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 תיאור הקורס
ירה של תחום הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית, עם דגש על ממצאי המספק סק שנילתואר  מתקדםזהו קורס 

סגרת תיאורטית רחבה המאפשרת לחקור את הופעתן מחקר עדכניים. פסיכופתולוגיה התפתחותית היא מ
ולל פלינות מחקריות, כיא משלבת את היתרונות של מספר דיסיות. השל הפרעות פסיכולוגיות בילד

חברתית, פסיכיאטריה, אפידמיולוגיה ומדעי המוח. הקורס יסקור מגוון פסיכולוגיה קלינית, התפתחותית, 
לדים, ואת המחקרים הרלוונטיים אליהן. בנוסף יינתן דגש למושגי של הפרעות פסיכיאטריות האופייניות לי

 . סיכון ועמידות, כמו גם למנבאים מוקדמים של פתולוגיה גורמימפתח כגון 
האטיולוגיה והדיאגנוסטיקה  -חהקורס ישלב בין מבט תיאורטי לבין הידע הנדרש לפסיכולוג החינוכי בשט

 .יונים ועבודה סביב תיאורי מקרהב פרונטלי יחד עם דבהתאם למבנה זה יכלול הקורס מרכי .לכל הפרעה
מר עוסקות בפרקטיקה המבוססת על וכל – scientists-practitionersן לפי הרעיון שאת מודל הקורס עובד

לוגיה העוסק בתחום של פסיכופתו גה של ידע מדעילצבירה והצ, חלק ניכר מהקורס יוקדש כןידע מדעי. ל
 חותית. התפת

 ורסקהיעדי 
  :יהיו מסוגלים לדברים הבאיםהקורס הסטודנטיות  עם תום

 
ה לתהליכי ר שלתולוגיה באה לידי ביטוי בילדים, והקשאופן שבו פסיכופביקורתי בדון באופן ל .1

 התפתחות.
לנתח את ממצאיהם, לקרוא ורים אמפיריים העוסקים בפסיכופתולוגיה, מאמלחפש במאגרי מידע  .2

 ולהציג אותם בפני הכיתה.
 בחנה מבדלת.בילדים ונוער, ולגבש א לערוך אינטייק .3
 טיבי. ה באופן אינטגרקרמ לנתח תיאורי .4
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 מפורטלוח זמנים 
 

 סמסטר א'
 

  מראמ פרק מספר  נושא תאריך
  ללא קריאה הצגת הקורס 21.10
פתולוגיה ובית ופסיכ 28.10

 הספר
Merrell et al. – Chapter 
10 

Ohan et al. (2015) 

מבוא לפסיכופתולוגיה  4.11
 התפתחותית

Beauchaine & 
Hinshaw, Chapter 1 

Beauchaine et al. 
(2018) 

  DSM –נוזולוגיה  11.11
 ואלטרנטיבות

Beauchaine & 
Hinshaw, Chapter 2 

Kotov et al. (2017) 

גורמי סיכון, חוסן  18.11
 ומניעה

Masten (2013) McLaughlin et al. 
(2011) 

טמפרמנט  25.11
 ופסיכופתולוגיה

Stifter & Dollar (2016) Dodd et al. (2020) 

 Kendall & Butcher מוח ופסיכופתולוגיה 2.12
(2018), Chapter 6 

Wallace et al. (2014) 

טראומה ופוסט  9.12
 טראומה

Kendall & Butcher 
(2018), Chapter 10 

Rosshandler et al. 
(2016) 

 Kendall & Butcher הפרעות חרדה 16.12
(2018), Chapter 11 

Mumper et al. (2020) 

 Kendall & Butcher הפרעות מצב רוח 23.12
(2018), Chapter 13 

Wagner et al. (2015) 

-הפרעות נוירו 30.12
 התפתחותיות

Kendall & Butcher 
(2018), Chapter 14 

Zyga & 
Dimitropoulos 
)2020) 

הפרעות שימוש  6.1
 בחומרים

Kendall & Butcher 
(2018), Chapter 15 

Orr et al. (2013) 

