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  ו"ענחשון מירן/תש פרופ.
הקורס יציג מגוון תחומי מחקר הקשורים לאינטליגנציה האנושית כולל הבסיס האבולוציוני 

ההבדלים של .  בהקשר םבקרב אנשים החיים היו להתפתחותה וההבדלים הבינאישיים
הדיון על הבסיס הגנטי, ייסקר וכן של הבדלים אלו הבינאישיים יסקרו המימדים העיקריים 

  .הםהקוגניטיבי והמוחי של
המבחן יכלול את כל הנושאים שנלמדו הציון בקורס יתבסס על מבחן שינתן בסוף הקורס.  

ופיע במאמרים לא יוצג בכיתה חלק מהחומר המ  המצגות של הסטודנטים.חומר הקריאה וכולל 
  ועדיין יכלל בבחינה.
נקודות בונוס לתלמידים שיבחרו להציג בכיתה הצגות קצרות של  5ינתנו  הצגות בכיתה:

כשהמגבלה היא של  הזכות להצגה בכיתה היא על בסיס של כל הקודם זוכהמאמר אמפירי.  

 PowerPointשקפי  2-3ת לההצגות מוגבלו.  שלוש הצגות לכל שיעור החל מהשיעור השלישי
או בשלשות  דקות של הצגה.  אם מספר התלמידים בקורס יהיה גדול ההצגות יעשו בזוגות 5-10ו

בכיתה תעשה באמצעות האימייל  ת מאמרבקשה להצג .כפי שהדבר יקבע לאחר תקופת השינוים

  :האימייל צריך לכלול  .shahar.nitzan@gmail.comשישלח לניצן שחר 
  יםשמות המציג .1
  מספרי ת"ז  .2
  שם המאמר   .3

  (ולא כלינק).  מצורף  PDFהמאמר כקובץ  .4
בכל .  סקירה ואין לבחור מאמריהמדווחים על מחקר אמפירי יש לבחור מאמרים קצרים 

העוסקים באינטליגנציה בהיבטיה השונים  יש לבחור מאמרים מכתבי עת מובילים בתחוםמקרה 
  .מסוג אלו הנסקרים בקורס זה

 Psychonomicוה  APSה  APAי עת כאלו הם כל כתבי העת של ה דוגמאות לכתב
Society  וכן כתבי עת כלליים כמוNature, Science  וכמובן את כתב העת היחודי לתחום

Intelligence בין כתבי העת של ה  .APA  אפשר להזכיר את כל הענפים שלJournal of 
Experimental Psychology  וכןJournal of Personality and Social 

Psychology, Educational Psychology, Developmental Psychology בין אלו  .

  .Psychological Scienceאפשר להזכיר את  APSשל ה 
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