
    
 

  קמפוס אילת     מכללת אחווה    גוריון- אוניברסיטת בן

  

   מדעי ההתנהגות–מבוא לפסיכולוגיה 

  ח"תשס

  

  :סגל הוראה

  :מרצים

  .נחשון מירן' פרופ: אוניברסיטת בן גוריון

  .יוסי צלגוב' פרופ: מכללת אחווה

  .אבי בסר' פרופ: מכללת אילת

  

  :מתרגלים

, דימוב אדוארד, גרינברג יהונתן, פרבר מאיה, שליקינן , אדיר רם: גוריון-אוניברסיטת בן

  .שמיר דפנה

  . קרן דנינו": אילת"מכללת 

  .תמיר ורד, אלגזי נורית: מכללת אחווה

  

   :מטרת הקורס

  .הקניית ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של מדע הפסיכולוגיה

  . שנתי:משך הקורס

  

  : דרישות הקורס

הבסיס , )1(ל החומר המתקשר לפרקים מהי פסיכולוגיה על כ' מבחן בתום סמסטר א     �

 מציון 42.5%) (פרק מקרלסון(וזיכרון , )7(למידה , )5(תפיסה , )4(חישה , )2(הנוירוביולוגי 

  ). הקורס

  ). מציון הקורס42.5%(על כל יתר הפרקים ' מבחן בתום סמסטר ב     �

  .גרפיההתרגילים והביבליו, המבחנים מבוססים על חומר ההרצאות

 חובה להגיש, הראשוןאת התרגיל ).  מציון הקורס15%( תרגילים במהלך השנה 4הגשת      �

  .  ינתן עליו ציוןלאאך 

הנקודות לא יינתנו על פחות .  נקודות לציון הסופי5 שעות ניסוי בונוס של 12 -השתתפות ב     �

  . נקודות ניסוי6היינו ,  מהנקודות50%מי שחוזר על הקורס חייב ב . ניסוי שעות 12מ 

  

   



  :חומר הקריאה

Smith et al. (2003). Atkinson &  Hilgard’s Introduction to Psychology  (14th 

ed.). Balmont CA: Thomson Wadswoth Learning. 

 

   

  :תוכן הקורס

  :'סמסטר א

   

  

1.      Nature of psychology ( 1פרק  ) pp. 1-9 and 16- to the end. 

2.      Neurobiological basis of psychology ( 2פרק  ). 

3.      Sensory processes ( 4פרק  ) pp. 106-126. 

4.      Perception (  .( 5פרק 

5.      Learning and conditioning ( 7פרק  ). 

6.      Memory.   From Carlson, Buskist & Martin (2000) Psy chology: The 

Science of Behaviour – European Adaptation . (Allyn  and Bacon/ 

Pearson) ( 8פרק    פרק זה נמצא מצולם באתר הקורס  .(

 :'סמסטר ב

   

7.      /Emotions (  יילמד, 410-414 לא כולל עמודים 11פרק    (באוניברסיטה ואילת בלבד 

/Consciousness ) יילמד 6פרק  באחווה בלבד 

8.      Intelligence (   .( 12פרק 

9.      Psychological development ( 3פרק  ).  

10.      Personality (  .( 13פרק 

11. Psychological disorders (15   .(פרק 

12. Thought (9   .pp. 326-351 .(פרק 

  

  
 


