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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
א .מטרות הקורס :העמקת הידע התיאורטי והקליני באבחון )על מרכיביו
השונים( לצרכי אבחון ותכנון טיפול בעקבותיו .יושם דגש על שיטות הניתוח
של חומרי האבחון ,חוזקם וחולשותיהם המתודולוגיות והאינטגרציה של כל
חומרי האבחון לקבלת תמונה מלאה ,מהימנה ומקיפה של הנבחן.
ב .תוכן הקורס :לימוד אבחון אינטגרטיבי ע"י ראיון ,שימוש במבחנים
פסיכולוגיים ובכלים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים מקובלים .הקורס יעסוק
בחיבור שבין הפסיכופתולוגיה ,תורת הראיון והדיאגנוסטיקה המבנית דרך
לימוד כלי ניתוח מקובלים וסולמות ספציפיים לכלים ולאבחנות שמטרתם
לסייע בגיבוש אבחנה מבנית ,הצעה לאבחנה תיאורית ותכנון טיפול.
ההרצאות הראשונות בסמסטר זה יתמקדו באופנים שונים של קבלת מידע
)אינטייק תצפית ומבחנים פסיכולוגים( .בהמשך השיעורים תינתן הדרכה
קבוצתית על חומרי הראיון ,אינטייק ,מבחנים פסיכולוגים ושאלוני דיווח
עצמי(.
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באתר פסיכולוגיה
עברית(
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סולמות( וכן
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מאחורי מראה(

דרישות קדם:
מיועד לשנה ב קלינית ילד בלבד

חובות  /דרישות  /מטלות**:
חובות ומטלות הקורס:
.1חובת השתתפות בכל השיעורים .היעדרות בתיאום עם המרצה.
.2קריאת חומר החובה ובהתאם להמלצות נוספות )ספציפיות לחומרי
האבחון ובהתאם לנבדק( שינתנו במהלך הקורס.
.3עריכה של תהליך הערכה שיכלול –אינטייק ,תצפית )מאחורי מראה(,
העברת מערכת מבחנים פסיכו דיאגנוסטית ומבחנים משלימים וכתיבת דוח.
באחריות המודרכים לדאוג להעברת חומרי התצפית ,שאלונים ,חומרי
האבחון הנוספים לכל חברי הקבוצה ולהביא לכל תרגיל ערכת מבחנים.
 .4הגשת דוח פסיכו דיאגנוסטי אינטגרטיבי
 .5עבודה מסכמת בסוף השנה.

מרכיבי הציון הסופי:

האבחון יהווה  60%מציון הקורס
עבודה מסכמת  40%מהציון
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.Guilford Press
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Focus .Formulation: Its purpose, structure and clinical application
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.University Press
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.Stratton & ed.). New York: Grune
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Advances in Projective Drawing .(Hammer, E.F. (ed).(1997
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.219–209 ,(3) 26 ,Journal of School Psychology

ssentials of WISC-IV .(Kaufman, A. S. (2009 & ,.Flanagan, D. P
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essment of children, Cognitive applications .(Sattler, J. M. (2001
.San Diego, CA: J. M. Sattler
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.th ed.). San Diego, CA4) Applications
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.and WPPSI-III Supplement

WISC-IV technical and interpretive manual .(Wechsler, D. (2003
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הערכת האישיות
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The Thematic Apperception Test TAT
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.Bacon & th edition). Boston: Allyn6) use

Storytelling, narrative, and the Thematic .(Cramer, P. (2004
.The Guildford press .Apperception Test

THE RORSCHACH TEST

e Rorschach Assessment of .(Meloy, J.R. (1994& ,.Gacono ,C.B
sdale, NJ: Lawrence .Aggressive and Psychopatic Personalities
.Erlbaum Associates

rschach: A comprehensive system. Vol. .(3Exner, J. E., Jr. (200
.th edition). New York: Wiley4) 1: Basic foundations

schach workbook for the comprehensive .(Exner, J. E., Jr. (2001
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oboken, NJ: Wiley. 3) Advanced interpretation .system: Vol. 2
.Ch. 18

The Rorschach: A .(Weiner, I. B. (1995 & ,.Exner, J. E., Jr
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.nd edition). New York: Wiley2)

choanalytic Perspectives on the Rorschach .(Lerner, P.M. (1998
.Hillsdale, NJ: Analytic Press

n, C. A. & ,.Meloy, R., Acklin, M. W., Gacono, C. B., Murray, J. F
ale, NJ: .Contemporary Rorschach interpretation .((Eds.). (1997
.Lawrence Erlbaum

