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 הקורס: מטרות

הסטודנטים יכירו וידעו ליישם ידע בתחום האינטליגנציה להבנת תופעות פסיכולוגיות.  ידע זה כולל את הבסיס 
, ומהם בני אדםהאבולוציוני להתפתחותה של אינטליגנציה, מהם ההבדלים הבינאישיים באינטליגנציה בקרב 

 הגנטיים, הנוירוביולוגיים והקוגניטיביים להבדלים אלו.   המקורות

 

 הקורס: מבנה

, אלא אם כן יקרה התרחיש הסביר יותר, וההוראה תתקיים בזום.  במקרה זה כיתהיתקיים בשהקורס יתקיים כשיעור שבועי 
   .זוםדיון )שאלות ותשובות( ב בחלק מהשיעורים תועלה הקלטה של השיעור לאתר הקורס מראש, ובשעת השיעור יתקיים

 

 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

נתן בסוף הקורס.  המבחן יכלול את כל הנושאים שנלמדו כולל יהציון בקורס יתבסס על מבחן שי הערכה רגילה:
חומר הקריאה )ישנם שלושה מאמרי חובה( והמצגות של הסטודנטים.  חלק מהחומר המופיע בשלושת המאמרים 

 .בבחינה לייכלברשימת הקריאה לא יוצג בכיתה ועדיין 

שלא ניתן יהיה לקים מבחן בגלל משבר הקורונה, ציון היותר סביר במקרה  למשבר הקורונה:הערכה עם התאמות 
שעות( שתועלה לאתר הקורס במועד עליו יוכרז מראש.  עבודת הבית  4הקורס יתבסס על עבודת בית קצובת זמן )

ודנטים שיבחרו מסוגים שונים כולל שאלות שמחייבות לפתח רעיונות משל עצמכם.  כרבע מהסטתכלול שאלות 
אקראית יעברו בחינה בעל פה על הבחינה אותה הגישו בכתב.  הבחינה בעל פה תתבצע מיד לאחר מועד הגשת 

 העבודה.  

ביצוע עבודות הבית יחייב אתכם לחתום על "קוד הגינות" שבו תתחייבו לבצע את התרגילים ועבודות הבית לבד 
ללא כל עזרה וללא מתן סיוע לאחרים.  כמו כן תתבקשו לחתום על הצהרה שכך פעלתם בעת הגשת עבודות הבית.  

, מי שיפרו את אמוננו יטופלו בחומרה רבה אנו נותנים בהם אמון ורואים בכם את אנשי המקצוע של העתיד.  לפיכך
 ביותר.  

נקודות בונוס לתלמידים שיבחרו להציג בכיתה הצגות קצרות של מאמר אמפירי.  הזכות  5נתנו יהצגות בכיתה: י
להצגה בכיתה היא על בסיס של כל הקודם זוכה כשהמגבלה היא של שלוש הצגות לכל שיעור החל מהשיעור 

דקות של הצגה.  אם מספר התלמידים בקורס יהיה  5-10ו PowerPoint שקפי 2-3לות להשלישי.  ההצגות מוגב
אם משבר הקורונה יחייב זאת, .  םהשינוייגדול ההצגות יעשו בזוגות או בשלשות כפי שהדבר יקבע לאחר תקופת 

 .הצגות המאמרים יעשו באמצעות זום

  .יפורט באתר הקורס בקשה להצגת מאמר בכיתה תעשה באמצעות האימייל כפי שהדבר

 שמות המציגים .1

  מספרי ת"ז .2



   שם המאמר .3

   .מצורף )ולא כלינק( PDF המאמר כקובץ .4

 

תיאוריה.  -יש לבחור מאמרים קצרים המדווחים על מחקר אמפירי עדכני ואין לבחור מאמרי סקירה או מאמרי דעה
ים באינטליגנציה בהיבטיה השונים מסוג אלו בכל מקרה יש לבחור מאמרים מכתבי עת מובילים בתחום העוסק

 .הנסקרים בקורס זה

וכן כתבי עת  Psychonomic Societyוה  APSה  APAדוגמאות לכתבי עת כאלו הם כל כתבי העת של ה 
.  בין כתבי העת של Intelligenceוכמובן את כתב העת היחודי לתחום:  PNAS, Nature, Scienceכלליים כמו  

 Journal ofוכן  Journal of Experimental Psychologyאפשר להזכיר את כל הענפים של  APAה 
Personality and Social Psychology, Educational Psychology, Developmental Psychology בין  .

 .Psychological Scienceאפשר להזכיר את  APSאלו של ה 
 

 דרישות הקורס:

 
.  חובה להיות נוכח בשיעורים שבהם מתקיימות הצגות פתוחה אם הקורס יתנהל בזוםחובה להיות עם מצלמה 

 סטודנטים.

  :נושאי הלימוד

גנציה, הבסיס המוחי לאינטליגנציה, יבי לאינטליאבולוציה של אינטליגנציה, סוגי אינטליגנציה, הבסיס הקוגניט
 קוגניטיבי, אינטליגנציה אמוציונלית.הבסיס הגנטי לאינטליגנציה, שינוי אינטליגנציה באמצעות אימון 

 

 רשימת קריאה:

 
(.  מאמרים שמסומנים ב ביבליוגרפיה של מאמרים שהיוו בסיס למצגות )שכוללות הרבה מעבר להם

יכלל קרוב לוודאי בבחינה )או בעבודה המהווה חלופה מהווים חובת קריאה והחומר שמובא בהם ** 
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