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שיעור זה יציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו 
במסגרת גישות אלה. נסקור תהליכים תוך אישיים (האני, יחוס סיבתי, קוגניציה חברתית, רגש) תהליכים בינאישיים 

פורמיות, הענות וציות, תוקפנות ומשיכה (סטריאוטיפים קבוצתיים, עמדות ושכנוע, תהליכי השפעה חברתית: קונ
 בינאישית) ותהליכים קבוצתיים.  

 
 :פרשיות לימודים

 נושא 

מבוא לפסיכולוגיה חברתית: (פסיכולוגיה חברתית של  סמסטר א'
 ) 1.1-1.4האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 

 ) GKN 3) ודימוי עצמי (פרק selfמבוא + האני ( 

 ) GKN 4ייחוסים (פרק  - להבין אחרים 

בספר של  5יחסים בינאישיים ומשיכה בינאישית (יחידה  
 האוניברסיטה הפתוחה) 

 ')GKN 8השפעה חברתית (פרק  

  סמ' ב 

 )GKN 12סטריאוטיפים, אפליה ודיעה קדומה (פרק   

 ) GKN 13אלטרואיזם  ומוסריות (פרקים   

תיאוריית הזהות החברתית, איום על  -יחסים בין קבוצות  
זהות קבוצתית, תיאוריית הצדקת המערכת, תיאוריית 

 ) 1+ 2הדומיננטיות החברתית (מאמר

 

 ) 3+4יחסי כוח בין קבוצות ומגדר (מאמר מאמר  



 )5תהליכי פיוס ביחסים בין קבוצות (מאמר  

 הרצאת אורח  -פסיכולוגיה חברתית יישומית  
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