתיבת הארות ,הערות ,הערות שוליים ,הפניות ועוד .סגנון כתיבה זה ,המאופיין
ביסודות משולבים ( ,)juxtapositionמאפשר לכותבים ליצור משמעות ומעורבות עם קהל הקוראים
הפוטנציאלי (.)Lillis, 2011
עוד נטען כי כתיבה אקדמית במדעי החברה והרוח מתאפיינת ביצירת משמעות ועשויה להדהד
בזמנים ובמקומות שונים .כתיבה זו ,שיסודה נעוץ בנחיתות למול תפיסה של "מדע טהור" ,כוללת פתרון
בעיות והצגת שאלות מחקר שלהן יש לרוב מספר מענים המייצרים שאלות נוספות .כתיבה אקדמית
במדעי החברה והרוח חורגת מתיאור "יבש" של התנסות או של ידע אופרטיבי ( )know-howאף שאלה
עשויים לחלחל לידע האקדמי (.)Cooper, 2017
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ברם ,שבירת כללי המשחק הנוגעים לסגנון הכתיבה האקדמית היא תהליך מורכב הדורש עוז
והצדקה ,כפי שכתבה קופר" ,הכוח המניע לאותה תבנית נעלמה של כתיבה אקדמית קשור בחוכמה
הבלתי נראית ,המאפשרת קבלה של סוגי ידע מסוימים כאמת ודחייה של אחרים מארכיון הידע" (שם,
עמ'  .)102הכתיבה האקדמית מאפשרת לארגן תופעות מורכבות לתוך סקירות נקיות ולינאריות,
להסביר את מה שנתפס בתחילה כמפתיע ולהפחית מהמוזרות או מהשונות של הדברים לידי אווירה
רגועה ובטוחה יותר ( .)Mol and Law, 2002לכן ,כתיבה אקדמית כמעט אינה כוללת סיפורת או שירה,
משום שאלה אחרונים מייצגים ידע התנסותי הנתפס כשונה מידע אקדמי ( ,)cooper, 2017ומכאן
שהכתיבה האקדמית מוציאה קהלים מסוימים מן העשייה בהשכלה הגבוהה ומאסדרת באופן ישיר
ובאופן עקיף את המשמעויות שקהלים שלה יכולים ליצור (.)Lillis, 1997
אחד הכלים שבאמצעותם מתגבשת אותה "תבנית נעלמה" של כתיבה אקדמית הוא שימוש
מוגבר ,ולעתים משולל הצורך ,במונחים טכניים או מקצועיים .שימוש זה נועד לתרגם שפה יום-יומית
לשפה חדשה ולהעיד על ידע המומחים-הכותבים .לפי הסוציולוג פייר בורדייה ועמיתיו ,כלי זה ,שאליו
נחשפים הסטודנטים במפגשיהם הראשונים במוסד להשכלה גבוהה במסגרת קריאת המאמרים או
כתיבתם ,מאשר את המניפולציה המבוקשת על ידי מספר סופי של אטומים ושל מילים הקשורים באופן
מכני-טכני ( .)Bourdieu, Passeron, and de Saint Martin, 1994האירוניה היא שכלי זה משמש גם את
מבקריה של הכתיבה האקדמית ,כשהם כותבים ביקורת זו (.)Cooper, 2017
זאת ועוד ,בתהליך שיפוט העמיתים ,קהילת המדע והמחקר מחליטה ומאשרת את אותה תבנית
נעלמה וכוחנית של כתיבה אקדמית ,ואותה היא מכוננת באמצעות פרקטיקות המחקר ומערך ההשכלה
הגבוהה .נטען גם ,שתהליך שיפוט העמיתים ,שמקורו בתפיסה של ניהול משפט באמצעות חבר
מושבעים ,יותר משמבטיח את איכות המאמרים ,הוא מבקש לבסס את סמכות העורך בתהליך בחינת
המאמרים לפרסום ( .(Peters et al., 2016; Fitzpatrick, 2011בחירת המחברים את מי לצטט או את
לאיזו עבודה להפנות היא אינה רק דרישה לאובייקטיבית ,אלא היא דרישה הממצבת את החוקר בתוך
מסורת אקדמית מסוימת ומשייכת אותו לרשת מושגית מסוימת (.)Cooper, 2017
יוצא ,אפוא ,שהנוקשות המאפיינת את הכתיבה האקדמית היא זו המממשת את מרבית מטרותיה
העיקריות ,חרף הביקורת עליה .בעידן הנוכחי מתמודדים הכותבים האקדמיים עם אתגרים ועם שינויים
חיצוניים ,בשל התמורות שחלו בעולם הפרסום המדעי-האקדמי ,אך גם בגלל גורמים פנימיים בקהילה
המדעית המסתייגים מכללי הכתיבה האקדמית הנוקשים .לנוכח ביקורת זו ,בסעיף הבא נבחן אם חלו
שינויים בהוצאות לאור של הספרים האקדמיים אשר להנחיות הכתיבה האקדמית ואשר להקפדה על
כללי הכתיבה האקדמית.
