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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

  

מחקריות לבדיקת המתח הקניית ידע, מושגים ושיטות  •
הקיים תכופות בסיטואציות חברתיות בין האינטרס האישי 

 לבין העדפות חברתיות הקשורות באחר.

 התנסות בתכנון והרצת מחקר ניסויי אמפירי בתחום. •

 

 

 
 אור הקורס:ית

 

  

הפרקטיקום יעסוק בהעדפות חברתיות כמו הוגנות, הדדיות, 
הגומלים בין העדפות אלו לבין אלטרואיזם, אמון ושת"פ, וביחסי 

במהלך הסמסטר  המוטיבציה האנוכית למקסם רווחים אישיים. 
הראשון יוצגו פרדיגמות של משחקים חברתיים מתחום הכלכלה 
ההתנהגותית תוך כדי סקירה של ממצאים עדכניים בפסיכולוגיה 
ובנוירופסיכולוגיה חברתית/כלכלית בניסיון להבין את הכוחות 

ים העומדים מאחורי התנהגויות כמו תרומות לצדקה, המוטיבציוני
הוגות, הענשה של התנהגות לא הוגנת, מתן אמון ותגמול התנהגות 

סקירת הממצאים תעשה תוך ניסיון להבין עד כמה  שיתופית. 
דחפים וגורמים רגשיים משחקים תפקיד בהתנהגויות הנ"ל ומהם 

לבטות, שליטה יחסי הגומלין שלהם עם תפקודים ניהוליים כמו הת
הסמסטר השני יכלול ביצוע של מחקר   ?עצמית וויסות רגשות
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 מעשי, תכנון מחקר, איסוף תצפיות וניתוח שלהן.

 לאורך רוב הסמסטר הראשון, הפרקטיקום ייפגש פעם בשבוע.

לאורך רוב הסמסטר השני, תתקיימנה פגישות פרטניות בין צוותי 
   המחקר לבין מנחה הפרקטיקום. 

 

 
 שות קדם:דרי

 

  

 ב'), שיטות מחקר וניסויית-מבוא לפסיכולוגיה חברתית (א' ו

 
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

  

 נוכחות חובה והשתתפות פעילה         ·

 הצגת מאמר (סמסטר א')         ·

כתיבת (סוף סמסטר א') והצגת (תחילת סמסטר ב') הצעת          ·
  מילים) 1500עד מחקר מקדמית (בזוגות; 

כתיבת והצגת דו"ח מחקר (סוף סמסטר ב'; בזוגות; עד          ·
  מילים) 2500

 

 

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 

  

 נוכחות חובה והשתתפות פעילה         ·

 הצגת מאמר (סמסטר א')         ·

כתיבת (סוף סמסטר א') והצגת (תחילת סמסטר ב') הצעת          ·
  מילים) 1500(בזוגות; עד מחקר מקדמית 

כתיבת והצגת דו"ח מחקר (סוף סמסטר ב'; בזוגות; עד          ·
  מילים) 2500
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*רשימת קריאה ונושאי הלימוד עשויים להשתנות בהמשך 
 הקורס

 

 
 שם הקורס באנגלית:

 

 
Selfishness and Pro-Social Behavior in Social Interactions  

 
 

) הן הצהרות המציינות learning outcomesתוצרי הלמידה (* 
במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. 
תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, 
יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו 

 . U1Tלחץ כאן 1TUם הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספי

 

 

 

 
** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 

  . U1Tלחץ כאן 
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