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פיתוח הבנה וכלים מחקריים :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
 ביחס לחקר האינטראקציה בין גורמים תורמים להתפתחות פסיכופתולוגיה

 
 
הצגת פסיכופתולוגיות בהקשר התפתחותי, אישיותי  נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 מחקר קליני ופתרונןוסביבתי, בעיות מתודולוגיות ב
 

 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    
 

 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1    

2    

3    

 
, האטיולוגיות המשוערות שלהן ומחקרים חלק ראשון של הקורס יתייחס להפרעות נפשיות

 המאמתים או מפריכים אותן.
 החלק השני יתייחס לבעיות מתודולוגיות בחקר ארועי חיים.

החלק השלישי יתייחס לחקר האישיות, מורכבותו ושאלונים מובנים לעומת ראיונות 
 לבדיקתה.

 סיכופתולוגיה.החלק הרביעי יבדוק אופציות מחקר אינטראקציוניות להבנת התפתחות פ
 החלק החמישי יתייחס לפתולוגיות ספציפיות והקשר שלהן לארועי לחץ ולאיפיוני אישיות.

לאורך השנה יוצגו מחקרים בנושאים הנ"ל תוך דיון ביקורתי בבעיות מתודולוגיות ופתרונן, 
תתקיימנה פגישות אינדיבידואליות עם הסטודנטים לצורך ביצוע מחקרים בנושא הקורס 

 המחקרים ותוצאותיהם יוצגו בכיתה. -ולבסוף
 

 בהתאם למחקרים הספציפיים שיתבצעו. -קריאת חובה
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 :חובות הקורסג. 
 

      
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 

 הצגת המחיר בכיתה ובכתב
 

 :(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 
 מספרי -ציון העבודה 

 
 

 שות)(חובה/ר ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים:textbooks(ספרי הלימוד      
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