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הקורס – תיאור ומטרות
מטרת הקורס לרכוש הבנה והכרות עם גישות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית בהן הושם דגש על
תפיסת אנשים וקבוצות ,זהות חברתית ,יחסים קונפליקטואלים בין יחידים ובין קבוצות ,דרכי
פיוס ופתרון קונפליקטים .הסטודנטים יכירו תיאוריות ומודלים מרכזיים העוסקים במשתנים
ובתהליכים העומדים בבסיס היווצרות קונפליקטים :הבניית זהות חברתית ,תהליכי הזדהות עם
קבוצות ,השלכות של ההזדהות ,נרטיבים ,ייצוגים חברתיים ,סטריאוטיפים ודעות קדומות
והשלכות מגע בין קבוצות .כמו כן ,נעסוק בהיבטים תיאורטיים ופרקטים של יישוב סכסוכים
ופיוס ברמה בין אישית ,בין קבוצות ,ובין עמים ,הקשיים והמחסומים .ייבחנו מושגים כמו צדק,
סליחה ,הכרה הדדית ,דיאלוג ,הבנה ,אמת היסטורית ונרטיבית.
אופן ההוראה :השעורים יתבססו על השתתפות פעילה של הסטודנטים ודיונים במליאה
ובקבוצות קטנות בעקבות חומר קריאה ,בעקבות הרצאות ,צפייה בסרטים ,מפגשים עם מרצים
אורחים ,תוך קישור החומר התיאורטי למציאות החברתית-תרבותית בישראל.
מטלות הקורס:
בקורס נחוצה השתתפות פעילה של הסטודנטים/ות ,קריאה שוטפת של החומר ונוכחות
בשיעורים.
-

הגשת שני תרגילים קצרים ,אחד בכל סמסטר.

-

מטלת אמצע קורס.

-

עבודה מסכמת בסוף הקורס.

-

נוכחות חובה ב  80%מהשיעורים.

-

אי מילוי אחד המרכיבים – יוביל לאי-זכאות לקבל ציון עובר בקורס.

הערכת הסטודנטים:
 .1קריאה והשתתפות פעילה 20% :
 .2שני תרגילים10% :
 .3מטלת אמצע קורס20% :
 .4עבודה מסכמת 50% :
ציון עובר בקורס הוא 70
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 תיאוריית הזהות החברתית:2 שבוע
:קריאת חובה
Tajfel, H., & Turner, J. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In
W. G. Austin & S. Worchel (Eds.). The social psychology of intergroup relations, 724, Monterey, CA: Brooks/Cole.
:קריאת רשות
Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories. Cambridge: Cambridge
University Press.
 הדרה מוסרית:3 שבוע
:קריאת חובה
Opotow, S. (1990). Moral Exclusion and injustice: An introduction. Journal of Social
Issues, 46(1), 1-20.
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"חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו
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קריאת רשות
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הנרטיב ההיסטורי של האחר".
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שבוע  :14סיכום הקורס
הנחיות לשתי המטלות:
 מטלת אמצע קורס :הגשת חיבור בן  2,000מילים בנושא סכסוך בין שתי קבוצות ,וניתוחמערכת היחסים בין הצדדים בעזרת תיאוריות ומושגים שנלמדו בקורס .את נושא העבודה יש
להגיש לאשור המרצה .העבודה תכלול :הצגת הקונפליקט ,הסביבה החברתית שבה הוא מתרחש,
הצגת הצדדים המעורבים בו ,היקף הקונפליקט ,הביטויים וההשלכות שלו .העבודה תתבסס על
 3-5מאמרים .צורת ההגשה :רווח של שורה וחצי ,פונט  , Davidגודל  .12ציטוט על פי כללי APA
 עבודה מסכמת :תכלול הצגת סכסוך ותיאור קצר של מערכת היחסים בין הצדדים .העבודהתתמקד בניסיונות שנעשו כדי לפתור את הסכסוך ,ובהצעת דרכים לפתרון ,תוך התבססות על
מאמרי החובה והרשות מתוך סילבוס הקורס ועל חומרים רלוונטיים נוספים על פיוס ,קשיים
ומחסומים ,דיאלוג ,הבנה ,הכרה וסליחה .העבודה תתבסס על לפחות  6מאמרים ותוגש עד
תאריך .31.7.2019

