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 מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת דוקטורטקווים 
את הצהרת הכוונות יגיש המועמד לאחר שמצא מנחה/ים שמוכן/ים להנחותו בנושא הדוקטורט. ההצהרה תוגש לוועדת הדוקטורט עם 

 חתימה של המנחה/ים.

ת נושא המחקר, מטרותיו והתאמתו המבהירה אעמודים )לא כולל סימוכין ונספחים(  5הצהרת הכוונות הינה מסמך קצר בין  

המטרה של הצהרת הכוונות היא להעיד על כך שהכותב מכיר היטב את הספרות  , הכתובה בסגנון כתיבה מדעי.ורטלעבודת דוקט

הקיימת בנושא המחקר והרציונל לביצועו מבוסס על מה שקיים ומה שחסר בספרות בנושא. ההצהרה אמורה לשכנע את הקוראים 

ע אכן נדרש ותהיה לו תרומה ייחודית, תיאורטית או גם קלינית, מעבר למה שקיים בספרות. יש להדגיש את חשיבות שהמחקר המוצ

 וחדשנות המחקר. 

 המסמך יכלול:

  שם העבודה )בעברית/אנגלית(: גם אם השם יעבור שינוי קל לקראת הגשת ההצעה המפורטת, כבר בשלב הצהרת הכוונות

 מטרת המחקר ובמידת האפשר גם על חדשנותו. שם העבודה צריך להצביע על 

 ומוביל את הקורא למטרת המחקר. םהמהווה רציונאל מעוגן בגופי ידע רלוונטיי ירקע תיאורט 

 מטרות המחקר 

 שיטת ביצוע המחקר: אוכלוסיה, כלי מחקר אפשריים, הליך, עבוד הנתונים 

 חשיבות וחדשנות המחקר 

  רשימה ביבליוגרפית עפ"י כלליAPA  

. יש צורך לפרט מי תהיה שאכן ניתן מבחינה מעשית לבצע את המחקר המוצעק השיטה יש צורך לספק מידע שיאפשר להבין בפר

האוכלוסייה, כמה משתתפים ייכללו במחקר וכיצד תושג ומה יהיו תנאי ההכללה ואי ההכללה במחקר. בסעיף של כלי המחקר ניתן 

המחקר לבין הכלים שיינתנו כדוגמא. יש לתאר את הליך המחקר ודוגמאות לעיבוד לתת דוגמאות בלבד תוך שיובן הקשר בין מטרת 

 הנתונים.

ו/או  כדומה(, יש לציין את מקור המימוןאם ביצוע העבודה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות )ציוד מעבדה חדש, איסוף נתונים רחב ו

 היתכנות הביצוע של המחקר.


