החוג להפרעות בתקשורת
Department of Communication Disorders & Sciences
قسم اضطرابات التواصل
קווים המנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור/לימודי מחקר מקדים בחוג
להפרעות בתקשורת
 .1מטרת מסמך זה היא להגדיר את תוכן ומבנה הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור וללימודי מחקר
מקדים.
 .2היקף הצהרת הכוונות:
 2.1לדוקטורט :עד  5עמודים מודפסים ברווח כפול (לא כולל דף שער ורשימת מקורות)
 2.2ללימודי מחקר מקדים :עד  3עמודים מודפסים ברווח כפול (לא כולל דף שער רשימת מקורות)
 .3הצהרת הכוונות תוגש לפי כללי הכתיבה המדעית המקובלים בתחום ,במבנה הבא:
 3.1דף שער:
 3.1.1כותרת העבודה (בעברית ובאנגלית) :שם העבודה צריך להצביע על מטרת המחקר ובמידת האפשר
גם על חדשנותו .יתכן שבמהלך העבודה על הצעת המחקר ,הכותרת תשתנה.
 3.1.2שם המועמד/ת
 3.1.3שם המנחה
 3.2גוף ההצעה:
 3.2.1מטרת המחקר ,חשיבותו וחדשנותו
 3.2.2רקע תיאורטי קצר .המטרה :לעגן את המחקר המתוכנן בגופי ידע עדכניים תוך הצבעה על פער
הידע בו יעסוק.
 3.2.3שאלות/השערות
 3.2.4מתודולוגיה :יש לתאר את שיטות המחקר בקווים כלליים (האם המחקר יהיה איכותני או כמותני,
ניסויי או תיאורי ,בשיטה התנהגותית או בשיטות הדמיה ,מהי אוכלוסיית המחקר וכיצד אתם
מתכננים לדגום אותה ואיך אתם מתכננים לנתח את הנתונים) .אין צורך לתאר כלים או פרטים
ספציפיים ,אך חשוב להצדיק את המתודולוגיה הנבחרת ביחס לרקע התיאורטי ולשאלת המחקר.
 3.3ביבליוגרפיה ראשונית בפורמט מקובל בתחום (מומלץ
 .4אם ביצוע העבודה דורש גישה לחומר רגיש (למשל תיקים רפואיים) ,יש לציין כיצד יושג החומר ,אישור
נגישות לנתונים ופרסומם.
 .5אם יש יותר ממנחה אחד לעבודה – יש לפרט את תחומי האחריות של כל מנחה
 .6אתיקה במחקר :כל חוקר/ת באוניברסיטה שעורכ/ת מחקרים בהשתתפות נבדקים בני-אנוש נדרש/ת
להגיש את הצעת המחקר לבדיקת ועדת אתיקה של הפקולטה .לפיכך ,יש לציין אילו סוגיות אתיות
עולות מהמחקר ודרכי ההתמודדות והטיפול בהן .כמו כן ,יש לציין לאילו ועדות ,מעבר לוועדת
האתיקה הפקולטטית תפנו במידת הצורך לצורך קבלת אישור אתיקה (למשל ,ועדת הלסינקי של אחד
מבתי החולים ,לשכת המדען ראשי של משרד החינוך).
 .7הצהרת הכוונות תוגש למרכזת התארים המתקדמים בחוג להפרעות בתקשורת ביחד עם יתר החומרים
הנדרשים לרישום ללימודי דוקטורט/מחקר מקדים.
 .8שיפוט הצהרת הכוונות יערך בחוג .לוועדה החוגית שמורה הזכות להתייעץ עם מומחה חיצוני ו/או
לבקש השלמות והבהרות להצהרה אם מצאה לנכון לעשות זאת.
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