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 ד"ר טלי גבשם המרצה: 

 אבחון והערכה קוגניטיבית הקורס:שם 

 60-081-04קוד קורס: 

 תרגיל סוג הקורס: 

 ש"ס. 2היקף שעות:   א'     סמסטר:ע"ט    תש :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

יכולוגית מושכלת של ילדים, עם דגש על הערכת מטרת הקורס להכשיר את המשתתפים לערוך הערכה פס
 אינטליגנציה. 

המשתתפים בקורס יכירו מודלים תיאורטיים ואמפיריים שונים לאינטליגנציה; יוכשרו להשתמש במבחנים 
סטנדרטים למדידתה וילמדו שיטות מתקדמות לניתוח המבחנים. המשתתפים יוכשרו לאסוף נתונים על תפקוד 

באמצעים נוספים ובהם תצפית וראיון. יושם דגש על סינתיזה בין ממצאי המבחנים השונים  ודינמיקה של ילד גם
והאינטגרציה שלהם עם נתונים שנאספו ממקורות שונים וכן תכנון התערבות מתוך הבנת הילד; כתיבת חוות דעת 

 פסיכולוגית ומתן משוב. בנוסף יושם דגש על שיקולים חברתיים ואתיים בעריכת מבחנים.
 
 אור הקורס:ית .ב
  

עם התמקדות בהערכת אינטליגנציה,  תוך התיחסות להיבטים  – הכרת תחום האיבחון הפסיכולוגיהקורס יתמקד ב

 תיאורטיים, פרקטיים ואתיים.

תוך הדגשת  WISC-IV  ,Bender-Gestault IIשימוש בכלי אבחון סטנדרטיים ובעיקר  ויתורגלו יילמדו  

כחלק ממערך איבחון שמטרתו לאורך תהליך האבחון.  נדון במקומם של אלו  חשיבות הקשר עם הילד והתצפית

יושם דגש על שיקולים בבחירת כלי אבחון ועל הסתכלות המשלבת ו לאפשר הבנה מקיפה ומעמיקה של המאובחן

  את המידע וההבנות שהופקו ממקורות שונים לכלל תמונה אינטגרטיבית של ילד והמלצות התערבות תואמות.

 

הקורס מורכב משילוב של הרצאות פרונטליות עם מרכיב התנסותי, תוך שימוש בתיאורי מקרה  ך השיעורים:מהל

  ודיון בהם לצורך המחשת הנלמד.
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 .במגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד MAהקורס מותאם לתלמידי  דרישות קדם: .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
קריאת חומר ביבליוגרפי, קריאת המדריך לבוחן של כל ההשתתפות בקורס מחייבת נוכחות ומעורבות פעילה, 

העברה וציינון של חובות הקורס כוללים . מון בהעברתו, התנסות באבחון, ציינון, ניתוח וכתיבת דוחימבחן וא
לילד בסיכון התפתחותי נמוך, עמידה   WPPSI-IIIאו   WISC-IV של וניתוח ציינון , העברהמבחן בנדר, 

   במבחן סיכום הקורס.
 
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 מס' השיעור
 נושא השיעור

 

 הערות  קריאה 

1.  

 עקרונות בבסיס הערכה פסיכולוגית בילדים;

הפסיכולוגי עם ילדים: יצירת קשר, תהליך האבחון 

סטנדרטיזציה, התרשמות קלינית, גורמים רגשיים ומצביים 

                             המשפיעים על תפקוד בעת האבחון

Anastasi chap 2; 

Sattler (2006) chap. 1; 

 

 

2.  
 המשך -עקרונות בבסיס הערכה פסיכולוגית בילדים 

 

  

3.  
 ל, עקרונות העברה, ציינון,רציונ:  II גשטלט-בנדר

 אינדיקטורים קליניים

 העברת בנדר וציינון  המבחןמדריך 

   ניתוח ממצאים – IIבנדר גשטלט   .4

5.  
הגשת בנדר + ציינון   ניתוח ממצאים – IIבנדר גשטלט 

)10%( 

6.  
WISC-IV העברת מבחן  מדריך המבחן

 אינטליגנציה וציינון

7.  WISC-IV - המשך   

8.  
WISC-IV – הגשת מבחן אינטליגציה   ח פרופיל קוגניטיביניתו

 מצויינן 

9.  WISC-IV – ניתוח פרופיל קוגניטיבי   

10.  WPPSI-III מדריך המבחן  

  .Flanegan et. al תיאוריה ופרקטיקה – CHCניתוח עפ"י ה   .11

12.  
הגשת ניתוח מבחן  Sattler, chap 25 אינטגרציה של ממצאים וכתיבת דו"ח אבחון

 )20%אינטליגנציה (

   המשך - אינטגרציה של ממצאים וכתיבת דו"ח אבחון  .13

   מתן פידבק, סיכום  .14
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 :מרכיבי הציון הסופי  .ה

 
 

 מספריציון 
 הרכב הציון:

 10% - 2גשטלט -. העברה וציינון בנדר1
 עובר/לא -. העברת מבחן אינטליגנציה וציינון שלו 2
 20% -. ניתוח מבחן האינטליגנציה הנל אחרי בדיקת הציינון 3
 70% –. בחינת סוף קורס 4
 
 

  רשימת קריאה: .ו
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 ) וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד (
 הלך הקורס בהתאם לסוגיות הספציפיות ולמקרים שיוצגו.ביבליוגרפיה נוספת תנתן במ

 
 


