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 פרסומים דוקטורטהוראות מיוחדות לעבודת 

 
 מבוא

במישור הצורה.  הן במישור התוכן והן הדוקטורטהנחיות אלו נועדו לסייע לך בעריכת עבודת 
פרסומים היא עידוד פרסום מחקר אשר נערך  כדוקטורטהמטרה בהגשת עבודת המחקר 

עבודתך  את הצגת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובלוחות זמנים קצרים. הרעיון הוא לעודד 
במתכונת ראויה לפרסום, על מנת לזכות במירב ההזדמנויות לחשיפה אקדמית ופרסום המחקר 

וע העבודה. יתרון משמעותי נוסף הוא ההשפעה החיובית על הבוחנים של עבודה עוד במהלך ביצ
 אשר כבר עברה תהליך חשיפה וביקורת עמיתים, כמו במקרה של עבודות אשר זכו לפרסום. 

 
כי עצם קיום הדרישות להלן אינה  הלבלהלן הדרישות הפרטניות ביחס לצורת הגשה זו. תשומת 

קבל. לאחר עריכת העבודה בהתאם להנחיות להלן, העבודה מהווה ערובה לכך שהעבודה תת
 כפופה לתהליך אישור וקבלה כאמור בתקנון אוניברסיטת חיפה.

 
 

: ההנחיות לעיל בנוגע לשפה, אורך, עימוד ומספור, שוליים וכו׳ חלים גם בפורמטים לב תשומת
 להלן.

 
 פרסומים דוקטורט

הגשת או פורסמו עד למועד לפרסום שר הוגשו א או יותרפרסומים  3עבודה במתכונת זו כוללת 
 . עבודת הדוקטור לשיפוט

 
זיקה עקבית למוקד  וכולם יחד צריכים להוכיח כל מאמר אמור לעמוד בפני עצמו אולם 

-להתאים לרשימה המאושרת של כתביולמטרה/ות של פרויקט המחקר בכללותו. על הפרסומים 
המבצעים את מחקרם תלמידים חה/ים במקרה של כפי שנקבעה על ידי החוג או על ידי המנ עת

 במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.  
 
 

 :יכלול את החלקים הבאיםדוקטורט פרסומים 
 
הכולל: כותרת העבודה, שם המחבר, מסגרת המחקר, ממצאים עיקריים, תרומה תקציר  (1

 .מדעית והשלכות פרקטיות
ובכלל זה הרציונל להכללת כל אחד  י של העבודההמבנה הארגונפרק המתאר את  (2

וביל ימידע נוסף אשר כל מהפרסומים, ההקשר הקונספטואלי והמתודולוגי בין הפרסומים ו
 .בכללותואת הקורא לכדי הערכה הוליסטית של המחקר 

שיטות, , סביר את המטרות, רקע תאורטי כללי, מוקדי המחקר, יאשר  מבוא אינטגרטיביפרק  (3
 .בכללותו תיאורטית ומעשית של המחקר תרומה

( מכתב אישור רשמי / 2; )דירוג כתב העת( 1)לרבות  הפרסומים שהוגשו או פורסמוסדרת  (4
 הצהרת מחברים( 3ם; )ימעורכי כתב העת הרלוונטי אסמכתא לגבי סטטוס הפרסום

(Statement of Authorship). 
  .הפרסומים יכול להיות פרק בספר אחד תשומת הלב: 

 .הפרקיםבין מלאה יותר אינטגרציה על מנת ליצור  )ככל שיש צורך( טקסט מקשר (5
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להשלכות למגבלות והמלצות למחקר עתידי ותייחס יממצאי המחקר, חבר בין יאשר  כללידיון  (6
להציג סינתזה יצירתית ביחס לשאלה  יש. הדיון אינו רק תקציר של העבודה. המחקרממצאי 

תגר מוסכמות קיימות, כיצד יש בכוחו לתרום ידע חדש בתחום המחקר כיצד המחקר עשוי לא
הרלוונטי וכיצד יש בכוחו להוביל למחקר עתידי. יש להוסיף ביבליוגרפיה רלוונטית בסוף 

 בפרק.
ים, ממצאים, פרשנות וכו׳( כמו גם פרקים ונ)ניתוח נתמידע נוסף אשר יחזק את המחקר  (7

 לעבודה.כנספח יצורפו  מולא פורסאחרים ש
 נוספת.רלוונטית ביבליוגרפיה  (8
 
: התלמיד צריך להיות המחבר הראשון בכל אחד מהמאמרים/פרק המוצגים תשומת הלב* 

 תרומה ירשמו לפי סדר אלפביתי.-בעבודה. במקרים חריגים מחברים שווי
 

 קריטריונים לשיפוט
 

 :הבאים הקריטריוניםים לפי /שופטהעל ידי  תיבחן עבודת הדוקטורט 

 
 תוכן וחשיבות:  .1

 רלוונטיות וחשיבות מדעית 

 מסגרת תיאורטית 

 מסגרת אנליטית וכלי מחקר 

 איכות והיקף הממצאים 

  ותרומה לתחום המחקרביקורתי דיון 

 חדשנות ואיכות הרעיונות 

 
 לכידות, שפה ומבנה .2

 בהירות הצגת הממצאים 

  איכות השפה המדעית 
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