
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101.1.0027) פסיכולוגיה ניסוייתשם הקורס:    
 2020-2021  "אפתש

 

 סילבוס

 reggevn@bgu.ac.ilד"ר ניב רגב,  :מרצהשם ה
 , סמסטר א'12:00–10:00יום ה',  שעות הלימוד + תרגול:

 )בתיאום מראש( 13:00–12:00יום 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 שלכם, לעיסוק עתידי, ולהסקה סיבתית בחיי  מהווההקורס בפסיכולוגיה ניסויית 
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
 

את החלק הראשון, התיאורטי, של ההתנסות בפסיכולוגיה ניסויית )ראו פרטים על קורס המשך חובה,  הקורס מהווה
כלים לשיפוט והערכה  -בשיטות מחקר  סוקקורס שיהווה את החלק השני והמעשי, בדרישות הקורס(. בקורס זה נע

 של מחקרים בפסיכולוגיה. 
 

קורס זה נערך במתכונת של 'כיתה הפוכה'. במתכונת זו נעלה הרצאות מוקלטות מבעוד מועד. על הסטודנטיות 
לצפות בהרצאות אלו מבעוד מועד, ולהגיע לשיעור לאחר שצפוי בהרצאה הרלוונטית לאותו שבוע. בשיעורים עם 

המוקלט, נתרגל על בסיס שימוש במקרי מרצה הקורס אנחנו נדון בהרצאה המוקלטת, נעלה סוגיות שנובעות מהתוכן 
 בוחן ושאלות לדוגמה, וניחשף לכמה כלים שימושיים נוספים. 

בשל המגבלות על נוכחות של מספר  יתקיימו בפורמט מקוון( 2021-2020השיעורים בקורס בשנת הלימודים תשפ"א )
 גדול של אנשים במקום אחד.

 מבנה המבחן

הנלמד בשיעורים אשר ילווה ע"י מצגות הקורס המופיעות באתר  בסוף הסמסטר תתקיים בחינה על החומר
אלו יהיו נושאים ללמידה עצמית. בנוסף, יהיה עליכם  –הקורס )במודל(, כולל מצגות שלא נספיק ללמוד בכיתה 

לקרוא שני מאמרים באנגלית שיתפרסמו באתר הקורס. מאמרים אלו יתארו מחקר, ובבחינה יהיו מספר שאלות 
 משני המאמרים )לכל מועד יהיה צמד מאמרים אחר(. על כל אחד

 שעת קבלה

הסיבה הטובה ביותר לשלוח אליי אימיילים או להגיע לשעת הקבלה שלי היא סקרנות לגבי תכנים שקראתם או 
נחשפתם אליהם במסגרת הקורס. אם עולה בכם שאלה בעקבות מאמר שקראתם או ניסיון להבין את המצגות, 

 אשמח מאוד להשיב.

 פורום לשאלות

באתר הקורס יופעל פורום לשאלות על חומר הקורס. בפורום השאלות על חומר הקורס ישיבו סטודנטים זה לזה, 
 ללא פיקוח של מרצה הקורס. מרצה הקורס ישיב על שאלות בפורום באופן עיתי. 



 
 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

 
 . 10% –בזמן השיעור(  או מטלות שיוצגו מענה על קישוריםשיעורים לכל הפחות )בצורת  5-השתתפות פעילה ב

 . 90% –בית  מבחן

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

 
 דרישות הקורס:

 
-101-1, 'מבוא לפסיכולוגיה' 101-1-10069, 'הסקה סטטיסטית' 101-1-0049 'מבוא לסטטיסטיקה' : קורסי קדם

10089  

 .14:00-16:00, יום ה', 101-1-0041: "מתודולוגיה בפסיכולוגיה ניסויית", קורס המשך חובה )תנאי למעבר שנה(

 ומעלה. 56ציון עובר בקורס הינו ציון סופי משוקלל של 

 .בשל האופי המקוון של הקורס, חובה להיות עם מצלמה פתוחה בזמן שאילת שאלות

 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 

עומדת לרשותכם האפשרות לצטט או להתייחס למקור של העתקה והדבקה או פרפרזה( אינן באות בחשבון. תמיד 
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 ,2012על ידי  )הערה זו מצוטטת מסילבוסים אחרים; הנוסח הספציפי הזה נכתב במקור באנגלית

  :נושאי הלימוד

 :נושאי הקורס )סדר הנושאים נתון לשינויים(

 מבוא לשיטות מחקר ופסיכולוגיה ניסויית •

 :תקפים, איומים ופתרונות –מערכי מחקר  •

o תוקף המסקנה הסטטיסטית. 

o  מערכי מחקר רעים, רעים פחות, וטובים –תוקף פנימי. 

o תוקף חיצוני. 

o מהימנות המדידה ותוקף מבנה. 

 .איך כותבים מאמר מדעי •

 .הקהילה המדעית •

  .בעריכת ניסויים אמפיריים  Best practicesגישות עדכניות ל •

 .אתיקה במחקר •

 נושאים מתקדמים נוספים. •

 
 :)רשות בלבד!( רשימת קריאה

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


