
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101.1.0041) פסיכולוגיה ניסוייתמתודולוגיה בשם הקורס:    
 2020-2021  "אפתש

 

 סילבוס

 reggevn@bgu.ac.ilד"ר ניב רגב,  :מרצהשם ה
 , סמסטר ב'16:00–14:00יום ה',  שעות הלימוד + תרגול:

 )בתיאום מראש( 14:00–13:00יום ה׳ שעת קבלה: 
 

 הקורס: מטרות

הקורס מיועד להקנות לסטודנטיות וסטודנטים כלים בסיסיים לתכנון, ביצוע, דיווח על תוצאות וחשיבה ביקורתית 
 .על מחקרים ניסויים והסקה סיבתית בפסיכולוגיה

בסיס חשוב ללמידה עתידית  יםמהוווההמשך שלו, מתודולוגיה בפסיכולוגיה ניסויית, הקורס בפסיכולוגיה ניסויית 
שלכם, לעיסוק עתידי, ולהסקה סיבתית בחיי היומיום. לכן, אפילו אם בסוף צוות הקורס יפקשש ויעניק לכם ציון 

נמוך )או גבוה( מהציון המגיע לכם, נסו להצליח בקורס בקריטריון החשוב באמת: שיפור הבנתכם בפסיכולוגיה 
 ניסויית.

 

 הקורס: מבנה
 

תכנון, יצירת, הרצת ב סוק, של ההתנסות בפסיכולוגיה ניסויית. בקורס זה נעמעשי, ההשניהקורס מהווה את החלק 
 וכתיבת מחקר בפועל. הפעילויות הללו יתבססו על הידע שרכשתן בקורס 'פסיכולוגיה ניסויית'. 

 
שלמדתן בקורס פסיכולוגיה מחקר שיטות ה נושאים אלו ילמדו דרך תרגולים, פגישות עם מתרגלים והתנסות בפועל.

יעזרו לכם בתכנון הניסוי שלכם, והניסיון בתכנון והרצת הניסוי יעזור לכם להבין את המושגים ורעיונות ניסויית 
 וצגו בשיעורים.הש
 

סטודנטים במתכונת של ליווי אישי של מתרגלים. בנוסף,  3עיקר העבודה במסגרת הקורס תיערך בצוותים של 
 הקלטות המסבירות נושאים משותפים לכלל הסטודנטים.  יפורסמו מספר

פנים במידה וזה יהיה אפשרי. במידה והנחיות האוניברסיטה, משרד -אל-הפגישות עם המתרגלים יערכו פנים
 .יתקיימו בפורמט מקווןהבריאות או גורמים אחרים לא יאפשרו קיום מפגשים כאלה, המפגשים 

 
 למי פונים מתי

 .או במודל בפורום "דיונים בחומר הקורס" הנלמד: שעות הקבלה של המרצהשאלות על החומר  •

 שאלות על העבודה: שעות הקבלה השבועיות של המתרגלים. •

שאלות מנהלתיות על הקורס )בעיות בזוגות בעבודה, בעיות טכניות באתר הקורס, וכד'(: אימייל לרכז  •
 הקורס.

 לרכז הקורס.וכד׳(: אימייל  , מודלשאלות טכניות )קוולטריקס •

 .: מזכירות המחלקההגשת מטלת בינייםבקשות מיוחדות בנוגע לדחיית עבודה או  •

 מתרגלים, בהתאם לתוכן.האו  , רכז הקורס,עצות, הערות ומשוב לגבי הקורס: אימייל למרצה הקורס •

 



 שעות קבלה

מתרגלים מראש באימייל שאתם לתאם הגעה עם ההמתרגלים יקיימו שעות קבלה שבועיות, בזמנים קבועים. יש 
 , כדי לוודא שהם מחכים לכם.לנכוח בפגישהמתכוונים 

 פורום לשאלות

בקבוצת הדיון של כל מתרגלת באתר הקורס, ניתן לפרסם שאלות הרלבנטיות לכל הסטודנטים. המתרגלים 
לה זו כדי למנוע ישיבו על שאלות אלו לפחות פעם בשבוע. לא ניתן לשלוח שאלות באימייל )אנו נוקטים בהגב

מצב של הצפת המתרגלים באימיילים(. מומלץ לא לשמור את כל השאלות שלכם ליום־יומיים האחרונים לפני 
 .המטלותמועד הגשת 

 
 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

 
 20% –פגישות אישיות ,והשתתפות במסמך כוונות  ●

 15% –וקבצים מלווים (pre-registrationהגשות רישום מקדים של הניסויים ) ●

 0% –עבודה א׳  ●

 5% –השתתפות כנבדקים בניסויים  ●

 60% – עבודה ב׳ ●

 הציונים של הרכיבים השונים בקורס יתוקננו בהתאם לממוצע הרב שנתי של הקורס.

 
 דרישות הקורס:

 
 .101-1-0027פסיכולוגיה ניסויית",  : "קדםקורס 

 ומעלה. 56ציון עובר בקורס הינו ציון סופי משוקלל של 

 כתיבה על אתית שוליים הערת

להלן סדר הפעולות אותן נרצה לעשות כשאנחנו כותבים הערות ועבודות. תחילה אנו קוראים, לאחר מכן אנו חושבים 
ודנים, ולבסוף אנו כותבים את המסקנות שלנו. הצגה של חומרים מהאינטרנט או פרסומים כאילו הם שלכם )בצורה 

זה( אינן באות בחשבון. תמיד עומדת לרשותכם האפשרות לצטט או להתייחס למקור של העתקה והדבקה או פרפר
אחר כל עוד אתם מציינים את המקור. לסיכום, אנו תמיד כותבים את מחשבותינו במילים שלנו, ועלינו לתת קרדיט 

 לאחרים כשאנו מציגים את מחשבותיהם בכתיבתנו.

 (.Kent Berridge ,2012)הערה זו מצוטטת מסילבוסים אחרים; הנוסח הספציפי הזה נכתב במקור באנגלית על ידי 

 
  :נושאי הלימוד

 הרצתו, לניסוי, רעיון בהגיית התנסות מהווה העבודה .מחקרי דו״ח כתיבתוב במחקר יתנסו הסטודנטים בקורס

  ניסויית'. 'פסיכולוגיה בקורס שנלמדו ניסויי במחקר עקרונות יישמו הסטודנטים מחקרי. דו״ח וכתיבת

 
 :)רשות בלבד!( רשימת קריאה

(. האוניברסיטה 5-8, 1-3שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו )יחידות (.  2001) מרום, ר.-ביית
 .  )מהדורה שנייה( הפתוחה

 