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התייחסות הוצאות אקדמיות של ספרים לדרישות של כללי כתיבה מסורתיים
בסעיף זה תתואר התייחסותן העכשווית של הוצאות לאור אקדמיות של ספרים לדרישות הנוגעות
לסגנון הכתיבה האקדמי ולכלליו.

הנחיות למחברים בהוצאות ספרים שונות
חוקרים המבקשים לשלוח כתב יד להוצאת הספרים "אוניברסיטת קיימברידג'" ( Cambridge
 )University Pressנדרשים למלא את דרישות ההוצאה בנושאים שונים ,בין היתר ,בנושא סגנון כתיבה.
לפי מדריך ההוצאה ,לא בהכרח כל הדרישות הכתובות במדריך יחולו על כל הכותבים ,ובהתאם לתחום
התוכן ,יבורר עניין זה עם העורכים המתאימים .עוד מוסבר שאם כתב היד מכיל מידע מדויק ועקבי,
ההוצאה תאפשר להשאיר את סגנון הכתיבה הקיים ולא תתקן את הטקסט לפי כלליה .עם זאת,
להוצאה כללים פורמליים ומוצע לכותבים לפעול לפיהם .למשל ,יש להוצאה כללים בנושא הפניה
למקורות ובנושא כתיבת רשימת המקורות .במדריך מפנים לשיטות הפניה לפי דיסציפלינות ,למשל,
לסגנון "שיקגו" או לסגנון חלופי של ההוצאה שבו אי-אפשר לכתוב ברשימת המקורות מחקרים שטרם
פורסמו ,למעט עבודות דוקטורט ,דיסרטציות או דוחות (.)Cambridge University Press, 2017
בהוצאת "סנס" ( )Senseמחייבים את הכותבים לכתוב הפניות בסגנון  APAומציידים את הפונים
לפרסום כתבי יד ברשימה מפורטת המתארת את סגנון הטקסט הרצוי (.)Sense Publishers, 2016
בהוצאת "ראומן וליטלפילד" ( )Rowman & Littlefieldמשתמשים במדריך "שיקגו" (מהדורה )16
ובמילון "וובסטר-מרים" (מהדורה  )11להתוויית סגנון הכתיבה .ההוצאה מאפשרת לכותבים לבחור
אחד משני סגנונות הפניה( notes plus bibliography :מדעי הרוח) או "הארוורד" ( ,)Harvard styleאך
לבקשת המחבר ובאישור העורך ,אפשר להשתמש בסגנונות אחרים כמו  APAאו  ,AAAובכל מקרה
יש להשתמש בסגנון אחד בטקסט (.)Rowman and Littlefield, 2015
תכתובת עם מנהלת צוות העורכים בהוצאה ,לינדה גאנסטר ,מעלה כי בהינתן שההוצאה מפרסמת
גם ספרים לא אקדמיים ,ייתכנו מקרים שבהם ספרי לימוד ,שאינם תואמים למודל האקדמי ,יתפרסמו
בהוצאה .עם זאת ,לדבריה ,ההוצאה לא שינתה את דרישות ההפניה או סגנון הכתיבה בספרים
שמלכתחילה מיועדים להיות ספרי לימוד או ספרי עיון .ספרים אלה עדיין צריכים להתאים לסטנדרטים
נוקשים של פרסום אקדמי ,לרבות סגנון כתיבה הולם.
