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א .תיאור הקורס ומטרתו:
במהלך הקורס נדון במחקר אודות תהליכים קוגניטיביים ותהליכי וויסות רגשי  .נסקור מחקר בנושאים כגון התפקיד של
תהליכי קשב ,פרשנות וזיכרון כמשמרים קשיים בוויסות רגשי .נתמקד בגורמי סיכון ספציפיים ומשותפים לדיכאון
וחרדה ,והשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו .מטרת הקורס היא לחשוף סטודנטים למחקר בתחום של
פסיכופתולוגיה ניסויית בהקשר של וויסות רגשי .סטודנטים יחשפו למודלים תיאורטיים ולתרגום שלהם לפרדיגמות
מחקריות .הקורס מדגיש חשיבה ביקורתית על מחקר עדכני.
ב .חובות הקורס:
הקורס מבוסס על דיון מעמיק במאמרים מדעיים ,ולכן נדרשת נוכחות בשיעורים וקריאה שוטפת של החומר לפני השיעור.
בתום הקורס יגישו הסטודנטים הצעת מחקר .את הצעת המחקר הסטודנטים יבנו תוך כדי עבודה קבוצתית.
ג .דרישות מוקדמות:
סקרנות ורצון ללמוד על מחקר בפסיכולוגיה קלינית ספציפית בדיכאון וחרדה .אין דרישה מוקדמת לניסיון מחקרי .אין
דרישה מוקדמת לידע מעמיק בוויסות רגשי או בתהליכים קוגניטיביים.
ד .הערכה בקורס:
הציון בקורס מורכב משלושה מרכיבים :השתתפות פעילה בשיעורים ) ,(20%הצגת המחקר בכיתה ) ,(20%והצעת
מחקר בהיקף של כ  5-10עמודים ).(60%
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נושא השיעור
שיעור מבוא
הטיות קשב בחרדה
אימון בקשב בחרדה
קוגניציה בדיכאון
אימון בקשב בדכאון
איך כותבים הצעת מחקר? שלבים
בחשיבה ובכתיבה
עבודה בקבוצות על תכנון
פרוייקטים מחקריים
הטיות פרשנות
אימון בהטיות בפרשנות
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רומינציה
רומינציה – אימון בשליטה
קוגניטיבית
Combined cognitive bias
hypothesis
הצגות סטודנטים
הצגות סטודנטים
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