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התפקיד של . נסקור מחקר בנושאים כגון ות רגשי ותהליכי וויסמחקר אודות תהליכים קוגניטיביים במהלך הקורס נדון ב
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מטרת הקורס היא לחשוף סטודנטים למחקר בתחום של  והשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו.וחרדה, 
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 . ת. את הצעת המחקר הסטודנטים יבנו תוך כדי עבודה קבוצתיתום הקורס יגישו הסטודנטים הצעת מחקרב
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