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    מחקר בתפיסה חברתית של רגש :שם הקורס
 209.4420מספר הקורס: 

 פרופ' שלמה הראלי שם המרצה:
 shareli@univ.haifa.ac.il :דואר אלקטרוני

 ל"בתיאום מראש בדוא :שעות  קבלה
 

 תיאור כללי -מטרות הקורס 
נות הבנה של הגישה המדעית במחקר ברגשות ככלל, ובתחום של מטרת הקורס העיקרית היא להק

תפיסה חברתית של רגש, בפרט. במהלך הקורס נערוך הכרות עם מחקרים שונים שעוסקים בשאלה 

 של תפיסה חברתית של רגשות. 

 

תיאוריות הערכה ברגש, מחקר בזיהוי הבעות רגשיות, מחקר של  - תוכן הקורס בראשי פרקים

 ם מהבעות של רגש, התפקיד של הקשר בתפיסה חברתית של רגש.  שיפוטים נגזרי

 

הקורס יתנהל בצורה של הרצאות ודיון במאמרים ספציפיים בנושא   - האופי המתודולוגי של הקורס

של תפיסה חברתית של רגש. מאמר יוצג על ידי תלמיד/ה ויתקיים דיון במאמר ובמשמעות שלו. 

אורח של תלמידי מחקר העוסקים בשאלה של תפיסה חברתית של רגש. את הקורס יינתנו הרצאות 

 מלווה ואתר אינטרנט ייעודי. 

 . חומר קריאה יועבר לתלמידים טרם הצגתו בכיתה. http://online.haifa.ac.ilכתובת האתר: 

 

  דרישות הקורס
 פעילה בשיעור. . נוכחות והשתתפות1

 .ת מאמר בכיתה וניהול דיון בנושא. הצג2

  .. סיכום תמציתי של המאמר והשלכות הדיון בכיתה3

 

 הרכב הציון הסופי
 70% -הצגת מאמר וסיכום 

 30% -נוכחות והשתתפות פעילה 

 

 נבחרת ביבליוגרפיה
  .נטיוועם התקדמות הקורס, יועבר חומר קריאה רל
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  המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס
 .חשיפה למונחי יסוד במחקר של תפיסה חברתית ברגש וניסויים בתחום -

כמו גם בנייה  ,כגון כתיבת סקירה מדעית ומאמר מחקרי ,לנושאים הכרוכים בעבודת מחקר חשיפה -

 בנושא.  נכונה של ניסוי וכלים מחקריים נוספים המשמשים למחקר

 
 

 , ות/יקרים ות/סטודנטים
 

ושבגינה פואית שעשויה להשפיע על לימודיכם אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה ר
 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ואנא פנ ,להתאמות ות/אתם זקוקים

 8249265-40טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 
 

 יש לפנות ליה"ל: ,לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

 
 ,מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס ן/שיש ברשותם ות/סטודנטים

 .תחילת הקורסמועד סמוך להקבלה או במייל וזמנים לפנות אליי בשעות מ
 
 
 
 
 
 

mailto:bschool@hevra.haifa.ac.il
mailto:bschool@hevra.haifa.ac.il
mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il

