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 אוחיון-אילנית חסוןפרופ' שם המרצה: 

 'מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב שם הקורס:

 60-306-01קוד קורס: 

 הרצאהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:    'ב סמסטר:ע"ט      תש שנת לימודים:

 

 מטרות הקורס: .א
 

וגיה, הביטוי והטיפול של ידע בפסיכולוגיה אבנורמלית לפי גישות פסיכולוגיות שונות. הבנה של האתיולהקניית 
 ההפרעות שילמדו.

 
 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.
 

אפייני וסוגי הקורס מהווה המשך לקורס מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית שניתן בסמסטר א. במסגרת הקורס נדון במ
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
סיביות, מחלות נפש של הילדות וההתבגרות, התמכרויות, הפרעות בסמסטר זה יכללו הפרעות פסיכוטיות, קונבר

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 

 יות והטיפוליות השונות שמציעות הסברים שונים וטיפולים שונים להבנה ולטיפול בהפרעות השונות.התאורט

 חומר קריאה נושא שיעור

 -הפרעת אבל ממושכת 1
 Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia.  Standard Edition 14 מודלים קלאסיים

 -הפרעת אבל ממושכת 2
 CBTמודל 

Boelen, P. A., Van Den Hout, M. A., & Van Den Bout, J. (2006). 
A Cognitive?behavioral conceptualization of complicated 

grief. Clinical Psychology: Science and Practice, 13(2), 109-128. 
 מספר הקורס 11פרק  התמכרויות 3

סכיזופרניה והפרעות  4
 מספר הקורס 9פרק  פסיכוטיות נוספות

5 

המשך הפרעות 
 פסיכוטיות

  
  
  

) מתוך הספר טיפול קוגניטיבי 2011אוחיון, א., פרידמן, ש. רועה, ד. (-חסון
עקרונות טיפוליים. עורכים: מרום, צ., גלבוע שכטמן, א.,  –התנהגותי במבוגרים 

 סכיזופרניה. – 11פרק  מור, נ., מאיירס, י.
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הפרעות סומטיות 

 סיותוקונבר
  

 מספר הקורס 8פרק 
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מחלות נפש בילדות 

 ובהתבגרות
  

 מספר הקורס 14פרק 
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מחלות נפש בילדות 

 המשך-ובהתבגרות
 

 
 
 
 
 



 הפקולטה למדעי החברה
    המחלקה לפסיכולוגיה

Faculty of Social Sciences 
Department of Psychology 
 

 

2 

 
  
 
 
 אבנורמלית א' מבוא לפסיכולוגיה דרישות קדם: .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

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

 
 מהציון 100% –מבחן סופי : מרכיבי הציון הסופיה. 

 

 טבלה. ראו רשימת קריאה:. ו

 
 
 

 Introduction to Abnormal Psychology  :ז. שם הקורס באנגלית
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פסיכופתולוגיה אפשרית 
בהתמודדות עם מחלות 
פיזיות: דיכאון וחרדה 

 תגובתיים
  

מתוך  15). מחלות פיזיות כרוניות. פרק 2011אוחיון, א. , וילצ'ינסקי נ. (-חסון
התנהגותי במבוגרים: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, -הספר טיפול קוגנטיבי

 שכטמן, נ. מור, י. מאיירס.-א. גלבוע
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פסיכופתולוגיה אפשרית 
אצל בני משפחה של 

אנשים שמתמודדים עם 
 מחלות ונכויות

Braun, M., Mikulincer, M., Rydall, A., Walsh, A., & Rodin, G. 
(2007). Hidden morbidity in cancer: spouse caregivers. Journal of 

Clinical Oncology, 25(30), 4829-4834. 

 הפרעות אכילה 11
 מספר הקורס 10פרק   
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פסיכותרפיה: סיכום 
גישות שונות מעבר 

לאבחנות ופרוטוקולים 
 מאוחדים

  
  

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