 Kendall & Butcher הפרעות אכילה 13.1
(2018), Chapter 16 

Durme et al. (2018) 

 
 סמסטר ב'

 
 מאמר פרק מספר נושא תאריך
 Kendall & Butcher הפרעות שינה 21.10

(2018), Chapter 17 
Palmer et al. (2018) 

 Kendall & Butcher הפרעות אנטיסוציאליות 28.10
(2018), Chapter 18 

Short et al. (2016) 

4.11 ADHD Kendall & Butcher 
(2018), Chapter 19 

Miller et al. (2019) 

 Kendall & Butcher אוטיזם 11.11
(2018), Chapter 20 

Campbell et al. 
(2015) 

  King et al. (2017) הריאיון הפסיכיאטרי 18.11
 תרגול אינטייק 25.11

Wohlfarth & Morgan 
(2017) 

 
  תרגול אינטייק 2.12
  תרגול אינטייק 9.12

  קתרגול אינטיי 16.12
  תרגול אינטייק 23.12
  תרגול אינטייק 30.12

  תרגול אינטייק 6.1
   סיכום 13.1
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 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
לקרוא אוסף מאמרים  סטודנטיותת הקורס היא לעודד את הומטראחת מהשיעור יתקיים במתכונת של סמינר. 

 .ןמכ תנת להרחיב את היקף הידע בתחום ולעודד השתתפות פעילה ואקטיבית של כל אחמ עלבתחום ם ירלוונטי
 

 קריאה
 

האחר הוא מאמר מכתב עת מדעי, העוסק  בספר,הוא פרק  מאמרים. האחד שנילקראת כל שיעור יש לקרוא 
, עליכן להוריד ממאגרי המידע לה בעצמי למודל. את המאמריםעארקים את הפספציפית. מחקרית בסוגיה 

 עצמכן. הרלוונטיים ב
 

 שאלה שבועית על חומר הקריאה
 

חשיבה אלה המשקפת שאלה טובה היא ש .לחומר הקריאההקשורה  מהותיתתתבקשו לנסח שאלה  בכל שבוע
שאלות כלליות מדי לא יתקבלו )למשל, "כיצד ניתן לטפל בילדים עם בעיות ביקורתית ואמורה לעורר דיון בכיתה. 

היא יכולה ו יםאמרהמ את ןוהבנת ןהשאלה צריכה לשקף את העובדה שקראת קשב וריכוז בבית הספר"?(.
, השלכות הממצאים, הרקע התיאורטי, , כלי המחקר, השיטהיםרעיון הקונספטואלי של המאמרללהתייחס לתוכן, 

 לא יתקבלו. יםניתן להגיש גם שאלות העוסקות בבירור נושאים או רעיונות קונספטואליים מרכזיים במאמרוכו'. 
עור נבחר יחד מספר שאלות מרכזיות בהן במהלך השי בשיעור. שאלות שטחיות או שוליות שאינן מתאימות לדיון

 נרצה לדון. 
 

את ההערה יש להעלות  יופיע במודל. משותף שיפתח לקראת כל שיעור. הלוח  Padletשאלות יש להעלות ללוח את ה
ובלבד  –. ניתן לצרף להערה קישור למקורות אחרים )כתבה בעיתון, סרט שראיתן וכו'( הסטודנטית עם שם

עד  ןשניסחת ת את השאלהיש להעלו ראתן(.שהשאלה נוגעת למקור זה )למשל, התנגשות של הכתבה והטקסט שק
זאת על מנת שאוכל לקרוא את השאלות מראש. סביר שבשיעורים  – שיעורבערב בשבוע של ה 20:00-ב שוןראיום 

שאלה , הרביעי, ואבקש מכן לכתוב שאלות חדשות. החל מן השיעור הראשונים לא אקבל חלק מן השאלות שתעלו
 2תגרור גם היא הורדה בציון )שאלה(. אי הגשת שאלה  נקודות עבור כל 2שלא תתקבל תגרור הורדה בציון )

 נקודות עבור כל שאלה שלא תוגש(.
 

