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 :דוקטורט - קווים מנחים להגשת הצעת מחקר מורחבת

 

. סטודנט רשאי באישור המנחה להגיש את הצעת המחקר תיכתב בשפה העבריתועבודת הדוקטורט הצעת המחקר  .1

 אנגלית. ה ועבודת הדוקטורט בשפה

לת אישור לאחר קב ,(זאת באם לא יידרשו עותקים מודפסים ע"י השופטים) בעותק דיגיטליהצעת המחקר תוגש  .2

 . mlevin@univ.haifa.ac.ilלטיפול באמצעות אמנויותהמנחה, אל יו"ר הועדה ללימודי תואר שלישי בבית הספר 

 הצעת המחקר תכלול:. 3

 מילה. 300תקציר עד  .א

 תיאור כללי של נושא המחקר ומטרתו. .ב

 חשיבות הנושא הנחקר ותרומת המחקר ברמה התיאורטית, המחקרית והיישומית.      .ג

 וסקירת ספרות עדכנית.  מדעירקע  .ד

 שאלות מחקר ו/או השערות. .ה

 השיטות אשר באמצעותן מתעתד התלמיד לחקור את הנושא )משתתפים, הליך, כלים, ניתוח נתונים וכדומה(.      .ו

 במקרה של ניסויים בבני אדם או בחומרים אנושיים תכלול תכנית המחקר סעיף נוסף בשם:  -היבטים אתיים       .ז

תיים". בפרק זה יפרט התלמיד את ההיבטים האתיים של הניסויים אותם הוא עומד לערוך "היבטים א

במסגרת מחקרו, וכיצד יש בכוונתו להתמודד עמם )שאלונים להסכמה מדעת, אנונימיות, אישור ועדת הלסינקי 

 וכיוב'(.

 לו"ז. –שלבי ביצוע  .ח

 הוצאות הכרוכות בביצוע המחקר ו/או מקור מימון. .ט

 רשימת מקורות.      .י

 נספחים )כגון שאלונים, אישורי אתיקה, פרוטוקולים וכדומה(. .יא

 

 באנגלית גופן 12 ם ברווח כפול )לא כולל רשימת מקורות ונספחים(, בעברית גופן דודיעמוד 20היקף ההצעה עד 

 Times New Roman 12. 

  APA Publication Manual -העבודה תכתב בהתאם לפורמט ולכללים של ה

 עמודים.  1-2יידרש לצרף תקציר בעברית, בהיקף של  האנגליתתלמיד אשר כותב את הצעת המחקר שלו בשפה 
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 הנחיות להדפסת דף שער:

 

 אוניברסיטת חיפה

 בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

 

 

 שם ההצעה בעברית:

 

 

 שם ההצעה באנגלית:

 

 שם המחבר:

 

 

 ____מנחה/ים:__________________

 

 

 הריני מאשר כי קראתי את הצעת המחקר והיא מוכנה לשיפוט:

 

 

 

 חתימת המנחה:  

 תאריך:  

 


