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  יעדי ההוראה:

כלליים המהווים את  מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט ידע בסיסי בתופעות ובתיאוריות השונות של למידה.  נלמד  על עקרונות   
 הבסיס לחקר פסיכולוגיה קוגניטיבית, קבלת החלטות וטיפול התנהגותי . 

 ספר הקורס  נמצא בספרייה.   
 דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית    

  
   לקרוא עד הכותרת שמופיעה בעמוד. 
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תרגיל הגשה בזוגות. . 1   30%  

i.  רגיל הינה להמחיש את החומר הנלמד ולהעלות רעיונות לבחון שאלות רלוונטיות.  נושא התרגיל הנו: מטרת הת

 .   חוסר אונים נרכש

ii.    .על הסטודנטים הגשה ביחידים  במקרים חריגים באישור המרצה או המרתגלת.  הרצה והגשת התרגיל בזוגות

 לנתח את הנתונים ולהגיש דו"ח קצר עד שלושה עמודים.  
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גם אם הציון  שלא יקבל ציון עובר בכל אחת מהמטלות )תרגיל ומבחן( יקבל ציון נכשל בקורססטודנט 

 .56הממוצע מעל 
 

  הכותרת שמופיע בעמוד האחרוןללמוד עד 
  

   נושא  עמודים 
 עד:  39-55
 "Conditioning with drugs as S*s"  

 מבוא.  הגדרת התניה קלאסית ואופרנטית. 
  עקרונות התניה קלאסית מעוררת  ועקומת הרכישה.

 1 

1מאמר    2     תפקיד המודעות. : התניה קלאסית התניה קלאסית 

 עד:  103-114
 "CS-US Contingencies"  

 3-4  התניה קלאסית: עכבה וחסימה 

231-8;  "Choice" pg 239 עד 
245-248 Impulsiveness and self-control  
349-353 Partial reinforcement and persistence  
  

התניה אופרנטית: כללים בסיסיים,   הפחתת ערך 
  temporal discountingחיזוק מושהה 

 5-6 

 2מאמר  
Robinson & Flagel 2009  

מוטיבציה ותמריצים: השפעות הדדיות בין התניה 
  פבלוביאנית ואופרנטית.

 Autoshaping and misbehavior 
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 353-359   PIT – Pavlovian Instrumental transfer  

הבחנה בין עונש ופחד.  עונש כאמצעי להוביל  עונש:   
 לשיתוף פעולה. 
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 11  פחד מותנה והימלטות  

267-292 until "Another Look at"   12  הבחנה והכללה 

 13  השלמת החומר   

  

            


