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נוהל כתיבת עבודת גמר לא אמפירית בחוג להפרעות בתקשורת
כללי
עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה תיאורטית לקידום תחום הידע הקליני
שבמסגרתו נערכה .אנו שואפים לכך שעבודות גמר תתרומנה תרומה משמעותית לתחום של הפרעות בתקשורת
ושהן תכתבנה בצורה שתאפשר את הצגתן בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים.
נושא העבודה יגובש במהלך "קורס ההכנה לעבודה מסכמת" ותוך אינטראקציה בין הסטודנט למנחה .לאחר
גיבוש נושא העבודה ,יכתוב הסטודנט מתווה לעבודה ויגישו לאישור המנחה ,ולאחר מכן שניהם יחתמו על
"טופס תיאור ואישור עבודת גמר במסגרת לימודי תואר שני בהפרעות בתקשורת" .על הסטודנט חלה האחריות
להתקשר עם מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה למ”א.
על עבודת גמר תיאורטית לנבוע מתוך תחומי העניין של הסטודנט ,בתיאום עם המנחה .בעבודת גמר תיאורטית
נשאלת שאלה רחבה יותר ממחקר אמפירי ועליה להתבסס על ספרות באופן מקיף וממצה .יש להדגיש ,כי על
שאלת המחקר להיות מקורית וכי אין להעתיק או לשחזר עבודות תיאורטיות אחרות העונות בדיוק על אותה
שאלה מחקרית .עם זאת ,במידה שקיימות עבודות דומות הבודקות את אותה שאלה מחקרית בצורה
תיאורטית אך בתוך הקשר גיאוגרפי ודמוגרפי מאוד שונה או שחלף זמן רב ממועד כתיבתן ,הרי שניתן לבדוק
אותן שוב בצורה עדכנית ורלוונטית יותר .הדגש בעבודת גמר הוא על בניית טיעון תיאורטי ,חיזוקו ,הפרכתו ,או
הבהרתו .במקרים יוצאי דופן ,תינתן לסטודנטים במסלול זה אפשרות לבחור להרחיב עבודת סמינר לפרויקט
מחקרי וזאת במידה ומנחה הסמינר ימליץ ויסכים להנחות את הפרויקט ,ובאישור ועדת המ.א .של החוג.
העבודה תלווה בקורס הכנה שבו יקבלו הסטודנטים הכוונה לגבי היבטים קליניים רלוונטיים לכתיבת עבודות
בנושאים השונים.
העבודה תיבדק על ידי המנחה או על ידי קורא אחר ,ע"פ שיקול דעתו של המנחה ובאישור ועדת המ.א.
את עבודת הגמר יש להגיש עד ה 30 -בנובמבר של השנה השנייה ללימודים בתוכנית .הארכת הלימודים מעבר
לתאריך זה טעונה אישור של המנחה ,ועדת המ.א .של החוג והרשות ללימודים מתקדמים וגוררת תשלום שכר
לימוד נוסף.
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הנחיות לכתיבת עבודת גמר לא אמפירית
מטרות עבודת הגמר
עבודה גמר לא אמפירית היא עבודת מחקר תיאורטית הבוחנת שאלה או סוגיה בתחום ההפרעות בתקשורת
לאור ספרות מדעית הקשורה לתחום .בתהליך כתיבת העבודה על הסטודנטים להוכיח את יכולתם לקרוא
באופן שיטתי וביקורתי ספרות מחקרית ,להסיק מקריאה זו מסקנות ולגזור ממסקנות אלה עמדות וקווי פעולה
מקצועיים תקפים.

מבנה עבודת הגמר
אורך עבודת הגמר יהיה כ 4500-0000 -מילים בעברית ,לפי שיקול דעתו של המנחה ולא כולל תקציר,
ביבליוגרפיה ,טבלאות ,תרשימים ונספחים.
חלקי העבודה:
 .0תקציר .התקציר נועד להסביר ,מבלי לרדת לפרטים ,את שאלת המחקר ,חשיבותה ,תרומתה של העבודה
לעיסוק הקליני והמסקנות העיקריות שעולות ממנה .אורך התקציר לא יעלה על עמוד אחד.
