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 מגמות אלטרואיסטיות בחברה אינדיווידואליסטית

93-240-03 

 ד"ר אלה קורן

 סמינריון עיוני סוג הקורס:

 ש"ש 4:  היקף שעות                      :     א'סמסטר:         תש"פ             שנת לימודים

 ellakoren@biu.013.net.il  ela.koren@biu.ac.il   דואר אלקטרוני:
 

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

 . (Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט: 
 סמינריון* הסבר יינתן בתחילת ה

 

 

 ספציפיות(: )מטרות על / מטרות ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

 מטרת הקורס 
הן ברמת הפרט והן ברמת  (פרו חברתיותאלטרואיסטיות ) הצגה ובחינה של התנהגויות

הכלל. התייחסות לשינויים החלים בערכי החברה ובנורמות המובילות בה. בדיקת תהליכי 
השינוי תוך ניתוח על פי התיאוריות השונות. פיתוח מודעות לנושא ולהשלכות האפשריות 

 נטראקציה בין התנהגות פרו חברתית ובין התנהגות אינדיבידואליסטית.באי
 

 

 ב. תוכן הקורס:

 : שונים, ביניהםנושאים ל נתייחס סמינריון זהב
 .תיאוריות לחקר התנהגות אלטרואיסטית

 .מניעים להתנהגות פרו חברתית
 .מי העוזר ומי הנעזר

 .םיסוציאליזציה ושינויים נורמטיבי
 .דמוגרפייםותרבותיים הבדלים 

 

 שיעורים פרונטאליים, פגישות אישיות והצגת העבודות על ידי הסטודנטים    מהלך השיעורים:
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 
 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 

 1-12 

הצגת הנושא, 

 תיאוריות

הדרכה והכוונת 

הסטודנטים בבחירת 

 נושא לעבודה

 ור שני:לשיע

שורצולד,י. שגיא,ג. 

(. 1996ושגיב,ל. )

פסיכולוגיה 

,  6. יחידה  חברתית

האוניברסיטה 

  הפתוחה

 שיעור שלישי :

, 1989דוקינס, ר.)

הגן (. 1991עברית 

. תל אביב: האנוכי

 דביר

 

 

13-24 

 

המשך הדרכה והצגת 

העבודות על ידי 

 הסטודנטים

  

     

 

  :דרישות קדםג. 

 אין

 

 דרישות / מטלות: /חובות ד. 

 .השתתפות פעילה בשיעוריםו מהשיעורים( 80%) נוכחות
 

תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה. סטודנט שלא מופיע ברשימת 
 המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצה הסמינריון ללא אישור ממזכירות המדור.

 
 .הגשת עבודה  

 
 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 ודה בכיתההצגת העב  20%

 הגשת העבודה   80%    

 .60: סמינריוןציון עובר ב  
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 :שם הקורס באנגלית .ז

Altruism tendencies in an individualist society 


