סמינר אוטיזם – עבודה מסכמת

תאור העבודה:
במהלך הסמסטר עברנו על מגוון מאמרים שמתארים את הידע הקיים היום על הביולוגיה של תסמונת
האוטיזם .בעבודת הסיכום תצטרכו להציע תכנית מחקר שלפי דעתכם תהיה בעלת הסיכויים גדולים
ביותר לשפר את ההבנה של התסמונת והטיפול בילדים הלוקים בה .במילים אחרות :בהינתן מה
שלמדתם בסדנה ,איך היתם אתם פותרים את נושא האוטיזם? חשוב לנמק את טיעוניכם ולהסביר למה
בחרתם לעשות מחקר כזה ולא אחר כמו גם לתאר את ציפיותיכם מהתוצאות (מה יהיו תוצאות מעניינות
שיקדמו אותנו לפתרון?) .שימו לב שהמחקר חייב לכלול שילוב של מדדים ביולוגיים/מוחיים
והתנהגותיים – נושא הסדנה היה על מבנה ופעילות המוח באוטיזם ונושא העבודה חייב להתאים.
העבודה מוגבלת לארבעה עמודים .שלושה מתוך ארבעת העמודים יכללו טקסט ועמוד אחד יכלול
חומרים גרפיים (טבלאות/גרפים/תמונות) .אתם יכולים לשבץ את החומרים הגרפיים בתוך הטקסט  -רק
תדאגו שכמות הטקסט לא חורגת מהכתוב מעלה .את רשימת הביבליוגרפיה עליה אתם מסתמכים
בכתיבת העבודה תוסיפו בעמוד נוסף (עמוד חמישי).
גודל פונט :לפחות  ,11רוחב שוליים :לפחות  2ס"מ מכל צד.
איך יקבע הציון:
הציון ינתן על פי איכות הכתיבה (הדברים צריכים להיות ברורים ומוצגים בסדר לוגי הגיוני) ,טיב ההקדמה
שאמורה להסביר מה נעשה עד היום בכיוון המחקר המוצע ולמה כדאי לעשות אותו (חוזקות וחולשות של
צורת המחקר שבחרתם) ,היצירתיות והחדשנות של המחקר המוצע ,הבהירות והדיוק של תאור המחקר
(מה ימדד ,באילו קבוצות ,מה יהיו ההשוואות ,וכדו ,)...התכנות המחקר (האם באמת אפשר לבצע אותו
בהינתן משאבים כספיים בלתי מוגבלים?) ,איכות הדיון בתוצאות האפשריות והמסקנות שיהיה ניתן
להסיק מהתוצאות.
אתם לא צריכים להיכנס ליותר מידי פרטים טכניים (לדוגמא אם אתם מציעים לעשות ניסו הדמיה
תפקודית – לא צריך לתאר איך מכשיר  MRIעובד) .כן חשוב להסביר באופן מדוייק מה הם המדדים
שאותם אתם הולכים למדוד ,באלו קבוצות מחקר אתם הולכים למדוד אותם ,ומה ההשוואות שתעשו.
הגשה:
את העבודות יש לשלוח כקובץ  wordבאי מייל ל  dinshi@bgu.ac.ilעד לסוף היום ( )23:59בתאריך
הרשום באתר הקורס .אני אקזז  5נקודות על כל יום איחור בהגשת העבודה אחרי תאריך זה אלא אם יש
לכם תרוץ ממש ממש טוב וקיבלתם אישור ממני מראש.

בהצלחה!!

