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 פרטי הקורס

 

 דרישות קדם

 

 אין.

 מטרות/יעדי הקורס

 

ם השונים בהם הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" מציג בפני הסטודנטים את הנושאי

. המטרה היא להציג עוסקת הפסיכולוגיה ומנסה לתת תמונה רחבה של התחום

שיטות המחקר בכל נושא את המושגים המרכזיים, התיאוריות החשובות  ו

 אלו.  נושאיםהנהוגות בו, כהכנה לקורסים ממוקדים יותר בהמרכזיות 

תאור תמציתי של 

 הקורס

מהי נדון בנושאים הבאים: א'( )מבוא לפסיכולוגיה  בסמסטר הראשון

 ורגשות.למידה , תהליכים חושיים, תפיסה, מודעותפסיכולוגיה, 

 שיטת ההוראה

 

שעות  2הקורס מועבר במסגרת של שיעור, כאשר ניתנת הרצאה בשבוע )

 סמסטריאליות(. 
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דרישות 

 /מטלותהקורס

 

 .ספר הקורס הוא: קריאה 

Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology 

(15th Edition)  

. המבחן בסוף הקורס חובהקריאת הפרקים הרלוונטיים בספר היא 

, ויש באנגליתמבוסס, ברובו, על חומר קריאה זה. יש לקרוא את הספר 

)ולא במהדורות קודמות(. בעמוד הבא בלבד  15במהדורה להשתמש 

בנוסף, יש לקרוא את   מפורטים הפרקים שיש לקרוא מספר הקורס.

 המאמרים המופיעים בתכנית הקורס )בעמוד הבא(.

  ינתנו שלושה תרגילים, שהגשתם היא יבמהלך הקורס . תרגיליםהגשת

. לתרגילים ניתן ציון, המהווה חלק מציון הקורס. משקל התרגיל חובה

י נהתרגיל הש , ומשקלכל אחד נקודות 6הוא  שיילוהתרגיל השהראשון 

 . 0לא יוגש במועד יקבל את הציון תרגיל אשר לא יוגש או  .נקודות 8

 נקודות מציון הקורס. 20שלושת התרגילים יחד מהווים 

 הןבסוף הקורס יערך מבחן מסכם, שיתבסס . בחינת הסיוםעמידה ב 

הן  על חומר הקריאה. המבחן יכלול  והןעל החומר שיועבר בשיעור 

והן שאלות פתוחות קצרות )עם  אלות "סגורות" )"אמריקאיות"(ש

 , והוא יערך ללא חומר עזר. ם מוגבל לתשובה(מקו

ציון התרגילים ו, (80%הוא שקלול של ציון הבחינה )הציון הסופי בקורס  הרכב הציון 

(20%). 

 .לא חובה נוכחות
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 נושאי הלימוד לפי שבועות -כנית הקורס ת
 

 הקורס מספר פרקי קריאה נושא ההרצאה שבוע

 1שבוע 

  1רק פ מהי פסיכולוגיה –מבוא 
 )כל הפרק(

 2שבוע 

 מחקר בפסיכולוגיה–תרגול  7שבוע 

קונפורמיות תפיסתית  :מאמר לקריאה
בחולים סכיזופרניים: מחקר השוואתי עם 

יורם ברק, אהוד בודנר, ענת . נבדקים בריאים
פסיכולוגיה , אחירון, עליזה רינג, שאול סטיר

 )יועבר לסטודנטים(. 666-666 6996( 2ה)

   סיס הביולוגי של ההתנהגותהב 4שבוע 

 5שבוע 

 תהליכים חושיים

 . 4פרק 
 : מלבד כל הפרק

Other Senses  

 2שבוע  

 3שבוע 

 תפיסה
  .5פרק 

 :מלבדהפרק כל 

Perceptual Development  
 8שבוע 

 מודעות 9שבוע 

  .2פרק 
 :מלבדכל הפרק 

Psychoactive Drugs  

PSI Phenomena 
   

 11שבוע 

 והתניה למידה

 
 .3פרק 

 כל הפרק עד:
Cognitive factors (253) 

 )לא כולל(
 

 11שבוע 

 12שבוע 

 רגשות
  .11פרק 

 :מלבדכל הפרק 
Aggression   

 
 17שבוע 

 


