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 __ 2020אוקטובר _ תאריך עדכון:

 

משא בקונפליקטים ובוויסות עצמי ורגשי שם ומספר הקורס:  

 (277550) ומתן

 ד"ר מעין קציר שם המרצה:

 , תרגיל, סמינר, סדנה וכד'(שיעור) סוג הקורס:

                     נ"ז 1קורס בחירה  10:00-12:00ימי שלישי      א':      סמסטר                   "אתשפ  : שנת לימודים

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: למידה ותוצרי   מטרות הקורסא. 

   –מטרת הקורס 
ישם ידע כזה בחיי  בשאלה כיצד ניתן לינדון , ותיאורטי בנוגע לרגשות וויסותםידע  מטרת הקורס להקנות 

   . ובתהליכי מו"מים בין קבוצות, , ביחס. יושם דגש על רגשות בקונפליקטיםיומיוםה

 
  –תוצרי למידה 

 :הבאים והכישורים התובנות תא לסטודנטים  יקנה הקורס

 .רגשות אבנוש העוסקות התאוריות מבחר של והבנה הכרה •

 וויסות עצמי.ב העוסקות התאוריות מבחר של והבנה הכרה •

 . ל אינטראקציות חברתיותע ים משפיעוהטיות  רגשות כיצד להבין יכולת •

 
 ב. תוכן הקורס: 

   רציונל, נושאים:
אקציות החשיבות של שליטה עצמית באינטר בדגש על ת עצמי, תיאוריות הנוגעות לוויסונסקור קורס ב

וך הצגת המודל הכלכלי  ויחסים בין קבוצות. מת משא ומתןבתהליכי וויסות עצמי  חברתיות וכן החשיבות של 
כגון עמדות והעדפות  קלאסי לעומת העדפות חברתיות ייסקרו תהליכים אוטומטיים בסיטואציות חברתיות ) ה

מתוך הקשר    תת תהליכים אלה.מית מווסשליטה עצמית נדרשת והאופן שבו שליטה עצחברתיות(, וכן מתי 
ממגוון פרספקטיבות תיאורטיות,   םות שלהאדון ברגשות ובפונקציונליגשות, ליכים אוטומטיים ורהבין ת

רגשות במשא ומתן ובניהול    בדגש על רגשות כמניעים לפעולה. דגש מיוחד יושם על התפקיד של
מסוגים   קונפליקטים ופתרון יהולומתן ובנ רגשות יכולים לקדם או לפגוע במשאועל האופן שבו , קונפליקטים

 שגת מטרות רצויות.  ותן בהויעיל ות לוויסות רגשי. נדון באסטרטגישונים

 
   מהלך השיעורים:

ים  הסטודנט. יאיש ושיתוף  פתוח   , שיחרלוונטים וידאו עיקט וניתוח  צפיה,  פרונטלית הוראה ישלב הקורס
   וחשיבה ביקורתית, ויתרמו לשיח פורה בשיעורים.דעה ישיות, יביעו גמאות אביאו דוי

 

 : תכנית הוראה 
 

 ת וערה  קריאה נדרשת  *ים /השיעור י/נושא

 – רגשות מהם

 באים הם מאין

,  ביולוגיה, הגדרות 
 פיסיולוגיה



 

 

2 

 הם ולאן

 לכיםהו

 ?ומוליכים

,  (ושרירים עצבים(
,  והורמונים בלוטות
 .חושים

 . בחיים הרגשות מקום

 

 אוריות ית -רגשות 

 רלוונטיות 

The Psychology of 

Specific Emotions - 

Strongman 

 – "אוריותתה קבמא

Ekhart Vs/ 

Feldman 

גש על תיאוריות  ד
, רגשות  אפרייזל

 ספציפיים 

  –לא על הרגש לבדו 
המודל  ורציונליות, רגשות 

הכלכלי הקלאסי  
 תווהרחב

Behavioral 

studies of 

strategic thinking 

in games – 

Camerer 

 

Affective state 

and decision-

making in the 

Ultimatum Game 

- van ’t Wout et al. 

,  ברתיותות חהעדפ
,  תהליכים אוטומטיים

 וקבלת החלטות 

  – עצמי ורגשייסות ו
 רלוונטיות תיאוריות 

The strength 

model of self-

control – 

Baumeister et al. 

  ,שרירהית תיאורי
  המודל של גרוס, 

אסטרטגיות לוויסות  
 רגשי.

של רגשות    ידםתפק Eveline Linder רגשות בסכסוך
בסכסוכים מסוגים  

 ונים ש

 ,בושה, אשמה
 ,הסטים
 אשליות 

The Positive Side 

of Negative 

Emotions - Hadar 

Behrendt1 and 

Rachel Ben-Ari 

  אנחנו איפה אז
 ?  לים כוש

הפונקציונליות של  
   רגשות וויסותם 

What’s moral 

about the self-

conscious 

emotions – 

Tangney et al.  

 סיכום

 טר.נושאים לאורך הסמסה כנו שינויים בסדר *יית

   :דרישות קדםג. 

  לקרוא מוכנים ולהיות, (דעייםמ)לצורך קריאת מאמרים  חקרהבנה בסיסית בשיטות מ על הסטודנטים להבין
 .ליתבאנג חומרים

 
 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 השיעור. )או על מצלמות( לפני חובה להודיע על היעדרות משיעור  •

 סינכרונית(.  )והגשת מטלות בלמידה אהשתתפות פעילה בשיעור  •

 ( קריאת חובה )בהתאם לטבלה •
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 29.12.2020־עד ל (TEDמטלת )  1מטלה הגשת  •

 . 19.1.2021  רון של הסמסטרעד לשיעור האח)שאלות(   2הגשת מטלה  •

 

 : מרכיבי הציון הסופיה. 

 .29.12.2020־לעד  תוגש  – (35%)  וט לפירבהתאם  – TEDמטלת  •

 ( 20%)  בכיתה השתתפות •

 . 19.1.2021־ לעד תוגש   – (45%) )שאלות(  2מטלה  •

 

 : . ביבליוגרפיה ו

 חובה  תקריא
 1פריט 

Strongman, K. T. (1996). The psychology of emotion: Theories of emotion in perspective (4th 

ed.). Oxford, England: John Wiley & Sons. (Chapter 8, pp.132-151). 

 2פריט 

Camerer, C. F. (2003). Behavioral studies of strategic thinking in games. Trends in 

cognitive sciences, 7(5), 225-231.  
 3פריט 

van ’t Wout, M., Kahn, R. S., Sanfey, A. G., & Aleman, A. (2006). Affective state 

and decision-making in the Ultimatum Game. Experimental Brain Research, 169(4), 

564–568. https://doi.org/10.1007/s00221-006-0346-5 

 4פריט 
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-

control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351-355 
 5פריט 

Lindner, Evelin G. (2006). Emotion and Conflict: Why It Is Important to Understand 

How Emotions Affect Conflict and How Conflict Affects Emotions. In Deutsch, Morton, 

Coleman, Peter T., and Marcus, Eric C. (Eds.), The Handbook of Conflict Resolution: 

Theory and Practice. Second edition. Chapter twelve, pp. 268-293, San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 

 6פריט 
Behrendt, H., & Ben-Ari, R. (2012). The positive side of negative emotion: The role 
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 7פריט 
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 מסטר במהלך הס  ומר הקריאהבחיים ייתכנו שינו**
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