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שנת לימודים2017-2018 :
הפסיכולוגיה החברתית היא תחום בפסיכולוגיה העוסק ביחסי הגומלין בין היחיד וסביבתו החברתית .הפסיכולוגיה
החברתית חוקרת כיצד האדם תופס ,חושב ,מר גיש ומתקשר עם אחרים ,ומשום כך היא בעלת חשיבות לחקר
תקשורת בינאישית ותקשורת המונים .בקורס זה נערוך הכרות עם המושגים ,שיטות המחקר ,התיאוריות והממצאים
המחקריים בנושאים שונים של הפסיכולוגיה החברתית.
הקורס יעסוק בנושאים המרכזיים להבנת האינטראקציה בין הפרט לחברה ,כמו דרכי עיבוד מידע חברתי; הנעה
והתנהגות; קונפורמיות וצייתנות; רכישת עמדות ,שינוי עמדות ושכנוע; התנהגות בקבוצה קטנה; תהליכי קבלת
החלטות; לכידות; היווצרות סטריאוטיפים שליליים ודרכים להפגתם.
א .מטרות הקורס
מטרת השיעור היא לתת לסטודנטים כלים מושגיים ומחקריים מתחום הפסיכולוגיה החברתית ,באמצעותם יוכלו
להבין ולנתח התנהגות בין-אישית ,כמו :תפיסת והערכת הזולת ,קונפורמיות וציות ,מנהיגות וכיו"ב.
נושאי הקורס:
א .מבוא לפסיכולוגיה חברתית ותקשורת :תחומי הפסיכולוגיה החברתית ,הגדרות ,רקע היסטורי ,שיטות
מחקר ,הקשר לתקשורת.
ב .תקשורת לא מילולית :נתיבי התקשורת הלא מילולית ,הבדלים בין אישיים ,תיאוריות והטיות בייחוס סיבתי.
ג .קוגניציה חברתית :סכמות ,תפיסה חברתית ,היסק חברתי ,ייחוס סיבתיות.
ד .עמדות :רכישת עמדות ,עמדות והתנהגות ,תהליך שינוי עמדות ,דיסוננס קוגנטיבי.
ה .תפיסת העצמי :דימוי עצמי ,הצגת האני ,הפער בין העצמי והעצמי-אידיאלי ,הערכה-עצמית ,מודעות-עצמית,
ניטור-עצמי.
ו .השפעה חברתית :קונפורמיות ,היענות וכניעה לסמכות.
ז .דעות קדומות ואפליה :מקורן ,דרכי התמודדות.
ח .משיכה בין אישית והתנהגות פרו-חברתית :מדוע ,מתי ולמי אנשים נוטים לעזור ,מי מבקש עזרה וממי ומתי
מבקשים עזרה .השפעת המדיה.
ט .חשיפה עצמית ורמיה.
י .הימנעות מתקשורת :ביישנות ,חרדה חברתית ופחד קהל.
יא .משיכה בין-אישית :גורמי משיכה בין אישית ,משיכה רומנטית ,ידידות ,אהבה ,קשר אינטימי ואהבה.
יב .תקשורת המונים :תפקיד התקשורת ,מחאה חברתית ותוכניות ריאליטי.
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ב .דרישות הקורס
השתתפות פעילה בשיעורים ובחינה מסכמת.
ג .מרכיבי הציון הסופי
בחינה מסכמת100% :
ד .רשימת קריאה
ספרים מרכזיים
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