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 הקורס: מטרות

והכרות של סוגיות  אינהיביציה ובקרה קוגניטיבית ותיאוריה בנושאהקניית ידע ומושגים בסיסיים במחקר 

 מרכזיות בתחום. 

 
 הקורס: מבנה

 דרך הזום. ז אובמידה ונהיה נתונים למגבלות הקורונה הקורס יתקיים באופן שבועי באופן פרונטלי 

 . יםהקורס יורכב משלושה חלקים: היכרות ומבוא, מאמרים מרכזיים, דיבייט

פונקציות ניהוליות ו אבני היסוד בתחום ונקיים יישור קו על רעיונות בסיסיים בצגבהיכרות ומבוא יו

 .ואינהיביציה

 גו פרזנטציות של מאמרים חשובים מהתחום ונדון בהם בכיתה. בחלק המאמרים המרכזיים הסטודנטים יצי

 בחלק האחרון הכיתה תחולק לקבוצות כך שקבוצות יידרשו להציג ולדון בשאלות מהותיות בתחום. 

 חלק ושיעור אפשר להעביר גם בזום. מבנה הקורס לא צפוי להשתנות תחת מגבלות הקורונה וכל 

 
 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

 

 כל שיעור שיופסד החל מהשיעור העשירי יגרור הורדה של נקודה. –נוכחות  10%

 ובשיעור.השתתפות בדיון  15%

 של מאמר מרכזי.פרזנטציה  30%

 ציון בדיבייט. 45%

 

 מדירוג הסטודנטים. 30% -דירוג המרצה ומ 70% -בדיבייט יורכבו מ ניםהציו

 

 דרישות הקורס:
 קורסי קדם: פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה ניסויית.  -

mailto:Shacharh@post.bgu.ac.il


 
 

  :נושאי הלימוד

 .וכיצד הם קשורותשליטה קוגניטיבית  ,אינהיביציה ן פונקציות ניהוליות,המ -

 טקסונומיה של אינהיביציות. -

 מודלים. -

 מטלות מרכזיות במחקר אינהיביציה. -

 המתח שבין ניתוחי שונות להבדלים אינדיבידואליים. -

 פסיכופתולוגיה הקשורה לתפקודים אינהיבטוריים לקויים. -

 .בפונקציות ניהוליות אימון -
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