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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא קידום הבנה והפנמה של ידע עדכני בתחום כולל יכולת ניתוח מאמרים ומחקר כמותי
בתחום.
ספציפית ,מדובר על רכישת הבנה וידע ביחס לגישות שונות למחקר בתחום ההורות ,שיטות ניתוח שונות
בתחום ,המשגות שונות של טמפרמנט ודרכים למדידת טמפרמנט והתפתחות רגשית במעבדה ובשאלוני
הורים ומורים.

פרשיות לימודים:
הקורס יעסוק ב:
 .1למידה של הנושאים הבאים הבאים :תיווך ,מיתון ,אפקט מדכא ,ניתוח גורמים ,ועוד.
 .2מחקר כמותי מתקדם על טמפרמנט הילד וההורה ,מזוית הראייה של פלומין ובס ,רוטבט
וגולדסמית ,ואחרים.
ראה ביבליוגרפיה מפורטת למטה.

דרישות והרכב ציון הקורס
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