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 אילן-אוניברסיטת בר

 המחלקה למדעי המדינה
 

 ה" תשס–פסיכולוגיה חברתית ותקשורת  01-176-71
 ר יהודית אורבך"ד

 
 מטרת הקורס

באמצעותם , מטרת השיעור לתת בידי הסטודנטים כלים מושגיים ומחקריים מתחום הפסיכולוגיה החברתית
, קונפורמיות וציות,  תפיסת והערכת הזולת:יוכלו להבין ולנתח תופעות מרכזיות בתקשורת בינאישית כמו

 .ב"מנהיגות וכיו
 מבנה הקורס וחובות הסטודנט

השתתפות פעילה: קורס מתנהל במתכונת של שעור המבוסס על השתתפות פעילה של הסטודנטים. לכל  א.
הפריטים הביבליוגרפיים משלימים זה את זה ולכל . ב"שיעור מוקצית חובת קריאה מתוך הרשימה הרצ

שעור חובה לקרוא לפחות אחד מהפריטים המוקצים לאותו שיעור, רצוי הפריט המסומן בכוכבית (*). 
.בהרצאות ישולבו גם סרטי וידיאו בנושאי השעור  

 . בשלשותלאתיתכן עבודה בזוגות אך . בנושאי השיעור,  עמודים-15 בהיקף של כ:עבודה .ב
 . בסוף השנה תערך בחינה מסכמת:בחינה .ג

 וןהרכב הצי
 80%  :בחינת סוף שנה

 20%   :עבודה
 .תנאי הכרחי כדי לעבור את הקורס ובעבודה  בבחינה60ציון  

 
 רשימת ביבליוגרפיה לקריאת חובה

 
 פסיכולוגיה חברתית והקשר ביניהם, תקשורת: 1שעור 

 קיטלוג וסיווג : כיצד אנו תופסים את הזולת: צעד ראשון ביצירת תקשורת: 3-2שעורים 

: אביב-תל, פסיכולוגיה חברתית:  מפגש שלישי–מפגשים עם הפסיכולוגיה , )1996. (מ, ונוימאיר. צ, אל-בר ∗
 ).מפגשים: להלן (41-34' עמ, רכס הוצאה לאור

 )301828(מפ  .אל-שמור סוציולוגיה לפי בר
  

'  עמ2ה יחיד, האוניברסיטה הפתוחה, פסיכולוגיה חברתיתבתוך " קוגניציה חברתית", )ס"תש(ליברמן נירה  ∗
 )פסיכולוגיה חברתיתלהלן  (83-73

  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ
 

 הסבר וסיבות : כיצד אנו תופסים את הזולת: 5-4שעורים 

  .33-14' עמ, מפגשים ∗
 )301828(מפ  .אל-       שמור סוציולוגיה לפי בר

 

  . 175-158'  עמ2יחידה ,  פסיכולוגיה חברתית  ∗
  )301064(פס  .ולוגיה לפי אונשמור סוצי       

 
Brehm & Kassin, Social Psychology, Boston, Houghton Mifflin (1993), pp. 143-193. 

 )BRE)   266176שמור מדעי המדינה לפי 
 

 עיצובן ושינויין, על עמדות? כיצד אנו מעריכים את הסביבה החברתית ומתיחסים אליה: 10-6שעורים 
 ?מהי עמדה: 6שעור 

  .139-131'  עמ4  יחידה פסיכולוגיה חברתיתבתוך " עמדות.  "י, וורצולדש
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ

 
 .169-163' בר אילן עמ:  רמת גן הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. ש, פוקס 
 )379933(פס   .שמור מדעי המדינה לפי פוק 

Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum, pp. 25-49 
(Perloff). 

 )254355   (4403וגם תדפיס )   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי  
 

 .  63-69' עמ, 3 יחידה ,פסיכולוגיה  חברתיתבתוך , "העצמי  החברתי", סוניה ריקס
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ
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Snyder M. & De Bono, K. (1987) “A Functional Approach to Attitudes and Persuasion,” in Zanna 
M.P. Olson, Y.M. Herman, C.P. (eds.), Social Influence. Hillsdale, New Jersey: Lawrence, 
Erlbaum, pp. 107-125. 

 )OSPS)   82022שמור מדעי המדינה לפי 
 עיצוב ושינוי עמדה: 7שעור 

∗ Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum, pp. 
50-77. 

 )581116    (9505וגם תדפיס   )   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי       
       

 . 149-140' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ

 
 .15-22' עמ, 9יחידה , 3חטיבה , מבוא לפסיכולוגיה

 )135886(מב   .שמור סוציולוגיה לפי אונ
 

 עמדות והתנהגות: 8שעור 
 

∗ Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum, pp. 
78-104. 

