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  ההוראה:יעדי 

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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  ללמוד עד הכותרת שמופיע בעמוד האחרון
  

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

 מבוא.  הגדרת התניה קלאסית ואופרנטית. 
  עקרונות התניה קלאסית מעוררת  ועקומת הרכישה.
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1מאמר    2     תפקיד המודעות. : התניה קלאסית התניה קלאסית 
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 "CS-US Contingencies"  

 3-4  התניה קלאסית: עכבה וחסימה 
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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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