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  :אור הקורסית

יקה  בין מוזהקשר .יקה מבטאת ומעוררת רגשמחקר האמפירי הבוחן כיצד מוזעוסק בקורס  זה 

אולם רק .  מאליומובןוכמעט , יקהמהותי למוז, בסיסי–מאזיניםויקאים  מוז– לרגש נראה לרבים

את ,  ניסויית את טיבם של קשרים אלובעשורים האחרון החלו המדעים הקוגניטיביים לבחון

ות בקורס ננסה להבין מהן השאל. ואת המנגנונים הפסיכולוגיים העומדים ביסודם, תפקידיהם

מהם הממצאים , מהן שיטות המחקר בהן הוא משתמש, יקהששואל מחקר אמפירי של רגש במוז

מה נותר נבדוק  –  פחותחשוב לא .שהוצעו בהתבסס על ממצאים אלומהם המודלים ו, המרכזיים

המחקר  מן הרשת שפורש )אולי(חומקות ותובנות על מוסיקה ורגש  ואילו שאלות, לחקורעוד 

  .ניסויי-הפסיכולוגי

  

This course surveys recent empirical research investigating how music expresses and 
evokes emotions. It examines the main research questions, methodologies, findings 
and models of this research, as well as the issues it leaves unaddressed.  
  

  דרישות הקורס 

   .מבחן, תרגילים, האזנה, קריאה, השתתפות, נוכחות

  

  דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

ית מידי המגמה הקוגניטיבולתל, )מכל המגמות(יקה זהראשון במוהקורס מיועד לתלמידי התואר 

בסיסי  נדרש ידע  .)תלמידים אחרים יתקבלו  באישור המרצה(א הכללי במדעי הרוח "בתכנית הב

  .יקאליתבקריאת תווים ובתיאוריה מוז

  

  מרכיבי הציון הסופי

   . ועבודות  בית הגשת תרגילים30 %,  בחינה מסכמת70%

  

  

  

  

  



 

 

  

  נושאי הקורס
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