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שם המרצה :ד"ר רויטל נאור-זיו
סוג הקורס :סמינריון
היקף שעות 1 :ש"ש
שנת לימודים :תשפ"א סמסטר :ב'
אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרות הקורס הנן הכרת תיאוריות מרכזיות בתחום האישיות ,הפרעות אישיות ,ובפרט האישיות הפסיכופתית
והבחנתה מהפרעות אישיות אחרות ,וכן בחינה של שיטות להערכת ומדידת האישיות .נתייחס לתיאוריות אישיות
שונות  -על פי המודלים של קרנברג קוהוט ואחרים ,דינמיקת התפתחות האישיות מינקות ועד בגרות ,מאפיינים
מרכזיים של האישיות ,וכן מהם ההבדלים בין אישיות בריאה לבין הפרעות אישיות? נתמקד בקורס במאפיינים של
האישיות הפסיכופאתית והאנטיסוציאלית להבדיל מטיפוסי אישיות אחרים ,נציג הסברים תיאורטיים ואטיולוגיים
להתפתחותה ,וכן את הקשר בינה לבין הפרעת האישיות הגבולית והנרקסיסטית .בנוסף ,נבחן את שיטות המחקר
השונות להערכת האישיות ,הבנת ההשפעות ההדדיות בין הפרט לחברה בהתפתחות האישיות :תפיסה חברתית,
קוגניציה חברתית ,כיצד אנשים אוספים ומנתחים מידע חברתי אודות האחרים ,ייחוס סיבתיות להתנהגות הפרט,
פרשנות מידע חברתי כגון הבעות פנים ותקשורת בלתי מילולית ,זיקה בין חוקר לנבדק והשפעתו על תהליך החקירה,
רצייה חברתית והטיות בחשיבה.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הרצאות פרונטליות ,במהלך ההרצאות נדון בתיאורי מקרה ונצפה בקטעי סרטים דוקומנטריים ופופולאריים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור
מס'
השיעור
תיאוריות אישיות ומאפייני אישיות
1-3
4-7
8
9-10
11-13

הפרעות אישיות :פסיכופאתיה והפרעת אישיות אנטיסוציאלית ,פסיכופתיה
ואמפתיה
פסיכופאתיה והשילוש האפל
הערכת אישיות הבטים מתודולוגיים ותיאורטיים :הערכת שאלוני אישיות,
זיקה ורצייה חברתית
הערכת אישיות :תפיסה חברתית ,קוגניציה חברתית ,השפעה חברתית

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
דרישות הקורס
א .נוכחות עקבית חובה בהרצאה.
ב .עבודה סמינריונית מסכמת 100% -מהציון.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציון עובר בקורס הנו .60
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