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 סלונים דנה-ד"ר אצילשם המרצה: 

 מחקר בפסיכותרפיה הקורס:שם 

 60-950-01קוד קורס: 

 בחירהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:   א'  סמסטר:    תשס"ח :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

נקודות המחלוקת העיקריות  בתחום המחקר להרחיב את ההיכרות עם מושגי היסוד,  –מטרת הקורס 
בפסיכותרפיה; להרחיב את ההיכרות עם נושאי מחקר הנמצאים במוקד תשומת הלב של חוקרי 

פסיכותרפיה מרכזיים; להרחיב את היכולת לקרוא באופן ביקורתי מאמרים בתחום המחקר בפסיכותרפיה, 
שרו בחינה של ההשלכות הקליניות של תוך הבנת החוזקות והחולשות של המאמר; להעניק כלים שיאפ

 ממצאי המחקרים.
  

היכרות עם מושגי היסוד של תחום המחקר בפסיכותרפיה תוך אפשרות לתאר באופן  –תוצרי למידה 
ביקורתי את התחום; היכרות עם כווני המחקר ה"חמים" בתחום; יכולת להעריך מאמר בתחום 

וההשלכות הקליניות שלו; הרחבת היכולת לעצב מחקר  הפסיכותרפיה, תוך הבנה של חוזקותיו, חולשותיו
 הבוחן תהליכים בטיפול והקשר שלהם לתוצאות טיפול.

 
 אור הקורס:ית .ב
 

הקורס יעסוק בבחינה ביקורתית של מחקר בפסיכותרפיה ויתמקד במחקרים הבוחנים את המנגנונים 

 המקדמים שינוי חיובי בטיפול נפשי.

 
 אין דרישות קדם: .ג

 
 .פרזנטציה של מאמר ת, נוכחו שות / מטלות:חובות / דרי  .ד
 

 .ציון עובר בהתבסס על נוכחות ופרזנטציה של מאמר    :מרכיבי הציון הסופי ה. 
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 רשימת קריאה:. ו
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