
 המסלול הרגיל 

 

 הקבלה תנאי

 ל"בחו או בארץ גבוהה להשכלה מוכר ממוסד, בסיעוד(עם תזה' )א במסלול' מוסמך' תואר .1

 . התיזה בעבודת 86 ולפחות. א.מ-ה בלימודי לפחות 86 של ממוצע ציון .2

 בתואר התיזה עבודת ממנחה יהיה ההמלצה ממכתבי אחד; אקדמי סגל מאנשי ותהמלצ שתי .3

 .השני

 קורות חיים בעברית ובאנגלית .4

 בעבודת המועמד את להנחות המוכן/ה לסיעוד החוג מן מנחה עם התקשרות בדבר בכתב אישור .5

 .הדוקטורט

 המנחה ידי לע מאושרת(, עמודים חמישה עד) המוצע המחקר לגבי המועמד של כוונות הצהרת .6

   .המיועד

 –תקציר הצהרת כוונות בשפה אנגלית   .7

 דוקטורט. הוועדה החוגית ללימודי אישור .8

 

 

 

 :קדם דרישות

  -. א.מ ברמת, הבאים )משמונה השנים האחרונות( הקורסים ומעלה בכל 85ציון 

  בישראל הבריאות מערכת -

  כמותניות מחקר שיטות -

  סטטיסטיקה -

  איכותניות מחקר שיטות -

  ובסיעוד בבריאות תיאורטיות גיותסו -

 הערות: 

 דוקטורטהועדת  המלצתבסטודנט יוכל להתקבל לתוכנית לאחר שהשלים את דרישות הקדם. 

ניתן יהיה להשלים את דרישות הקדם עם תלמידי , ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים 

 . במהלך שנה א ללימודיו בדוקטורט המוסמך בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה

 קורסים שקולים מאוניברסיטה מוכרת יזכו בפטור.  -

 8כולל    -שש"ס  16שלא יעלו על ובתנאי  –יוכל לבקש מהסטודנט לקחת קורסים נוספים  המנחה -

 על פי הרקע של הסטודנט ונושא המחקר.-לימודי החובה של התכניתשש"ס 

 עם בתיאום, ורטהדוקט לנושא הקשוריםנוספים  בשיעורים להשתתףיוכלו  תלמידי המחקר -

 .המבוקש הקורס ומורה העבודה מנחה

-  



 

  הלימודים תכנית

 ס )הקורסים ייחודיים לתכנית הדוקטורט המוצעת("שש 8 –לדוקטורט  חובה לימודי

 התכניתהסמינר ילווה את תלמידי  -ס( "שש 4) ובריאות בסיעוד סוגיות: דוקטורט סמינר .1

, מחקר הצעת לפתח כישורים נדרשים לכתיבתבשלבים המוקדמים של לימודי הדוקטורט במטרה 

, תיאורטיות בעיותהמשתתפים יציגו במסגרת הסמינר . מדעיים ומאמרים הדוקטורט חיבור

 את שיציגו ויפגשו עם חוקרים מתמודדים הם עמן לוגיסטיות וסובסטנטיביות, מתודולוגיות

שותף לאנשי הסגל מ ביקורתי התפתחותן. הצגות אלה יהוו בסיס לדיון ומהלך עבודותיהם

 ולסטודנטים.

 מחקר שיטות –( ס"שש 2) - ובריאות בסיעוד כמותניות מחקר בשיטות מתקדמות סוגיות .2

 factor analysis: ובעיקר, ובריאות סיעוד בנושאי יישום על בדגש יוצגו מתקדמות כמותניות

 שימוש כוללstructural equation modeling  (SEM ,); שאלונים ותיקוף פיתוח לצרכי ויישומים

 . וניתוחי שרידה הירארכיים מודלים; נתונים ניתוחי לביצוע AMOSכגון  בתוכנות

 היבטים -( ס"שש 2)  ובריאות בסיעוד איכותניות מחקר בשיטות מתקדמות סוגיות .3

 מחקרים של ביקורתית לבחינה מסגרת יהוו איכותני מחקר של והיסטוריים אפיסטמולוגיים

 תצפית, תצפית כגון, איכותניות מחקר שיטות של מגוון על המבוססים וסיעוד, בריאות בנושאי

 הסטודנטים יאספו חיצוניות בעבודות הדיון לצד. תוכן ניתוח, למחצה מובנים ראיונות, משתתפת

 מחקרים להעשרת אפשריים אופנים ויבחנו, למחקרם הקשורים איכותניים נתונים וינתחו

 .כותניתאי מודולה באמצעות כמותניים

 עם בתיאום, הדוקטורט לנושא הקשוריםנוספים  בשיעורים להשתתףיוכלו  תלמידי המחקר

 .המבוקש הקורס ומורה העבודה מנחה

 


