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 שם ומספר הקורס:  

 אינדיבידואליזםחברתית בעידן של  –התנהגות פרו 

 סמינריון עיוני סוג הקורס:

 ש"ש 2: היקף שעות                         א סמסטר                                     תשע"ח: שנת לימודים

              אתר הקורס באינטרנט:

 ellakoren@biu.013.net.il  ela.koren@biu.ac.il     – ד"ר אלה קורן שם המרצה:

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 
ל התנהגויות פרו חברתיות הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. הצגה ובחינה ש    

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

 דואליסטית.האפשריות באינטראקציה בין התנהגות פרו חברתית ובין התנהגות אינדיבי
 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 
 תיאוריות לחקר התנהגות אלטרואיסטית

 מניעים להתנהגות פרו חברתית
 מי העוזר ומי הנעזר

 םיסוציאליזציה ושינויים נורמטיבי
 הבדלים דמוגרפיים

 
  מהלך השיעורים:    
 ריוןנטראקציה דינאמית בין משתתפי הסמיניתוך א םפרונטאליישיעורים     
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור
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הצגת הנושא, 

 תיאוריות

הדרכה והכוונת 

הסטודנטים בבחירת 

 נושא לעבודה

על פי בחירת הנושא 

 לעבודה
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המשך הדרכה והצגת 

העבודות על ידי 

 הסטודנטים
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 :ת הקורסחובוג. 
 
 

 נוכחות השתתפות פעילה בשיעורים 
 הגשת עבודה  

 
 :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 
    

 השתתפות בשיעורים 15% 

 הצגת העבודה בכיתה  15%

 הגשת העבודה   70%    

 

  ביבליוגרפיה:ד. 

ם פריטיחמישה תורכב על ידי הכותב ותכלול  לפחות בעבודה רשימת המקורות 
מהספרות הבינלאומית מחמש השנים האחרונות. צילומי מאמרים אלה יצורפו, 

 כנספח, לעבודה.
 

 . תל אביב: דבירהגן האנוכי(. 1991, עברית 1989דוקינס, ר.)

 

 ,  האוניברסיטה הפתוחה.  6. יחידה  פסיכולוגיה חברתית(. 1996שורצולד,י. שגיא,ג. ושגיב,ל. )
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