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  במדע חלומות   :שם הקורס
  

: פסיכולוגיה ניסויית, רגרסיה ושיטות ניתוח רב דרישות קדם. (סמסטריאלי (סמסטר ב'). קורס 0101.1.004:    מס' קורס
  משתניות).

  
  דודק- נירית סוֹפרר ד" :שם המרצה

 
  :יעדי ההוראה

  
  

באופן  מטרת הקורס להציג את הידוע על חלימה במחקר המודרני, תוך התמקדות באספקטים הקליניים של חלימה (נתייחס
אים כגון לחץ וטראומה), ובאספקט האישיותי (מי זוכר חלומות, מהן תכונות אחרות הנלוות לחלומות מסוגים לנוש נרחב

) ואת הקשר שלהם altered states of consciousnessשונים). נסקור תכונות אישיות של מצבי תודעה משתנים (
מצבי תודעה חלופיים הקשורים לשינה, וידע לקשר לחלימה. בסוף הקורס הסטודנט יכיר סוגים שונים של חלומות מיוחדים ו

האספקט הפיזיולוגי של חלימה, דינמיות על חלימה, -פסיכותיאוריות כמו כן נסקור  .למשתנים תכונתיים ומצבייםאותם 
  .הקשורות לחלימההתפתחות חלימה בילדים, וכן הפרעות 

  
The aim of this course is to present current research and theorization on dreams, while focusing on 
clinical antecedents and personality. We will review tendencies for altered states of consciousness 
and their relation to dreaming, psychodynamic theories on dreaming, physiological aspects, 
development, and abnormal dreaming. 

 
  
  

  :השיעורים 13תכני 
  

  סקירת תכני ודרישות הקורס
  חלומות לאורך ההיסטוריה

  תוכןמבנה לעומת 
  חלומות מדידת

 ?: האם לחלומות יש משמעותהצגת שאלת השאלות
 הפיזיולוגיה של החלימה

 שינה)(ביעותים, הליכה ב פרסומניות הזיות היפנוגוגיות ושיתוק שינה, : נרקולפסיה,חלימההקשורות ב שינה הפרעות
 , וקשרים בין חלומות לפסיכופתולוגיהסיוטים וטראומהמחקר על 

  תכני חלומות
   עקרון ההמשכיות בחלומות

  חלימה וזיכרון
  " דקים לעומת עבים"גבולותתכונת , ואישיותחלימה 

  חלומות צלולים, חוויות שינה, מצבי תודעה חלופיים
  יש לציין כי:

  של השיעור). חרונותדקות א 45( יתקיים הבוחן 7בחלק משיעור 
  יינתנו הנחיות חשובות לקראת כתיבת העבודה ("טיפים" לכתיבה אקדמית טובה). 8שיעור חלק מב

מצופה מכם להשתתף בדיון, על מנת לעזור לחבריכם המציגים  זוגות כל שיעור). 3יוצגו רפרטים בכיתה ( 9-12בשיעורים 
  "לשייף" את הרעיון שלהם לעבודה.

  
  
  הקורסיון והרכב צ רישותד



  
  . דרישות הקורס כוללות:בסמסטר ב'ומתקיים סמסטריאלי, הוא  הקורס

 2- היעדרות של יותר מ שימו לב:. השתתפות בדיונים בכיתהו (יש לחתום על דף נוכחות) בשיעוריםחובה נוכחות  .1
 .נקודות מהציון הסופי 5ורדת ציון של "קנס": השיעורים תגרור 

השיעורים  5-בהנלמד בכיתה יכלול את , שיתקיים במהלך אחד השיעורים. הבוחן )מהציון הסופי %24משקל: ( בוחן .2
שאלות אמריקאיות, כל  12- הבוחן יורכב מ .)בעצמכם בביתלקרוא  (שעליכם מאמרים נבחרים 4כן ו ,הראשונים

 נקודות). 24נקודות מהציון הסופי בקורס (סה"כ  2אחת מהווה 
ת של כל זוג סטודנטים בהצגת הרעיון שלהם התנסות אקטיביזוהי  ).ימהציון הסופ 20%משקל: ( בזוגות רפרט .3

יש לשלוח את המצגת למרצה שבוע מראש. דקות כולל זמן לשאלות.  20-25מול הכיתה. משך ההצגה:  לעבודת הגמר
ההצגה תכלול מבוא: רקע תיאורטי והשערות/שאלות המחקר, ושיטה מתוכננת, כולל ציון הניתוחים הסטטיסטיים 

תם מתכננים לבצע. בשלב זה יתנהל דיון בכיתה אשר יעזור למציגים לגבש את הרעיון הסופי לפני שהם ניגשים שא
 ) וכתיבת העבודה עצמה.מדובר בעבודה אמפיריתלאיסוף הנתונים (אם 

אך , כל נושא הקשור לחלימהניתן לעשות עבודה על . )מהציון הסופי %56משקל: (עבודה סמינריונית שתוגש בזוגות  .4
אם זו עבודה  (זה נתון לבחירתכם). אמפיריתאו  עיוניתהעבודה יכולה להיות  .על הרעיון לקבל אישור מהמרצה

הנחיות  .30.9.15התחלת הרצת המחקר. העבודה תוגש עד לתאריך  לפני אישור אתיקהאמפירית, יש לקבל מהמרצה 
 לנושא כתיבה אקדמית. יוקדש קורסים בשיעוראחד החלק מלכתיבת העבודות יפורסמו באתר הקורס, וכן 

  
  .56 (סופי) ציון עובר בקורס הוא ציון משוקלל

  
  חובה (לבוחן) –רשימת קריאה 

  המאמרים יהיו זמינים באתר הקורס
 

  ). פירוש החלום. ת"א: עם עובד.2007פרויד, ז. ( קטעים נבחרים מתוך "פירוש החלום".
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  5-1בשיעורים  הבוחן יכלול הן את המאמרים והן את החומר הנלמד בכיתה –שימו לב 
  
  



  (רשות) מומלצת רשימה ביבליוגרפית
  שימו לב:

  הם מאמרים אמפיריים, אשר יכולים לשמש דוגמא לעבודה אמפירית. (*) המאמרים המסומנים בכוכבית
  יכולים לשמש כדוגמא לעבודה עיונית. הם מאמרים מסוג סקירה, אשר )†( המאמרים המסומנים בצלב
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