בהוצאת "אוניברסיטת אוקספורד" ( )Oxford University Pressמדגישים את עיקרון העקביות
שצריך להנחות מחברים המגישים כתבי יד להוצאה זו .עיקרון זה מכתיב הן מבנה עקבי של כתיבת
טקסט והן מבנה עקבי של טיפולוגיה ועיצוב (למשל ,אין ליצור תת-פרקים בפרק אחד ולהתעלם
מחלוקה כזו בפרקים אחרים) .בהנחיות ההוצאה מודגש הצורך בשימוש ב"בחינה נגדית" ( cross
 )examinationשל הטקסט באמצעות הפניות ממוקדות ,ונכתב שהכותבים צריכים להיות ערים לכך
שהטקסט שלהם עשוי להתפרסם בדרכים מגוונות ,לא רק כטקסט מודפס ( Oxford University Press,
 .)2017aההנחיות הנוגעות לסגנון הכתיבה משקפות נוקשות אקדמית .כך ,אין להשתמש בחזרות
מיותרות ,יש לכלול טיעונים בהירים ולוגיים ,יש להימנע מהפניות רומזות ,למשל" ,הקהילה הזו" או
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"שיטתנו המשפטית" ,יש להימנע ממילות שייכות מבוססות מגדר כמו "שלו" ( )hisומכאן שיש להשתמש
בלשון רבים ,בלשון סבילה וכיוצא באלה ( .)Oxford University Press, 2017cלרוב ,בטקסטים בתחומי
מדעי החברה ההפניות ורשימת המקורות צריכות להיכתב בסגנון "הארוורד"

( Oxford University

.)Press, 2017b
בהוצאת "רוטלדג'" ( )Routledgeמבית "טיילור ופרנסיס" ( )Taylor & Francisמדגישים את עיקרון
העקביות של הטקסט ,דבר הצריך להתבטא ,בין היתר ,באיות ,בהדגשה ,בשימוש במילות קיצור
ובהפניות .בהוצאה מעדיפים שהכותבים ישתמשו בסגנון ההפניות "הארוורד" ,אך מתירה סגנונות
אחרים ,כל עוד נעשה בהם שימוש אחיד ועקבי לכל אורך הטקסט .לפי ההנחיות ,אין להשתמש בפניות
בסוף הטקסט ( )end notesבמקום רשימת מקורות (.)Taylor and Francis, 2017
בהוצאת "ספרינגר" ( )Springerמספקים למחברים תבנית "וורד" שאליה יוכלו הכותבים ,אם ירצו,
להתאים את כתב היד .ההנחיות מגבילות את השימוש בהדגשה ובכתב נטוי למקרים מסוימים בלבד.
בנושא הפניות ,מצוין ,למשל ,כי עבודות שלא פורסמו או התקשרויות לא-פורמליות המשמשות מקור
מידע יצוינו רק בגוף הטקסט ולא ברשימת המקורות .סגנון ההפניות בהוצאה זו הוא "הארוורד"
( .)Springer, 2017aמבחינת ארגון הטקסט מוצע לכלול יסודות דידקטיים מסוימים כמו דוגמאות,
שאלות או תרגול ,סיכומי ביניים וכיוצא באלה בריבוע אפור וכך להבחין בין סוגים שונים של טקסט ובין
הטקסט הרציף .עוד הנחיות עוסקות בכתיבת מילים זרות ,אלה יירשמו בכתב נטוי (לדוגמה,)a priori ,
וכן יש כללים ברורים לשימוש בהערות שוליים ,למשל ,אין להוסיף תרשימים או לוחות בהערות השוליים
(.)Springer, 2017b
בהוצאת "ספרינגר ניטצ'ר" ( )Springer Natureמאפשרים למחברים לבחור אחת משתי צורות
הפניה :הפניה לפי שם מחבר ושנת פרסום או הפניה באמצעות מספור רץ בטקסט .לפי ההנחיות אין
להדגיש טקסט ,להוציא כותרות רצות ( )run-in headingsויש כללים ספציפיים אשר לשימוש בכתב
נטוי .רשימת המקורות לא תכלול עבודות שלא פורסמו או תקשורת בין-אישית .ככלל ,בתחום מדעי
