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 הנחיות כתיבה למאמר תיאור מקרה/קבוצה טיפולית/ פרויקט

 

כתב העת מקבל תיאורי מקרה בעלי השלכות יישומיות או תיאורטיות לתחום הריפוי בעיסוק. על המאמר 

במשמעות תיאור המקרה לקליניקה או לתיאוריה. תיאור להתייחס בקצרה לידע הקיים בספרות ולדון 

המקרה יכול להתמקד במטופל ותסמונת מסוימת, בגישת טיפול מסוימת, במשפחה, בקבוצה, במסגרת 

 הטיפולית ועוד.

 

  :1עמוד 

 דף כותרת הכולל: 

 שם המאמר. יש לכלול את המילים "תיאור מקרה/קבוצה" בכותרת.  .1

 בודתם, תארים, כתובת מייל של הכותב הראשי.שמות הכותבים כולל: מקום ע .2

 -מילים שאינן מופיעות בכותרת. מומלץ להיעזר ב 5מילות מפתח: ריפוי בעיסוק  ובנוסף, עד  .3

MeSH. 

   תקציר. כפי שיפורט בהמשך. .4

 : 2עמוד 

 באנגלית.  1יכלול את כל הסעיפים של עמוד 

  :3עמוד 

מילים הכוללת את הצגת הבעיה, הצורך והמטרה של תיאור המקרה,       250פסקה אחת עד  :תקציר

 תיאור המקרה והמסגרת הטיפולית, מסקנות וההשלכות הקליניות של תיאור המקרה. 

 :4עמוד 

 מילים של עיקרי המסר של המאמר.  50נקודות מרכזיות עד  3 מסר עיקרי:

 :גוף המאמר

 :  מבוא

 ושא, הרציונל, הבעיה, הצורך להצגת תיאור המקרה/קבוצה. יש להציג את הנ

יש להביא רקע תיאורטי עדכני המסביר את הרעיון לתיאור המקרה/קבוצה כולל: הספרות הרלוונטית  

הנוגעת למחלה/אבחנה/הפרעה או לאתגרים אשר עומדים בפני הלקוח, המשפחה, הקהילה, המוסד או כל 

 יחידה מוגדרת אחרת. 

באופן ברור את חשיבות/מטרת תיאור המקרה/קבוצה ואת תרומתו לקהילת הקוראים בכתב  יש להגדיר

 העת )הרציונל(.
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 : תיאור המקרה

בפרק זה יש לספק מידע דמוגרפי רלוונטי )כפי שיפורט בהמשך( על המטופל, הלקוח, המשפחה, 

 בסדר כרונולוגי:הקהילה, המוסד או כל יחידה מוגדרת אחרת. יש לספק תיאור מפורט של המקרה, 

 תיאור של המסגרת הטיפולית, המשתתפים או פרטים על תיאור המקרה. -

 מטרות ההתערבות.  -

 תיאור הליך ההתערבות: מספר מפגשים, תכנים כלליים. -

 תיאור של תוצרים/ תוצאות ההתערבות.  -

 תמונות, תרשימים, יצירות אמנות או כל חומר תומך אחר אשר ישפר את הצגת המקרה מתקבלים בברכה. 

יש לוודא שהמוצר או החומר המוצגים אינם ניתנים לזיהוי על ידי הלקוח, משפחה, קהילה, מוסד או כל 

 יחידה מוגדרת אחרת.  

 :  דיון

 המקרה/הקבוצה/הפרויקט.יש לקיים דיון מעמיק ושיטתי בסוגיות שעלו בתיאור 

יש  לקשר לסוגיות תיאורטיות או קליניות מבוססי ראיות. יש להתייחס למטרות. האם  הושגו ואם לא  

 מדוע. יש להתייחס  לנקודות לשיפור או התערבות אחרת. 

 : סיכום

 יש לסכם את עיקרי המאמר והנקודות המרכזיות ביותר של מקרה זה בפסקה אחת. 

 ת להמשך/מחקר/ ותרומה לקהילת המקצוע.  יש לכתוב רעיונו

 

 :  כליי הכתיבה

 עמודים, לא כולל תקציר.  15היקף מאמר לא יעלה על 

 על המאמר להיות כתוב בשפה ברורה ותקינה ומקצועית וברצף נכון. 

על  IJOT -נא לוודא שכל המקורות המופיעים בגוף המאמר ובסופו כתובים על פי הנחיות הכתיבה של ה

 . APAלי ציטוט של גרסה עדכנית של פי כל

 

אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומות במאמר ולדעות המחברים המובעות בהם, שהם על דעת 

 המחברים בלבד.
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