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 טראומה מזדקנת וטראומה בזיקנה
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 רציונל:

ר גילגולים רבים והינו . מונח הטראומה עבלפתוח צוהר לתחום המורכב של הטראומות הנפשיותהקורס מיועד 

במורכבות האבחנה מושפע מהיבטים חברתיים, תרבותיים, פסיכולוגיים וביולוגים. במסגרת הקורס נדון 

טראומה במודלים של פגיעות ועמידות, בבגרות ובזיקנה. בהשפעתן של פגיעות מוקדמות על -של פוסט

אירוע טראומטי בזיקנה. נכיר תיאוריות ההתמודדות עם הזיקנה, בעמידות ובפגיעות הפוטנציאלים אל מול 

המסבירות את הרקע להתפתחות הטראומה, לצד תיאוריות המציעות מודלים למניעתה, ולטיפול בה, 

בנוסף נבחן כיצד אירועים טראומטיים בעבר מתקשרים למודלים של ונבחן אותם אל מול תהליכי הזיקנה. 

 . בזיקנהאופטימיות וים משמעות בחיים, ותפיסות חיהרווחה הסובייקטיבית, 

 מטרות הקורס:

 בסיום הקורס הסטודנט:

 .המרכזיות בתחום הטראומהתיאוריות את היכיר  .1

 .יכיר את מורכבות האבחנה של הטראומה .2

 יכיר כלים מרכזיים להערכת טראומה.  .3

 יכיר מחקרים הקשורים בטראומה מזדקנת ובטראומה בזיקנה.  .4

דילה בעקבות טראומה בחצי השני של החיים לצד אלו ילמד על תהליכים המסייעים לעמידות וג .5

 הגורמים לפגיעות.

 .לתהליכים פסיכולוגיים בבגרות המאוחרת ובזקנה למד עלי .6

 

 

 דרישות הקורס:

 שיעורים עלולה לגרום להפחתת ציון( 2נוכחות חובה בשיעורים )היעדרות מעל 

 יס ההתנסות של ראיון. וכתיבת עבודה מסכמת על בסבחירת נושא הקשור לטראומה בזיקנה 

 

 ציון:

בחינה על פי  /עבודה מסכמת 90% -ונוכחות והשתתפות בכיתה,  10%חלקים:  ניציון הקורס מורכב מש

   .החלטת הרוב של התלמידים

 

 

יצורף בהמשך. העבודה תתבצע במהלך הסמסטר, ותוגש לא מבחן  /ירוט מלא של עקרונות העבודה פ

ו איחורים מכל סיבה שהיא(. )לא יתאפשרהיום האחרון בסימסטר רי שבועים אח 30.1.19 -יאוחר מה

לחילופין במידה ויתאפשר לקבוע מבחן זה יקבע על פי עמודים.   6-העבודה תוגבל ל כתיבת.

 האפשרויות הזמינות. 
 

 

 :וספרות חובה נושאי השיעורים
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