החברה חלים כללי הכתיבה וההפניות של .)Springer Nature, 2017( APA

שינויים מסתמנים בעולם ההוצאות לאור האקדמיות של ספרים
לאחרונה ,במחקר שנעשה בהוצאת הספרים האקדמית "פלגרייב מקמילן" (,)Palgrave Mcmillan
נמצא שבמרבית המאמרים המפורסמים מספר המילים הוא  ,8,000–7,000ואילו בספרים מספר
המילים הוא  .110,000–70,000ההסבר שניתן לנתונים אלה הוא כלכלי .ספרים אקדמיים תלויים
בהפצה ובמשלוח ליחידות רבות – ספריות ,חנויות ספרים ,אנשים פרטיים – וכדי לשרוד כלכלית ,צריך
למכור את הספרים במחיר מינימלי ,בסכום שיצדיק את סך הוצאות הפקתם והפצתם .הספרים היוצאים
לאור אינם יכולים להיות קצרים מדי ,ונוכחותם על המדף צריכה להיות בולטת .עליהם להצדיק את
המחיר המינימלי הגבוה יחסית ולהיות עבים מספיק בעולם הפיזי כדי שניתן יהיה להבחין בכותרת
שלהם כשהם מונחים על המדף (.)Pochoda Esposito, 2011
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בשנת  2012הציעה הוצאת "פלגרייב מקמילן" פורמט פרסום חדש המכונה subcompact
 )Borie, 2015( publishingשבו היא מאפשרת למחברים בפרסום אקדמי גמיש בהיקף בינוני ,בין מאמר
לספר ( 50,000–25,000מילים) .מדובר בתהליך הוצאה לאור דיגיטלי המתאפיין בדרישות כתיבה
אקדמיות ,אבל המחברים יכולים לפרסם את כתביהם בפורמט קצר יותר מספר ,פורמט זה המתאים
גם לסגנונות כתיבה מסוימים .כך ,נמצא ,שמחברים הכותבים יותר בסגנון של מאמרים ופחות של ספר
או בטון פולמוסי ימצאו בפורמט זה עניין רב יותר ( .)McCall & Bourke-Waite, 2016פורמט הפרסום
החדש בהוצאה ,המכונה  ,Palgrave Pivotמקצר את משך זמן הפקת הספר ,וההוצאה לאור מתחייבת
לפרסם את החיבור בתוך  12שבועות מיום קבלתו .קיצור משך זמן הטיפול בכתבי היד מתאפשר ,בין
היתר ,בשל היכולת לבחור עיצוב כריכה מתוך דוגמאות קיימות ומחויבות המחברים להשיב לשאלות
העורכים במהירות וללא עיכוב (.)McCall and Bourke-Waite, 2016; Pochoda and Esposito, 2011
ההוצאה לאור ממתגת את  Palgrave Pivotכדבר ששובר מסורת בת  170שנה בפרסום האקדמי
( .)Palgrave, 2017כך ,מדובר בתהליך הוצאה לאור ופרסום שהוא דיגיטלי באופן מלא אך סמכותני
ונושא עימו את הדרישות האקדמיות המסורתיות וערכי הפרסום המקובלים בעולם האקדמי ( Pochoda
.)& Esposito, 2011
בתכתובת עם אלינור קריסטי ,עורכת הספרים בתחום החינוך בהוצאת "פלגרייב מקמילן" ,נכתב
שיש רמה סבירה של גמישות בכל הנוגע לסגנון הכתיבה .אומנם ההוצאה מקפידה מאוד על הערכת
עמיתי המחקר המגישים טקסטים לפרסום ,אך אין היא מתעקשת על מבנים "מסורתיים" של כתיבה
או הפניה למקורות ,בהינתן שהתוכן בהיר ומעניין לעמיתים השופטים את הטקסטים .עוד עולה
מהתכתובת שבהוצאה לא שינו את ההנחיות הפורמליות למחברים בהקשר הזה ,אך מומלץ לכותבים
לכתוב בסגנון שבו הם מרגישים נוח ולהיעזר בספרים שמקריאתם נהנו בעבר כמקור להשראה.
