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שם המרצה :דר' לילי רוטשילד ,גב' סנדרוב דינה
שם הקורס :אישיות – הערכה ומדידה

מספר הקורס60- 857- 01/02 :
סוג הקורס :שיעור
שנת לימודים :תשע"ג

סמסטר :ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:

הוראת יסודות הפסיכודיאגנוסטיקה כולל ראיון קליני של ילדים ,מבחני אישיות מתוך סוללת
המבחנים המקובלת ומבחני דיווח עצמי .הוראת הכלים נעשית תוך בחינת סוגיית הערכה
אישיותית ואבחנה מבדלת בילדות ובהתבגרות.
הקורס מקיף ידע תיאורטי וקליני והתנסות בהעברה ,ציינון ,פירוש ,אינטגרציה של ממצאי
המבחנים וכתיבת דוח פסיכולוגי .הלמידה נעשית תוך שילוב ידע בהתפתחות
ובפסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר בתהליך הערכה.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
 .1מודלים של ראיון והמשגת התצפית הקלינית.
 .2העברה ,ציינון ואינטרפרטציה של מבחן הרורשך.
 .3העברה וניתוח של הכלים הנרטיביים.CAT ,TAT :
 .4אינטגרציית ממצאי המבחנים שנלמדו )הצגות מקרה( וכתיבת דו"ח פסיכודיאגנוסטי.
 .5כלי דיווח עצמי.
 .6דיון בסוגיית מהימנות ותקפות הכלים הדיאגנוסטיים.
 .7גישה לשילוב הכלים ההשלכתיים וכלי דיווח עצמי.

מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(

מס' השיעור

נושא השיעור

1

התנסות בראיון קליני

קריאה נדרשת

הערות
התנסות

של הילד והמשפחה
מודל לניתוח התצפית

התבססות על ספרות

הקלינית

תאורטית

4

תורת המבחנים

חומר תאורטי

5-7

העברה וניתוח הכלים

קישור בין ספרות

הנרטיביים

תאורטית ומחקרית

2-3

ואמפירי

ונתונים ממקרה
8-14

העברה ,ציינון ופרוש

התבססות על מדריך

מרכיבי הרורשך
15-18

19

פרשנות ואינטגרציה של

קישור בין ספרות

מרכיבי המבחנים

תאורטית ומחקרית

לגיבוש אבחנה

ונתונים ממקרה

סוגיות באבחנה מבדלת

חומר תאורטי ומחקרי

בילדים ונוער
20

כתיבת דוח

ספרות ודיון במקרה

21

דיון בסוגית מהימנות

ספרות מחקרית

ותקפות הכלים
ספרות מחקרית ודיון

22-23

כלי דיווח עצמי

24

מודלים לשילוב כלי

ספרות תאורטית

דיווח עצמי ומבחנים

ומחקרית

במקרה

אימפיציטיים

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1מבחן בית על העברה ,ציינון מבחן הרורשך.
 .2כתיבת דוח מסכם על הערכה פסיכודיאגנוסטית על בסיס המבחנים שנילמדו .הדוח יכלול
ביסוס הניתוח על החומר התיאורטי שנלמד בקורס.

:( ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי

 לשניה60% - למשימה הראשונה ו40%

רשות( ספרות חובה מסומנת בכוכבית/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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