 )581119   (9652 וגם תדפיס  )   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי 
 

 . 184-168' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית
  )301064(פס  . שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  תאוריות של עקביות : 10-9שעור 

  89-93' עמ, מפגשים
 )  301828(מפ  .אל- שמור סוציולוגיה לפי בר

 

∗ Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum, pp. 
220-255. 

 )581123   (9656וגם תדפיס   )   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי        
       

Harmon-Jones, E. & J. Mills (eds.) (1999), Cognitive Dissonance: Progress on a Pivotal Theory in 
Social Psychology. APA Washington, pp. 3-21. 
153.4 COG (459455) 

 
 .272-251' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית

  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ 
 

 תקשורת לשם שיכנוע: 15-11שעורים 
 תהליכים מוטיבציוניים: 11שעור 

) ךעור. (א, עמי-בן: בתוך, "שלושה תהליכים של שינוי עמדה. הזדהות והפנמה, התרצות", )1974. (ה, קלמן ∗
 .169-177' עמ, עם עובד, א"ת, פסיכולוגיה חברתית

 )113920(חב   .שמור סוציולוגיה לפי פסי
 

 . 194-187' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ

 
 ?מי אומר מה למי; הגישה הגלאסית לשיכנוע: 13-12שעורים 

 

∗ Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum,  
pp. 136-197. 

 )581121   (9654וגם תדפיס   )   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי          
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 . 224-196' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ

 
 .179-169' בר אילן עמ:  רמת גן שינויהפסיכולוגיה של ההתנגדות ל. ש, פוקס

 )379933(פס   .שמור מדעי המדינה לפי פוק
 

 הגישה הקוגנטיבית לשכנוע: 15-14שעורים 

∗ Perloff, R.M. (1993), The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum,  
pp. 107-135. 

 )581120(    9653 תדפיס   וגם)   PER)  242454שמור מדעי המדינה לפי    
 

 . 247-225' עמ, 4יחידה , פסיכולוגיה חברתית
  )301064(פס  .שמור סוציולוגיה לפי אונ

 
 התרצות וציות, קונפורמיות. השפעת הסביבה החברתית על עמדות והתנהגות: 18-16שעורים 

 .64-9מ "ע, ופיסוגיות משפטיות בראי פילוס: אחריות והחוק הפלילי, ציות) 1996(עדי , פרוש
 )408582  (6227וגם תדפיס )    369344(צי  . פרו345.001Eבספריה לפילוסופיה 

 

 .154-121' עמ, מפגשים ∗
 )301828(מפ  .אל-       שמור סוציולוגיה לפי בר

 
 .55-66' עמ, 7יחידה ' כרך ד, פסיכולוגיה חברתית ∗

  )301064(פס  .       שמור סוציולוגיה לפי אונ
 
  231-198' עמ ידעות אחרונות: א"ת אנשים רגילים ,כריסטופר, בראונינג ∗

 )584189(אנ   . ברא47D) מדף פתוח(בספריה מרכזית 
 

 ומנהיגות, קבלת החלטות בקבוצה: קבוצתית-תקשורת תוך: 20-19עורים ש
 קבלת החלטות בקבוצה: 19שעור 

∗ Janis, L.I. (1982) 2nd ed. Groupthink, Boston: Houghton Mifflin, pp. 2-13, 242-276. 
 )163138 (2-13'  לעמ75תדפיס :      וגם)JAN)   14694שמור מדעי המדינה לפי 

 )162749 (242-276'  לעמ74                                                                      תדפיס 
 
Brehm & Kassin, Social Psychology, Boston, Houghton Mifflin (1993), pp. 510-519. 

 )254483  (4406וגם תדפיס )  BRE)  266176      שמור מדעי המדינה לפי 
 
 .67-78' עמ, 7יחידה ', כרך ד, פסיכולוגיה חברתית ♦
 )301828(מפ  .אל-שמור סוציולוגיה לפי בר   
 

 מנהיגות: 20שעור 

 .263-237' עמ, מפגשים ∗
 )301828  (מפ.אל- שמור סוציולוגיה לפי בר      

 
Brehm & Kassin, Social Psychology, Boston, Houghton Mifflin (1993), pp. 604-610. 

 )BRE)  266176שמור מדעי המדינה לפי       
 
 .89-110' עמ, 7יחידה ', כרך ד, פסיכולוגיה חברתית ♦
 )301828(מפ  .אל- שמור סוציולוגיה לפי בר  