 השתתפות בשיעור
. מצופה מכל הסטודנטיות להשתתף בדיונים ליצירת אווירת למידה פוריההשתתפות הסטודנטיות היא חיונית 

 .ר הקריאהההשתתפות צריכה לשקף הבנה של חומבשיעור על בסיס קבוע. 
 

  מהציון( %35) תמצגו
 15 -מצגת קצרה )כבפני הכיתה  כל סטודנטית תציגתוקדש למצגות סטודנטיות.  שיעורכל חצי השעה האחרונה של 

אבחנה אקראית הקשורה לפסיכופתולוגיה בילדים ונוער. המצגת צריכה לכלול את עיקרי ב העוסקתדקות(, 
לכלול התייחסות לסוגיה מדעית רלוונטית הנוגעת . כמו כן, המצגת צריכה DSM -עים בכפי שהם מופיהאבחנה 
. לשם כך, '( יה יכולה לעסוק בשאלה מדעית ספציפית הנוגעת לבחנה, בדרכי אבחנה, בטיפול וכוי)הסוג לאבחנה

ואילך.  2016ת . המאמר צריך להיות משנזו )אמפירי( העוסק באבחנה מדעיהמצגת צריכה לכלול הצגה של מאמר 
אודות האבחנה ועיקרי המאמר בקובץ וורד )כלומר, סיכום המצגת(. את המצגת והסיכום יש  יש לכתוב סיכום קצר

 ה. גההצר שבוע לפני יש לשלוח לי את המאמר לאישולשלוח לכלל הסטודנטיות. 
 

  כתבי עת לדוגמה:

Development and Psychopathology 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology  

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 

Journal of Abnormal Child Psychology 
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 מהציון( %35) אינטייקים בשיעור

האינטייקים יתקיימו בפורמט של ר. ים שיתקיימו בשיעוהמחצית השנייה של סמסטר ב' תוקדש לאינטייק
מול ילד והורה. לקראת השיעור, הסטודנטיות המשחקות את הילד וההורה יקראו תיאור  פסיכולוגית )מראיינת(

קראו המרואיינות. אותו פרק ה מהומקרה מתוך ספר תיאורי המקרה, וילמדו אותו לעומק. המראיינת לא תדע 
וגית תידרש לראיין את ההורה והילד אל מול הכיתה. לבסוף, היא ק את הפסיכולבשיעור, הסטודנטית שתשח

 דקות יוקדשו לדיון בכיתה.  10 -דקות, ו 30תתבקש לגבש אבחנה המבוססת על הריאיון. משך כל ראיון יהיה 
 

 מהציון %30 – )ניתוח מקרה( מסכמתעבודה 
 רס. ובסוף השנה תדרשו להגיש עבודה מסכמת שמשקפת את היקף הידע שרכשתם בק

 
 נוכחות

היותר )אלא אם כן מדובר במצב חירום(. בכל מקרה של הנוכחות בקורס היא חובה. ניתן להיעדר משיעור אחד לכל 
 היעדרות יש להודיע מראש. גם במקרה של היעדרות, יש להגיש שאלה לשיעור!

 
 כללי התנהגות בשיעור

ורות לתוכן השיעור הוא לכל הפחות מפריע, ששימוש באמצעים דיגיטליים )טלפון/מחשב( עבור מטרות שאינן ק
מרצה. לכן, סטודנטיות מתבקשות להימנע כלפי החברותיכן לכיתה והן כלפי כבד, הן מס ולא מולכל היותר לא מנו

מלהשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור. אנא כבו את הטלפונים או העבירו אותם למצב שקט. אם אתן 
ך חופה כלשהיא, אנא צאו מהכיתה לשם כך. הואיל ומדובר בסמינר, אין צורדחייבות להשתמש בטלפון לסיבה 

לרשום במהלך השיעור. כל הידע לו אתן זקוקות נמצא במאמרים שתקראו. לכן, אני מעדיף שלא תשתמשו 
 במחשבים ניידים במהלך השיעור. 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.10.014
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https://doi.org/10.1007/s10802-017-0334-1
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