 .2נושא המחקר .על הסטודנטים לבחור נושא שקרוב לליבם ,שבו ברצונם להתמחות ושאותו ירצו לחקור
במשך השנה השנייה ללימודי המ"א .דוגמאות אפשריות לנושאי העבודה כוללות:
א .אבחונים ומבדקים הנחוצים בקליניקה והבסיס התיאורטי הדרוש לפיתוח כלים מעין אלה
(לדוגמה ,אבחוני שפה עבור אוכלוסיות רב-לשוניות ,אבחוני שמיעה מרכזית )
ב .השוואה תיאורטית של תוצאות שיטות טיפול/שיקום שונות להפרעה/לקות ספציפית (נגיד מה
הבסיס התיאורטי של שיטה א' ,ב' ,או ג' לשיקום אנשים עם אפזיה ,מה ידוע מבחינת מדדי תוצאה
לגבי כל שיטה והאם ניתן להמליץ על שיטה אחת לעומת אחרת במקרים מסויימים?)
ג .השוואה בין שתי תיאוריות הבאות להסביר לקות שמיעה ,שפה או תקשורת ספציפית ובהשלכות
של התיאוריות השונות על האבחון והטיפול בקליניקה
ד .דיון ברצף התפתחותי של אחד מתחומי השפה/שמיעה מילדות לבגרות .העבודה תכלול :סיכום
ספרות של הרצף ההתפתחותי :השוואת ביצועיהם של ילדים ומבוגרים בקבוצות גיל שונות
לאחר הצגת הנושא ,על כותב העבודה להבהיר את הקשר שלו לנושא המחקר ולהדגיש את התרומה
האפשרית של חקירתו לקידום המקצוע והתחום .על ההקדמה צריכה להוביל לשאלת מחקר הנגזרת
מנושא המחקר .כמו כן ,על ההקדמה להתייחס לנושא חשיבות העבודה ( :)significanceמדוע
המחקר שלכם חשוב? מה הוא צפוי לתרום לתחום הידע? מהן ההשלכות המעשיות הצפויות
מעבודתכם?
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 .5סקירת ספרות .על חלק זה של העבודה לכלול סקירה מקיפה של ספרות מדעית העוסקת בנושא העבודה.
במסגרת סקירה זו יש לדון בסוגיות כלליות בתחום ,להגדיר מושגים הקשורים לשאלת המחקר ולמקם את
שאלת המחקר הספציפית בהקשר כללי זה .הסקירה תכלול הצגה של עמדות מחקריות ותיאורטיות
המופיעות בספרות ,תארגן עמדות אלה ותשלב ביניהן .כך ,למשל ,ניתן לסקור סקירה היסטורית של
התפתחות מושגים וידע בתחום (לדוגמה ,לקות שפה ספציפית) ,להשוות בין גישות תיאורטיות או קליניות
שונות וכדומה .סקירה הספרות לא תהיה רשימה של ממצאים מחקריים או של עמדות תיאורטיות אלא
מצריכה אינטגרציה אשר תבסס את המוטיבציה לשאלת המחקר.
 .4דיון .בחלק זה של העבודה תינתן תשובה ברורה ומפורטת לשאלת המחקר .כמו כן ,חלק זה יכלול מסקנות
העולות מסקירת הספרות ועמדות אישיות של כותב העבודה כלפי הסוגיות השונות שעלו מתוכה (בכפוף
לעדויות מחקריות שבספרות) .על הדיון אף לכלול המלצות למחקר עתידי בנושא.
 .7ביבליוגרפיה .יש להשתמש בפורמט  APAאלא אם בתחום הספציפי של העבודה מקובל פורמט אחר.
 .8נספחים (במידת הצורך)
העבודה תיכתב בפונט בגודל  21נקודות ,ברווח של  2.1שורות לפחות ותוך שמירה על שוליים נאותים.

הערכת עבודת הגמר
הגשת עבודת הגמר לשיפוט אפשרית רק לאחר שהתלמיד סיים את כל חובות השמיעה והגיש את כל עבודותיו
לתואר.
העבודה תיבדק על ידי המנחה או על ידי קורא אחר ,ע"פ שיקול דעתו של המנחה ובאישור ועדת המ.א.
ציון עבודת הגמר יעמוד על  30%מציונו הסופי של התלמיד.
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