קורס
מספר:

60-787-01

מבחני השלכה
שם
הקורס :לשיקומיים
סוג
הרצאה
הקורס:
תשע"ו סמסטר
שנה /
סמסטר  :ב
2
היקף
שעות :ש"ס ניקוד1 :
שם
גב' דינה סנדרוב
המרצה:
תאריך
12/07/2015
עדכון
אחרון:

פרטי התקשרות עם המרצה

מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי וקליני באשר
לשימוש במבחני האישיות  T.A.T :ורורשך.
הסטודנטים יתנסו בהעברה ,צינון ,פירוש ,ניתוח
הממצאים וכתיבה אינטגרטיבית של
דוח פסיכודיאגנוסטי מסכם.

תאור הקורס:
בקורס נדון במבחני האישיות  T.A.Tורורשך ,חזקותיהם
וחולשותיהם המתודולוגיות וחשיבות תרומתם להערכת
האישיות .יושם דגש על שיטות הצינון והניתוח של חומרי
האבחון והאינטגרציה של הממצאים בכתיבת הדוח
הפסיכודיאגנוסטי ובמשוב לנבדק .הלמידה תלווה
בהתנסות מעשית.

תוכן הקורס:
♦ מבוא להערכת האישיות
♦ דיון בסוגיית מהימנות ותקפות הכלים הדיאגנוסטיים
♦ העברה ,ציינון ואינטרפרטציה של מבחן הרורשך
יילמדו עקרונות הצינון והפרשנות לפי ה –
)Comprehensive Systemאקסנר(.
ניתוח הרורשך יאפשר העמקה בהערכת האישיות ,תוך
התייחסות למנגנוני שליטה והתמודדות עם לחצים,
תפקוד אפקטיבי ומקורות המצוקה ,תפיסת העצמי,
יחסים בינאישיים ותפקוד קוגניטיבי.
♦ העברה וניתוח של הכלי הנרטיביTAT :
יילמדו עקרונות הניתוח על-פי בלאק )(Bellak
ניתוח ה TAT -יכלול ניתוח נרטיבי ותימטי ,תוך

התייחסות לתפיסת העצמי והסביבה ,הערכת צרכים,
דחפים ,קונפליקטים מרכזיים ,אופי החרדות ,מנגנוני
הגנה ,מבנה הסופר-אגו ,תפקודי האגו ותהליכי
החשיבה.
♦ אינטגרציית ממצאי המבחנים שנלמדו וכתיבת דו"ח
פסיכודיאגנוסטי
♦ משוב לנבדק

דרישות קדם:
אין

חובות  /דרישות  /מטלות**:
 .1נוכחות חובה .היעדרות בתיאום עם
המרצה.
.2

קריאת הביבליוגרפיה.

 .3התנסות בהעברת רורשך ו , TAT -צינון
המבחנים ,ניתוח הממצאים וכתיבת דוח
פסיכודיאגנוסטי.
.4

עבודת סיכום

מרכיבי הציון הסופי:
ציון מספרי המתייחס לעבודת הסיכום ולמטלות הקורס.
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משוב
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שם הקורס באנגלית:
Projective Personality Tests
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים
של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