מיזמים אחרים מהשנים האחרונות המאפשרים פרסומים קצרים דיגיטליים תוך הקפדה על איכות
אקדמית כוללים את  ,SpringerBriefsאלה כרכים אלקטרונים בהיקף של  125–50עמודים ,ובהם
מאוגדים ממצאים עיקריים ממחקרים בנושאים שונים ,לרבות חינוך ( .)Springer, 2017cהפרסומים ב-
 StanfordBriefsמתמצים נושא מסוים באורך של מאמר וחופשיים מהדרישות הטכניות של כתבי העת
ומהצורך להרחיב את הכתיבה להיקף מקובל של ספר עיון .בהוצאה מציינים שהקריטריונים לבחירת
הכותרים ואישורם נעשים לפי סטנדרטים גבוהים המקובלים בפרסום ספרים אקדמיים ( Stanford
 2.)University Press, 2017דוגמה נוספת היא פרסום ב ,Princeton Shorts-מדובר במבחר של מחקרים
בולטים שפורסמו בעבר בדפוס בהוצאה האקדמית של אוניברסיטת פרינסטון וכיום מתפרסמים
בפורמט של ספר דיגיטלי (.)Princeton University Press, 2017
טקסטים אקדמיים קצרים מהמקובלמפורסמים גם בכתבי עת דיגיטליים ששינו את מדיניותם
בהקשר זה ,למשל ,בכתבי העת  Ecologyו .Research & Politics-בעניין זה יש לציין מגמה מעניינת
שלפיה ,בשנים האחרונות ,בכתבי עת מקבלים חיבורים אקדמיים ארוכים יותר ,כמעט בהיקף של ספר
 2עיון בהנחיות למחברים לא מעלה הנחיות שונות למחברים המפרסמים ב .Stanford Briefs-הנחיות אלה
כוללות כתיבת הפניות בסגנון "שיקגו" ,דבר המלמד על שמירת סגנון הכתיבה האקדמי המסורתי .פנייה לשני
עורכים בהוצאה בנושא זה לא נענתה.
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עיון .לדוגמה בכתב העת  Diversityמעודדים מחברים לפרסם ממצאים תאורטיים וניסויים בפירוט מרבי
ולא מגבילים את מספר המילים (.)Borie, 2015
בהוצאה האקדמית האוניברסיטאית  3Goldsmiths Pressמפרסמים מחקרים בלתי קונבנציונליים,
כאלה שלא הצליחו להתפרסם בהוצאות לאור מסורתיות-שמרניות .בהוצאה זו הפרסום הוא קודם כל
דיגיטלי ,אך ההוצאה מפרסמת גם פרסומים מודפסים .הגישה המנחה את מייסדת ההוצאה היא לייצר
תרבות של ידע אקדמי חדשני ומוגבל פחות ,מכפי שהוא כעת ,ומכאן שמטרת ההוצאה היא לטשטש
את ההבחנה בין תאוריה ופרקטיקה ,בין התנסות לקונבנציה ובין אקדמי ,ספרותי ואומנותי .להוצאה
ספרים בהיקף קצר ובינוני ( 80,000–60,000מילים) ובפורמטים שונים כמו עבודות אודיו או וידאו,
כתיבה יצירתית ,וסיפורי חיים ,life writingספרות ,פרוזה וספרי עיון .נוסף על כך ,ההוצאה מוציאה
לאור מחקרים בתהליך (ללא תוצאות סופיות או מסקנות) ,דוחות קצרים ,יומני רשת (בלוגים) ,רישומי
עלילה ( ,)storyboardsמאמרים ,קליפים וכיוצא באלה .זאת ועוד ,בהוצאה מגלים עניין בטקסטים
ייחודיים כמו מאמר קומי או רומן גרפי ( .)Page, 2015ההנחיות למחברים אינן כוללות התייחסות
ספציפית לעניין סגנון ההפניה או הכתיבה ,אלא מודגשות בהן חשיבות הגמישות והחדשנות .עוד נכתב
שאפשר להגיש להוצאה טקסטים שאינם עולים בקנה אחד עם כללי הכתיבה האקדמיים ( Goldsmiths
 .)Press, 2017פניות בלתי פורמליות למייסדת ההוצאה ולעורך נוסף בה בעניין זה טרם נענו.
הנה כי כן ,מסתמן פער מסוים בין ההצהרות הפורמליות המתבטאות בהנחיות למחברים ,כפי
שמפרסמות הוצאות אקדמיות לספרים ,ובין מגמות חדשות המגלות גמישות באורכי החיבורים,
בתהליכי השיפוט וגם בסגנונות הכתיבה .מגמות אלה קוראות תיגר על האבחנה בין סוגות אקדמיות
לסוגות אחרות ,או לכל הפחות מבקשות לערער את התפיסות המקובלות בסוגה האקדמית הנוקשה.
ממצא זה מעלה את השאלה אם השינויים האלה מסייעים להפצת ספרים אקדמיים החורגים מסגנון
הכתיבה האקדמי או פוגעים בהם ,וכן מהי תרומת הספרים האלה למחקר .להלן נבחן את מקומם ואת
תרומתם של ספרים אקדמיים למחקר ואת הקשר בין מאפייני הכתיבה האקדמית ותפוצת הספרים.

