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הסוציולוגיה הינה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית ובמיקומה של האדם בתוכה.
הקורס יציג את היסודות התיאורטיים של החשיבה הסוציולוגית לצד דיון בסוגיות חברתיות
עכשוויות בחברה בכלל וזו הישראלית בפרט .הקורס מיועד להקנות לסטודנטים את הכלים
הבסיסיים להכרת והבנת הסוציולוגיה .הסטודנטים ילמדו להכיר במהלך הקורס את יסודות
החשיבה הסוציולוגית ,כיצד מתבצעים מחקרים בנושאים חברתיים ומה הם חברה ותרבות.
במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים למושגים בסיסיים כגון סוציאליזציה ,פיקוח חברתי,
סטייה חברתית ,לכידות חברתית ,ערכים ,נורמות ומושגים נוספים .נכיר את הכוחות
והתהליכים הפועלים בחברה ואת הגישות התיאורטיות המרכזיות המנוסת להסביר את
התהליכים והתופעות השונות המתרחשות בחברות ובתרבויות שונות .ההרצאות וחומרי
הקריאה אמורים לספק כלים על מנת להתחיל לחשוב באופן סוציולוגי ולהגביר את המודעות
לגבי הכוחות החברתיים שמעצבים את חיינו.

מטרות הקורס
 להבין איך סוציולוגים משיגים מידע ומנתחים אותו ומה הם העקרונות הבסיסיים של מחקר
חברתי
 להתוודע לתיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות ולהבין כיצד הן מסייעות בהבנת אירועים ותהליכים
בחברה
 להדגים וליישם את הפרספקטיבה הסוציולוגית ביחס לסיטואציות מחיי היומיום
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דרישות הקורס:
 .1אישור הסילבוס  -צפייה בהרצאות ובחומרי הקריאה מותנית בקריאת הסילבוס ובאישורו.
 .2צפייה בהרצאות המתוקשבות באתר הקורס.
 .3קריאת כלל המאמרים הרלוונטיים לכל הרצאה.
 .4מבחן סוף סמסטר ( 100%מהציון הסופי) –  50שאלות אמריקאיות (ללא בחירה) ,ללא חומר עזר.
החומר למבחן כולל את כל חומרי ההרצאות ואת כל מאמרי החובה .המבחן יתקיים באופן פרונטלי
וידרוש נוכחות באוניברסיטה בהתאם לתאריך בלוח הבחינות.
ציון מעבר בקורס הינו בהתאם לדרישות חוג האם.
ציון מעבר למי שלוקח את הקורס במסגרת השלמה לתואר שני ( )MAבשירותי אנוש 80 -

תקשוב הקורס :חומרי הקורס יופיעו באתר הקורס במודול – על הסטודנטים מוטלת החובה להתעדכן
באופן שוטף בפרסומים ובהודעות שם.
אתר הקורסhttps://mw8.haifa.ac.il/course/view.php?id=6156 :
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