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  מטרת הקורס
נסקור את . הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה שיהוו כלי ניתוחי לתהליכים תקשורתיים

, תופעות, השפעות, וננסה באמצעותם להסביר ולנתח מגמות, פסיכולוגיה חברתיתהסוגיות המרכזיות ב
מהו מקומה של התקשורת בעיצוב תפיסת , למשל, נבחן. הקשורים לתחומי התקשורת השונים' טרנדים וכו

האם , תופעת האדם השלישי, )מלחמת ביבי בהסתדרות(כיצד מעצבים דעת קהל , העצמי של היחיד
, צריכת סמים, אלימות(מהו הקשר בין הטלוויזיה והתנהגויות סוטות , ובכלל, ממרידיםבאמת " המורדים"

וכיצד משפיעות תוכניות ) הספין, למשל(מהי הדינמיקה הפסיכולוגית של מניפולציות תקשורתיות , )מיניות
  .המציאות על הנורמות והמוטיבציה של בני הנוער

  
  :מטלות הקורס
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  נושאי הקורס

הטיות ? כיצד אנו מסיקים מסקנות?  כיצד אנו קולטים ומאפסנים מידע חברתי-תהליכי עיבוד מידע  .1
 ").אפקט האדם השלישי"בין היתר נדון ב(בתפיסה 

, תפקידם של אלילי ההמונים? מהם הגורמים המעצבים אותו? מהם מרכיביו?  מהו העצמי- העצמי  .2
 יזיה בעיצוב העצמיהפירסומות והטלו

כיצד מעצבי דעת ? האם וכיצד ניתן לשנות עמדות? כיצד היא מתגבשת? מטרותיה?  מהי עמדה- עמדות  .3
 ? הקהל משפיעים עלינו

 ?כיצד גורמים מצביים משפיעים על הנטייה לתוקפנות? מי נוהג כך?  מדוע נוהגים בתוקפנות-תוקפנות  .4
 .תיאוריות במנהיגות, חשיבה קבוצתית, ובהשפעת המיעוט על הר,  קונפורמיות- הקבוצה  .5
 סטראוטיפים ודעות קדומות,  קונפליקט-יחסים בין קבוצות  .6
  תיאורית בקרת האימה-ומה שביניהם , תקשורת, דת, תרבות .7
 הפונקציות של תקשורת זו והבדלים מגדריים,  ערוצי התקשורת הלא מילולית- תקשורת לא מילולית  .8
 תקשרות ואינטימיות ה- עוד על תקשורת בין אישית  .9
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