 3ההוצאה קשורה למוסד .Goldsmiths University of London
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הקשר בין מאפיינים פורמליים של כתיבה אקדמית ותפוצת הספרים
מאפיינים ביבליומטריים של ספרים אקדמיים
ספרים אקדמיים במדעי החברה והרוח הם מקור עיקרי להפניה של חוקרים .במחקר שבו בחנו את
השפעתם של כארבעים ספרים בולטים 4בכל אחד מהתחומים :פילוסופיה ,סוציולוגיה וכלכלה לאורך
השנים והשוו בין מספר הציטוטים של המאמרים שנכתבו על ידי מחברי הספרים בתקופה של חמש
שנים ובין מספר הציטוטים של הספרים ,נמצא ,שככלל ,מספר הציטוטים של ספרים בכל אחד
מהתחומים היה גדול באופן משמעותי ממספר הציטוטים של המאמרים .למשל ,מספר הציטוטים של
ספרים בפילוסופיה היה גבוה פי  7.7ממספר הציטוטים של מאמרים בתחום זה ,ומספר הציטוטים של
ספרים בסוציולוגיה היה גבוה פי  2.6ממספר המאמרים בתחום .עוד נמצאה קורלציה חלקית בין יצירת
אימפקט של המחברים באמצעות פרסום ספר ובין השפעתם באמצעות פרסום מאמרים .מחברים
שספריהם צוטטו הרבה ,גם מאמריהם צוטטו הרבה ,מחברים שספריהם צוטטו מעט ,גם מאמריהם
צוטטו מעט.)Lindholm-Romantschuk and Warner, 1996( .
במחקר אחר בחנו את ההפניות לספרים על פני זמן בתחום של ספרות בריטית ואמריקאית מן
המאה ה .19-ממצאי המחקר הצביעו על כך שרוב גדול של ההפניות למקורות היה בפורמט של ספר
( ,)79%ואילו מקורות משלימים אחרים כמו אילוסטרציות או סרטים שימשו את הכותבים במידה מעטה
(.)Thompson, 2002
לבסוף ,בסקירת ספרות שנערכה לפני שנים אחדות נמצא שבמקצועות "רכים" של מדעי החברה
שיעור ההפניות לספרים הוא גדול מאוד בין  80%–20%מכלל ההפניות במאמרים אקדמיים .כן עלה
בסקירה זו שספרים במדעי החברה מאפשרים פרסום ביותר שפות ,ושלרוב המחקר בהם מתאפיין
במקומיות-פרטיקולרית ,זאת בהשוואה לפרסום מאמרים באנגלית בכתבי עת ( Huang and Chang,
.)2008

הקשר בין מאפיינים ביבליומטריים וכללי הכתיבה האקדמית
ספרים אקדמיים עשויים להופיע במדד ציטוטים בין-לאומי ,ב .Web of Science-הספרים הנכללים
במדד הם אלה שעברו תהליך קפדני של שיפוט עמיתים ושלדעת עורכי המדד הטקסט הוא מקורי ונקי
מגנ בות .אף שאין התייחסות לסגנון הכתיבה הרצוי ,לרבות סגנון ההפניות ,המדד אינו כולל ספרי
לימוד ,ספרי אילוסטרציה ,הפניות או מדריכים .במדד זה נכללים ספרי לימוד ללימודים מתקדמים או
ביוגרפיות ביקורתיות או אקדמיות הכוללים הפניות כנדרש (Ruiz-Vanoye, Diaz-( )well referenced
.)Parra, and Pérez, 2015

 4בחירת הספרים נעשתה מתוך מדגם של  1,600ספרים .ספרים אלה תוארו בכתב העת  ,Choiceהסוקר
ספרים חדשים ומשפיעים במדעי הרוח והחברה" ,יוצאי דופן" .שנות הפרסום של הספרים היו .1990–1973
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שינויים מסתמנים להגדלת תפוצת החיבורים האקדמיים
המתח שבין כללים אקדמיים נוקשים ,הנוגעים ,בין היתר ,לסגנון הכתיבה ותרומתם הבלתי מעורערת
למחקר בתחום מדעי החברה ,לצד הצורך להגדיל את תפוצת הספרים באמצעות כלים החורגים
מהמקובל באקדמיה ,מביא לפיתוחים טכנולוגיים חדשניים .מטרת הפיתוחים האלה לקדם את תרומת
הספרים האקדמיים למחקר ולהעמיקה.
