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א .מטרות הקורס:
הקניית ידע בסיסי ומעמיק של אבחון אישיותי על ידי שימוש בכלים השלכתיים ובשאלונים.
ב .תיאור הקורס:
בקורס זה יילמד הרציונל של האבחון הפסיכולוגי והבטריה הפסיכודיאגנוסטית באופן כללי ,כמו גם
התרומה הספציפית של הכלים ההשלכתיים לאבחון .ילמדו הכלים ההשלכתיים ,תכונותיהם
הפסיכומטריות ,תקפותם ומהימנותם .הקורס יאפשר לעקוב אחר תהליך האבחון מראשיתו ועד
לאינטגרציה של כל הממצאים לכדי הבנה אישיותית שתכלול בחינה של האספקטים הקוגניטיביים,
רגשיים ,תוך ובינאישיים ,כמו גם הבנה של הדינאמיקה של האישיות.
במקביל יילמדו שאלוני דיווח עצמי המהווים פרספקטיבה נוספת על המאפיינים האישיותיים.
יוקנו מיומנויות של ההעברה והציינון של מבחן הרורשך ,ולאחר מכן יילמדו עקרונות הפירוש ,והסקת
מסקנות מן המבחנים והשאלונים .תלמד המשמעות התיאורטית והקלינית של מרכיבי ומימדיהרורשך.
תיערך אינטגרציה של כל מרכיבי המבחנים ,כולל התנהגות המאובחן ותגובות הבוחן אליו .בסוף הקורס
הסטודנטים יוכלו לשרטט תמונה כוללת של מבנה האישיות של הנבדק ואף לבסס אבחנה ואבחנה מבדלת.
חלק אינטגרלי של הקורס הינו כתיבת דו"ח של הערכת אישיות.
לכל אורך הקורס תלמד הרלוונטיות והשימוש במבחנים ההשלכתיים למטרות תכנון הטיפול ,התווית
הטיפול ההולם והערכת יעילות הטיפול .יושם דגש על האינטגרציה בין הממצאים העולים מהמבחנים
ההשלכתיים לבין מבחני אישיות נוספים ושאלונים.
לבסוף ילמדו עקרונות נתינת המשוב הטיפולי לנבדקים.
מהלך השיעורים:
רוב ההרצאות הינן במבנה של הרצאה פרונטלית תוך שימוש במצגות.
במחצית השנייה של הסמסטרחלק מהסטודנטים יציגו את המבחנים שהעבירו וההרצאות יכללו הדגמה
של הניתוח שלהם בכיתה .כמו כן ,ילמדו כתיבת הדוח ומתן משוב טיפולי למאובחן.
ג .דרישות קדם :אין
ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:
•
•
•

חובת נוכחות בשיעור.
הגשת מטלות ביניים – רקע וציינון רורשך ,ניתוח  TATוציורים
אבחון הכולל :העברת מבחן הרורשך ,HTP ,TAT ,ציינון ,פירוש ,ואינטגרציה עם שאלוני
דיווח עצמי )ניתן יהיה לשלב בדו"ח את ממצאי מבחן ה MMPI-שיועבר בסמסטר הראשון(,
כתיבת דו"ח מסכם ומתן משוב קצר לנבדק.
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:  מרכיבי הציון הסופי.ה
 מציון הדו"ח שיוגש בסוף הסמסטר ומהגשת מטלות הביניים,הציון מורכב מהשתתפות בשיעורים
.לאורך הסמסטר
: רשימת קריאה.ו
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Introduction to Personality Assessment and Psychodiagnostics
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