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פרטי התקשרות עם המרצה
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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
היכרות עם סוגיות עכשויות במחקר בתחום ההבדלים הבין-אישיים.
תיאור הקורס:
תחום ההבדלים הבין-אישיים עוסק במאפיינים הדומים והשונים בין אנשים באישיות ,רגשות,
מוטיבציה ,דרכי חשיבה ,אינטליגנציה ,והתנהגות .הבדלים אלה אחראים במידה רבה לעיצוב
תגובותינו במצבים שונים והם משפיעים על השתלבותנו החברתית .הקורס יתמקד בהבדלים בין-
אישים באישיות ,תוך התייחסות גם לתחומים המשיקים .נעסוק ,בין השאר ,בשאלת מדידת הבדלים
בין-אישיים באישיות ,גבולות השפעת האישיות ,בתכונות אישיות אדפטיביות ותכונות לא אדפטיביות,
בתיאוריות להסבר תכונות אישיות בולטות ,ובהשלכות של תכונות אישיות על תוצאות חיים .הקורס
יתנהל כסמינר במסגרתו הסטודנטים יקראו מחקרים עדכניים בתחום ,יכירו את כלי המחקר העיקריים,
ואף יתנסו בשימוש בהם .דרישות הקורס כוללות קריאה שבועית ,פרזנטציה ,ועבודה מסכמת.
הקורס יעסוק בין-השאר בנושאים הבאים:
 מה הם הבדלים בין-אישיים ובמה הם נבדלים ממושגים פסיכולוגיים דומים. סוגי הבדלים בין-אישיים. למה יש הבדלים בין-אישיים? האם הבדלים בין-אישיים חשובים? יציבות ושינוי בבהבדלים בין-אישיים. שיטות למדידת הבדלים בין-אישים. האם אנחנו יודעים לזהות את אישיותו של אדם אחר? אישיות טובה ואישיות רעה ,האם יש חיה כזאת? תופעות חברתיות אשר הבדלים בין--אישיים ממלאים בהן תפקיד מרכזי. הבדלים בין-אישיים בעולם העבודה.תכונות אישיות ספציפיות:
 -הונאה עצמית ורצייה חברתית.

 נוירוטיסיזם. דימוי-עצמי. שליטה עצמית.דרישות קדם:
אין.
חובות  /דרישות  /מטלות**:
נוכחות חובה ,השתתפות פעילה ,קריאה שוטפת ,פרזנטציה.
מרכיבי הציון הסופי:
ציון מספרי ,על-בסיס פרזנטציה ועבודה מסכמת.
ביבליוגרפיה:
חומר הקריאה יכלול מאמרים באנגלית .חומר הקריאה המפורט ייקבע בהמשך.
שם הקורס באנגלית:
Individual Differences
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות 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 הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים
נוספים לחץ כאן .
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** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן .
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