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סמסטר :א' היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
• הקניית מושגי יסוד בפסיכולוגיה חברתית
• הבנת תהליכים ותופעות
ב .תיאור הקורס:
קורס זה הינו קורס מבוא במהלכו יוצגו הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית
וכן המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה .נסקור תהליכים תוך אישיים )האני ,יחוס סיבתי ,קוגניציה
חברתית ,רגש( תהליכים בינאישיים )סטריאוטיפים קבוצתיים ,עמדות ושכנוע ,תהליכי השפעה חברתית:
קונפורמיות ,הענות וציות ,תוקפנות ומשיכה בינאישית( ותהליכים קבוצתיים.
מהלך השיעורים:
• שימוש במצגות ,סרטונים ,ותרגילי למידה חווייתית )(Experiential learning
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים* )כל נושא ילמד במשך  2שיעורים לערך(:
 .1מבוא )פרק (1
 .2האני ) (selfודימוי עצמי )פרק (3
 .3הבנת האחר  -ייחוסים )פרק (5
 .4קוגניציה חברתית – שיפוטים ,היוריסטיקות והטיות )פרק (4
 .5עמדות )פרק (7
 .6שכנוע )פרק (8
 .7קונפורמיות ,ציות והיענות )פרק (9
ג .דרישות קדם :אין
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
• מענה על חמישה שאלוני פתיחת קורס ) 5%מהציון(
• קריאה שוטפת של חומר הקריאה ובחינה מסכמת בתום כל סמסטר ) 95%מהציון(
ה .ביבליוגרפיה*:
Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2015). Social Psychology. New York,
)NY: W. W. Norton & Company. (Fourth Edition

מיקוד קריאה בספר )שימו לב לנושאים המוזכרים ,העמודים לפי המהדורה השלישית(:
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פרק  – 1עד עמוד ) 28אין צורך בחלק על השפעות תרבות (Culture and human behavior -
פרק  – 3הכל
פרק  – 4הכל חוץ מתיבה  ,4.3עמוד (Predictions East and West) 147
פרק  – 5עד עמוד ) 184אין צורך בחלק על השפעת התרבות – .(Culture and Causal Attribution
כן לקרוא את עמודים ) 190-193החל מ(Beyond the internal/external dimension -
פרק  – 7הכל
פרק  – 8הכל
פרק  – 9הכל
ו .שם הקורס באנגלית:

Introduction to Social Psychology

*רשימת קריאה ונושאי הלימוד עשויים להשתנות בהמשך הקורס
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