בשנים האחרונות הוצאות ספרים אקדמיות פונות לדפוס מיוחד של פרסום – פרסום סמנטי .דפוס
זה מתאפשר הודות לטכנולוגיות וירטואליות סמנטיות ( .)Gradmann, 2014הרעיון העומד בבסיס דפוס
זה הוא היכולת לזהות באופן ייחודי משאבי תוכן מסוימים ולקשור בינם ובין מידעים נוספים ברשת.
טכנולוגיה זו נראית בעיקר בכתבי עת בנושאי מדע שבהם פרקטיקות של פרסום סמנטי נעשות לצורך
הוספת מטה-דטה ויצירת מידע מאורגן וסדרתי .פרסום סמנטי מאפשר ,אפוא ,לקדם את המשמעות
של מאמר ,להקל על גילויו האוטומטי ,לקשור בינו ובין חיבורים אחרים מבחינה סמנטית ,להנגיש נתונים
בתוך החיבור באופן פעיל וליצור אינטגרציה בין נתונים שונים בחיבורים מגוונים (.)Shotton, 2009
פרסום כזה מחייב שימוש בטקסונומיה ובאוצר מילים סגור ,דבר שיבטיח קישורים הקשריים בתוך
החיבור ובין היסודות שבו וחיבורים אחרים ( .)Borie, 2015במובן הזה ,הפרסום הסמנטי מצריך גמישות
גם במובן השפתי והסגנוני.
אמצעי נוסף להגדלת תפוצת הטקסט האקדמי הוא הוספת היבטים פרסומיים-שיווקיים לטקסט
הכתוב ,למשל ,קובצי תמונה ,אודיו ווידאו .מקצת ההוצאות האקדמיות מוסיפות לטקסט תקציר הנערך
כקובץ וידאו על ידי המחבר (.)Borie, 2015
יוצא ,אפוא ,שהקריטריונים הנוקשים להכללת ספרים אקדמיים במדד הציטוטים ולהגדלת
תפוצתם מתייחסים לכללי כתיבה פורמליים של כתיבה אקדמית ,מחד גיסא ,אך הצורך להגדיל את
תפוצת הספרים ולשרש את תרומתם למחקר במדעי החברה הביא לפיתוח טכנולוגיות ,שמצידן
מקדמות גמישות שפתית וסגנונית ,מאידך גיסא .פיתוחים אלה מצטרפים למגמה דומה ,שנסקרה
בסעיף הקודם ,שעניינה הגמשת כללי הכתיבה האקדמית בפורמטים חדשים של פרסום ספרים בכלל
וספרים אקדמיים בפרט.

20

דיון וסיכום
מסקירה זו עולה שהפרסום האקדמי עובר שינויים רבים בשנים האחרונות .שינויים אלה מתרחשים
עקב תמורות רבות בתחום :פרסום דיגיטלי ,נגישות פתוחה למידע ,יכולת הוצאה לאור עצמית ,ירידה
במכירות הספרים המודפסים ושינויים כלליים בחברה הנוגעים לאופני הלמידה ,לתקשורת בין-אישית
ולכתיבה.
כתיבה אקדמית היא הבסיס לפרסום המדעי ויש לה מאפיינים רבים .כללי הכתיבה האקדמית
נוקשים ,והחוקרים-הכותבים נדרשים למלא אחר הכללים האלה בקפדנות .לאחרונה נשמעות טענות
נגד העדפת הטקסט הכתוב ונגד הסגידה לו .התנגדות זו נובעת מהביקורת כלפי הכוחניות של
המבקשים לאכוף את כללי הכתיבה האקדמית ומכך שאכיפה זו מוציאה מן השיח האקדמי-המדעי
קהלים וקבוצות מסוימות .לפיכך ,כיום ,בהוצאות הספרים מסתמנת מגמה זהירה של יצירת חלופות
להצגת המחקרים האקדמיים.
הביקורת בספרות והשינויים שחלים בעולם הפרסום האקדמי מאפשרים למוצאים לאור להגיב
לנעשה בשטח .סקירה של הנחיות למחברים בהוצאות לאור של ספרים אקדמיים העלתה שמבחינה
פורמלית הנחיות אלה כוללות הקפדה יתרה על מאפייני הכתיבה האקדמית ,אבל במקצת המקומות
מותרת גמישות מסוימת ,למשל ,אפשר לבחור סגנון הפניה אחד מתוך כמה סגנונות הפניה אפשריים,
בתנאי שהסגנון הנבחר יהיה אחיד ועקבי לאורך הטקסט ,וכן מוצע דיאלוג עם עורכים מתאימים לבחינת
ההתאמה של סגנון הכתיבה לתוכן הטקסט.
