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 פרופ' רסובסקי אורישם המרצה: 

 'מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב שם הקורס:

 60-306-01קוד קורס: 

 הרצאהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:    'ב סמסטר:תשס"ח    שנת לימודים:

 

 מטרות הקורס: .א
 

מאפייני וסוגי הקורס מהווה המשך לקורס מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית שניתן בסמסטר א. במסגרת הקורס נדון ב
הפסיכופתולוגיה הקיימים. במסגרת הקורס יוצגו ויידונו גישות שונות להבנת סבל נפשי ולהגדרת פסיכופתולוגיה. 

טיבי התנהגותי, ומודל דינאמי. ההפרעות הפסיכופתולוגיות שילמדו יגישות אלו יכללו את המודל הרפואי, מודל קוגנ
רסיביות, מחלות נפש של הילדות וההתבגרות, התמכרויות, הפרעות בסמסטר זה יכללו הפרעות פסיכוטיות, קונב

למד מודל של אבל מורכב ממושך ומודל של הפרעות פסיכיאטריות בתגובה יאכילה ווריאנטים במיניות. בנוסף י
למצבי חולי מתוך פרספקטיבה של הפסיכולוגיה השיקומית והרפואית. ההפרעות השונות ילמדו תוך דיון בגישות 

 טיות והטיפוליות השונות שמציעות הסברים שונים וטיפולים שונים להבנה ולטיפול בהפרעות השונות.התאור
 
 את מרב התועלת מן ההרצאות, חובה הקורס מועבר במסגרת של שיעור. על מנת להפיק אור הקורס:ית .ב

 לקרוא את חומר הקריאה הרלבנטי לפני השיעור.
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 .מבוא לפסיכולוגיה שות קדם:דרי .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 נוכחות חובה •
 קריאה של החומר בין שיעור לשיעור •
 עמידה במבחן סופי •

 
 מהציון 100% –מבחן סופי : מרכיבי הציון הסופיה. 

 

 רשימת קריאה:. ו

Butcher, J., Hooley, J.M., & Mineka, J. (2015). Abnormal Psychology (16th Edition.). 
Boston: Allyn & Bacon. 

 
 
 

 Introduction to Abnormal Psychology  :ז. שם הקורס באנגלית
 

Oncology, 25(30), 4829-4834. 

 הפרעות אכילה 11
 מספר הקורס 10פרק   

12 

פסיכותרפיה: סיכום גישות שונות מעבר 
 לאבחנות ופרוטוקולים מאוחדים

  
  

מספר הקורס + קטע קריאה על המודל של בארלו  16פרק 
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http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2681 