Murray, J. F. (1997). The Rorschach and diagnosis of neurotic
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terson, C. A. (Eds & ,.Acklin, M. W., Gacono, C. B., Murray, J. F
Hillsdale, NJ: Lawrence .Contemporary Rorschach interpretation
.Erlbaum

Solutions - A Reference Guide Rorschach (Viglione, D. J (2002
.For The Comprehensive System

Principles of :Weiner, I.B. (2003). Interpreting content themes. In
6  ))פרק.edition). Routledge 2) .Rorschach Interprtation

סולמות ניתוח יחסי אובייקט

assessment of object relations phenomena in .(Kelly, F.D. (1997
Lawrence Erlbaum .adolescents. TAT and Rorschach measures
.Associates, publishers

choanalytic In .Developmental object relations .(Lerner, P. (1998
.Hillsdale, NJ: Analytic Press .perspectives on the Rorschach
(20 )פרק

TAT and Other Storytelling Essentials of .(Telgasi, H. (2010
.Sons & John Wiley :NY .(.nd ed2) .Assessments

(MOA (Mutuality of Autonomy

G. J. (2009). An Examination of the & .Bombel, G., Mihura , J. L
ct Validity of the Rorschach Mutuality of Autonomy (MOA) Scale
.237–227 ,(3)91 ,Journal of Personality Assessment

S. (2010). &.Hibbard, S., Porcerelli, J., Kamoo, R., Schwartz, M
e and Object Relational Maturity on Thematic Apperception Test
Journal of .Scales Indicate Levels of Personality Organization
.253–241 ,(3) 92 ,Personality Assessment

rist, J. (1977). The Rorschach test and the assessment of object
.3-9 ,41 ,Journal of Personality Assessment .relations

hill, M. (1982). Validity of the Rorschach mutuality of & ,.Urist, J
nal of .autonomy scale: A replication using excerpted responses
.450-454 ,46 ,Personality Assessment

SCORS

Social Cognition and Object Relation Scale .(Westen, D. (2002
npublished manuscript, .(SCORS): Manual for Coding TAT Data
.Atlanta, Emory University

סולמות ניתוח מנגנוני הגנה

cting the Self: Defense Mechanisms in Action .(Cramer, P. (2006
.The Guilford Press

mer, P. (2007). Longitudinal study of defense mechanisms: Late
childhood
.23–1 ,Journal of Personality, 75 .to late adolescence

ach assessment of defense: Recent measures .(Lerner, P. (1998
, NJ: Analytic .In Psychoanalytic perspectives on the Rorschach
.Press
(18 )פרק

מדד תפקודי אגו
eyer, G. (2003). Refinements in the & ,.Viglione, D. J., Perry, W
Rorschach Ego Impairment Index: Incorporating the Human
1 ,Journal of Personality Assessment .Representational Variable
156–149

מדד טראומה ומדד תוקפנות

maki, R. L. (2008). & .Kamphuis, J. H., Tuin, N., Timmermans, M
Extending the Rorschach Trauma Content Index and Aggression
to Dream Narratives of Children Exposed to Enduring Violence:
(6)90 ,Journal of Personality Assessment .An Exploratory Study
.584

הדוח הפסיכולוגי

hoanalytic The psychological test report. In .(8Lerner, P. M. (199
.Hillsdale, NJ: Analytic Press .perspectives on the Rorschach
(3 )פרק

דוגמאות לניתוחי אבחונים
 דוגמאות של אבחונים: לצאת מן המבוך.(1982) .חגית, בנזימן
. ירושלים: דביר.פסיכולוגיים

משוב
Psychological Assessment Feedback

Pope, K. S. (1992). Responsibilities in providing psychological
Vol 4 (3), ,Psychological Assessment .test feedback to clients
.268-271

Gorske, T. T. (2007). A Survey & .Smith, S. R., Wiggins, C. M
.of Psychological Assessment Feedback Practices
.Volume 14, No. 3, 310-319 ,Assessment

Parton, ,.Tharinger, D. J., Finn, S. E., Wilkinson, A., DeHay, T
Providing Psychological .(Tran, A. (2008 & .V. T., Bailey, K. E
Assessment Feedback to Children through Individualized
Vol. .Professional Psychology: Research and Practice .Fables
.618–39, No. 6, 610

Tharinger, D. J., Finn, S. E., Hersh, B., Wilkinson, A.,
Assessment Feedback .(Tran, A. (2008 & .Christopher, G. B
with Parents and Preadolescent Children: A Collaborative
.Professional Psychology: Research and Practice .Approach
.609–Vol. 39, No. 6, 600

שם הקורס באנגלית:
INTEGRATION IN PSYCHODIAGNOSTICS
* 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 .
** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן
.

