תאריך עדכון 03/05/2012

שם המרצה :ד"ר אורי רסובסקי
שם הקורס :מבוא לפסיכולוגיה
מספר הקורס:

60-101-02/03
סוג הקורס :שיעור

שנת לימודים :תשע"ג

היקף שעות2 :

סמסטר :א

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס) :מטרות על  /מטרות ספציפיות(:

הקורס נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות מיומנויות לימוד ומחקר תוך חשיפה לתכנים
נבחרים מתחומים שונים בפסיכולוגיה.

ב .תוכן הקורס:

קורס זה מציג בפני הסטודנטים את הנושאים השונים בהם עוסקת הפסיכולוגיה ומנסה לתת
תמונה רחבה של התחום ושיטות המחקר הנהוגות בו ,כהכנה לקורסים ממוקדים יותר
בתחומים אלו .הנושאים בהם נעסוק במהלך הקורס כוללות ,בין היתר ,את הבסיס הביולוגי
של פסיכולוגיה ,תהליכים חושיים ,תפיסה ,מודעות ,למידה ,רגשות ,זיכרון ,שפה וחשיבה,
מבחנים פסיכולוגיים ,פסיכולוגיה חברתית ,תיאוריות אישיות ,פסיכופתולוגיה ושיטות טיפול.

מהלך השיעורים:

הקורס מועבר במסגרת של שיעור ,כאשר ניתנת הרצאה בשבוע ) 2שעות סמסטריאליות(.
במידת האפשר ,יתבצע תרגול בקבוצות קטנות יותר.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1

מבוא –
היסטוריה,
גישות ,ומחקר
מדעי

פרק 1

כל הפרק

2

למידה

פרק 7

כל הפרק

3

זיכרון

פרק 8

כל הפרק

4

רגשות

פרק 11

כל הפרק

5

אישיות

פרק 13

כל הפרק

6

דחק וטראומה

פרק 14

כל הפרק

7

פסיכולוגיה
אבנורמלית

פרק 15

כל הפרק

8

פסיכותרפיה

פרק 16

כל הפרק

9

פסיכולוגיה
חברתית

פרק 17

כל הפרק

ג .חובות הקורס:
אין.

דרישות קדם:

חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1הגשת עבודות עפ"י דרישת המרצה.
 .2חובות קריאה עפ"י דרישת המרצה.
 .3עמידה במבחן המסכם בציון עובר ) (65לפחות.
מטלות )הגשה בזוגות לתא של איתמר לוי(:
 .1מטלת ספרייה – קבלה בשבוע  1ומסירה בשבוע .3
 .2מטלת תצפית וניתוח בנושא למידה – קבלה שבוע  3מסירה שבוע .5
 .3מטלת ניתוח אישיות  -קבלה שבוע  6מסירה שבוע .8
מרכיבי הציון הסופי:
 30% .1ציון מצטבר במטלות המוגשות ) 3מטלות( :מטלת ספריה )עובר/לא עובר( שתי
מטלות נוספות כל אחת .15%
 70% .2ציון הבחינה המסכמת שתיערך בסוף הסמסטר )ציון עובר  .(65הבחינה תתבסס
על החומר שיועבר בשיעור ועל חומר הקריאה .הבחינה תכלול שאלות רב-ברירתיות
)"אמריקאיות"( ושאלות פתוחות ,והיא תיערך ללא חומר עזר.

ד .ביבליוגרפיה:
ספרי הלימוד ) (textbooksוספרי עזר נוספים:
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema,
S. (2004). Hilgard’s Introduction to Psychology. (14th edition). New York:
Harcourt Brace College Publishers.
חומר מחייב למבחנים:
כל חומר הקריאה והחומר שהועבר בשיעור.