בדיקה מעמיקה העלתה שבשנים האחרונות כמה הוצאות לאור שינו את הליך הוצאת הספרים
שלהם ,וכיום הן מציעות מסלולי הוצאה לאור ייחודיים ואטרקטיביים למחברים .לדוגמה ,בPalgrave -
 SpringerBriefs, StandorfBriefs ,Pivotו Princeton Shorts-מציעים פרסום של חיבורים קצרים יותר
מההיקף המקובל לספרים וכן קיצור זמן תהליך השיפוט של הטקסט .אף שמדובר בשינוי שלא נחזה
במאפיינים של כללי הכתיבה וסגנונה ,מוסכם ,שפרסום בפורמט הקצר יותר מתאים גם לסגנונות
כתיבה מסוימים ,ולכן ייתכן שאף שההוצאה אינה מעידה פורמלית על שינוי שנעשה בכיוון זה ,למשל,
בהנחיותיה למחברים ,שינוי זה יכול להימצא בפועל .תכתובת עם עורכת הספרים בתחום החינוך
באחת ההוצאות אישרה מסקנה זו .התכתובת העלתה שיש רמה סבירה של גמישות גם בכל הנוגע
לסגנון הכתיבה .ההוצאה אינה מתעקשת על מבנים "מסורתיים" של כתיבה או הפניה למקורות ,בהינתן
שהתוכן בהיר ומעניין לעמיתים השופטים את הטקסט.
עדות נוספת לשינוי שחל בהוצאות לאור של ספרים אקדמיים ,גם ביחס לכללי הכתיבה ולסגנונה,
נמצא במטרתה הרשמית של ההוצאה האקדמית  ,Goldsmiths Pressכפי שהוצגה לעיל .בהוצאה זו
מבקשים לטשטש את ההבחנה בין תאוריה ופרקטיקה ,בין התנסות לקונבנציה ובין האקדמי ,הספרותי
והאומנותי .נוסף על כך ,בהוצאה הזו מקבלים לפרסום אקדמי סוגות מגוונות ,כמענה לתפיסה הזו.
שינוי התפיסה המסתמן בזהירות בסקירה זו מעלה את השאלה ,האם הפורמטים החדשים האלה
מסייעים להפצת הספרים האקדמיים ולתרומתם למחקר או פוגעים בהם .בירור שאלה זו חשף פער
בין הצהרות ההוצאות לאור והנעשה בפועל ,וכן את פניית ההוצאות לאור לטכנולוגיות פרסום חדישות.
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נראה שהקריטריונים הנוקשים להכללת ספרים במדד הציטוטים והגדלת תפוצתם של ספרים אקדמיים
מוסיפים להישען על כללי הכתיבה האקדמית הפורמליים ועל תהליך שיפוט עמיתים המבנה את מתן
המשמעות שכללים אלה מבקשים ליצר .ברם ,ככל שעולה הצורך להגביר את תפוצת הספרים ולשרש
את תרומתם למחקר במדעי החברה ,כך פותחו טכנולוגיות חדישות ,והן מצידן מקדמות גמישות
שפתית וסגנונית.
לסיכום ,אפשר לזהות את תחילתה של מגמה המבקשת להגמיש את יחס הוצאות הספרים
אקדמיות לכללי הכתיבה האקדמית .מגמה זו מתבטאת הן בפורמטים חדשים לפרסום המניחים סגנון
שפתי שונה או גמיש מתוך רצון לפרסם טקסטים אקדמיים בהירים ואיכותיים והן בשיפור תפוצת
הספרים האקדמיים וקידומם באמצעות שינויים טכנולוגיים ,וזאת מבלי לשנות בהכרח את "כללי
המשחק" הביבליומטריים .באופן רחב יותר מגמה מרתקת זו חושפת את הפער בין עולם המעשה
לעולם ההצהרות ,פער שכשלעצמו מצדיק חשיבה מחדש של כללי הכתיבה האקדמית ואכיפתם על ידי
עורכי הוצאות הספרים האקדמיות.
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