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יעדי ההוראה:
זהו קורס מתקדם לתואר שני המספק סקירה של תחום הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ,עם דגש על
ממצאי מחקר עדכניים .פסיכופתולוגיה התפתחותית היא מסגרת תיאורטית רחבה המאפשרת לחקור
את הופעתן של הפרעות פסיכולוגיות בילדות .היא משלבת את היתרונות של מספר דיסיפלינות
מחקריות ,כולל פסיכולוגיה קלינית ,התפתחותית ,חברתית ,פסיכיאטריה ,אפידמיולוגיה ומדעי המוח.
הקורס יסקור מגוון של הפרעות פסיכיאטריות האופייניות לילדים ,ואת המחקרים הרלוונטיים אליהן.
בנוסף יינתן דגש למושגי מפתח כגון גורמי סיכון ועמידות ,כמו גם למנבאים מוקדמים של פתולוגיה.
סמסטר א' יעסוק רובו ככולו בגורמי סיכון והגנה מפני פסיכופתולוגיה ובדיון ביקורתי באבחנה של
פסיכותולוגיה .סמסטר ב' יעסוק בהפרעות המרכזיות האופייניות לגיל הילדות וההתבגרות.
הקורס ישלב בין מבט תיאורטי לבין הידע הנדרש לפסיכולוג החינוכי בשטח -האטיולוגיה
והדיאגנוסטיקה לכל הפרעה ,וכן כיוונים להתערבות הכוללים התייחסות לפרט כמו גם הדרכת הצוות
החינוכי .בהתאם למבנה זה יכלול הקורס מרכיב פרונטלי יחד עם דיונים ועבודה סביב תיאורי מקרה.
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נושאי לימוד:
סמסטר א
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מבוא לפסיכופתולוגיה התפתחותית
ביולוגיה של פסיכופתולוגיה התפתחותית
טמפרמנט ופסיכופתולוגיה :עוררות וויסות עצמי
אימפולסיביות ועכבת התנהגות
התמודדות
ויסות רגשות
התעללות בילדים
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים :שכונות וערים
נוזולוגיה ואבחנה DSM :וקליסיפקציות אלטרנטיביות.

סמסטר ב
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הפרעות התפתחותיות ,ADHD :אוטיזם
הפרעות החצנה  :הפרעת התנהגות ,ODD ,שימוש בחומרים
הפרעות הפנמה :דכאון ,חרדה ,OCD ,התפתחות של הפרעת אישיות גבולית
טראומה ופוסט-טראומה
סכיזופרניה בילדות
הפרעה ביפולרית
הפרעות אכילה

דרישות והרכב ציון הקורס *
נוכחות  :חובה.
קריאת חובה והכנה לכל מפגש
השתתפות פעילה במפגשים והצגת מקרה  30%מהציון
עבודת אמצע–  35%מהציון
עבודה מסכמת –  35%מהציון
רשימה ביבליוגרפית:
ספרות עזר :
מרבית הקריאה תתבסס על הספר:
Beauchaine, T. P. -editor, & Hinshaw, S. P. -editor. (2017). Child and adolescent
psychopathology / edited by Theodore P. Beauchaine, Stephen P. Hinshaw (Third edition..).
Hoboken, New Jersey: Wiley
בנוסף ,לכל שיעור יינתן מאמר אמפירי לקריאה לקראת השיעור.
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