אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך  -תשע"ז
שם הקורס :סוגיות בחקר המוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה
מס' קורס 12910225-12910335 :
שם המרצה :ד"ר עידית שלו
יעדי ההוראה:
סימינר זה יעסוק בחקר המוטיבציה ,שהוא הכח הבסיסי המנע אותנו לפעולה .בסמסטר
הראשון נתייחס לתאוריות ומחקר עכשוי בחקר היבטים מוטיבציוניים שונים .כגון קשרים בין
מוטיבציה לעוררות גופנית או אישיות ,השפעת מנגנונים קוגניטיביים תפיסתיים ופיזיולוגיים על
מוטיבציה .ננתח תפקוד יום יומי במונחי תאוריות המוטיבציה .נתייחס לתהליכים כגון שליטה
עצמית ,דחיינות ,תחושות של אנרגיה ועייפות ,רצון חופשי וכפייה ,גורמים המשפיעים על
השגה או אי השגת מטרות .השיעורים יתבססו על דיונים הנובעים מחומר הקריאה ומטרתם
סיוע בפיתוח הצעות מחקר .הסטודנטים יתבקשו להציג מאמרים בכיתה במהלך הסמסטר
הראשון .בסמסטר השני יתמקדו הפגישות במעקב אחר המחקר שיתבצע בקבוצות השונות.
לימודים:יציגו הסטודנטים את תוצאות מחקרם בכיתה.
פרשיותהסמסטר
בסוף
נושאים:
מבוא לחקר המוטיבציה
הומיאוסטזיס ומוטיבציה
עוררות והתנהגות
מוטיבציה ואישיות
מוטיבציה פנימית וחיצונית
מטרות
השפעות לא מודעות על מוטיבציה ורגש
וויסות עצמי ורגשי ללא מודעות
שליטה עצמית
רצון חופשי
אנרגיה ועייפות
קוגניצית גוף ומוטיבציה
השפעת רמזים תפיסתיים סביבתיים כגון טמפרטורה ,צבעים ,מרחק וגודל על תהליכים
מוטיבציוניים
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*Additional papers would be given by the lecturer

יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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