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 מטרת הקורס:

לחשוף את התלמיד לספרי יסוד וטקסטים מכוננים במדעי החברה  מטרהה מוצע במסגרתהקורס 

קריאה ל המודרניים, וליצור היכרות עם גישות ותיאוריות מרכזיות בתחום זה. הקורס המסוים הזה יוקדש

ועד  19 מסוף המאה ה –המודרנית הפסיכולוגיה כיווני יסוד במחשבת  צמודה של טקסטים המייצגים 

.לזמננו  

 

 תיאור הקורס:

 הפסיכולוגיה המודרניתוד מחשבת בקורס זה נקרא, באופן צמוד ומעמיק, טקסטים נבחרים העומדים ביס

נפש על בעקבות הקריאה, נבקש לעמוד על תפיסות שונות של הימינו. ועד  20ה מתחילת המאה 

הטקסטים ישקפו מגמות אינטלקטואליות המשפיעות הן על  .תרבותלחברה ול זיקותיהמרכיביה, וכן על 

, כגון המחקר והן על השיח הציבורי עד היום. ניחשף, בין היתר, לזרמים מרכזיים בחקר הנפש

. ואקסיסטנציאליות ותהומניסטי מגמות , פסיכולוגיה של הזהות והמוסר וכןכואנליזה, הביהביוריזםהפסי  
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הקורס והרכב הציון:  חובות  

בעבודת הסיכום יתבקש התלמיד להשוות בין  .(%80עמ' ) 8-6כ סיכום בהיקף של  הגשת עבודת

, על בסיס ניתוח קטעים מייצגים בשיעורבהם  עסקנומדענים שה-ן ההוגיםביתפיסותיהם של שניים מ

  מכתביהם.

(. %20השתתפות פעילה ומוכנות לשיעורים )  

60ציון עובר בקורס:   

 

 רשימת השיעורים, הנושאים והטקסטים: 

 

– טקסטים מכוננים בפסיכואנליזה –1 נושא  

פרויד  -א-  

  3-1שיעורים 

 קריאת חובה:

.170-138עמ'  כרך ד',כתבי זיגמונד פרויד, פרויד, זיגמונד, "האני והסתם" ,  

.184-118עמ'  תרבות בלא נחת ומסות אחרות, נחת,"-"תרבות בלא                       

 .      7-18עמ' תרבות ללא נחת, "למה מלחמה?"              

נלווית: ת רשותאיקר  

Fox, Seymour, “Freud’s Principles – Chapter 3,” Freud and Education, pp. 29-45. 

 

יונג – ב –                                                         

  5-4 ים שיעור

 קריאת חובה: 

 .52-62עמ'  מודע, -הפסיכולוגיה של הלא אישי,"-מודע האישי והעל-"הלאיונג, קרל, 

 .77-98עמ'  מודע,-הפסיכולוגיה של הלא מודע הקולקטיבי,"-"הארכיטיפוסים של הלא   

 

סקינר – האסכולה הבהיביוריסטית - 2נושא   

6שיעור   

קריאת חובה:   

   159-137פרק ט' , עמ' ; 48-7ג' , עמ' -פרקים א'מעבר לחירות ולכבוד, סקינר, ב.פ.  



  -ות בפסיכולוגיה יקיומ אוריינטציות –3נושא 

                                   

פראנקל – א-                                                          

7 שיעור    

ריאת חובה:ק  

161-117עמ' האדם מחפש משמעות, מתוך  היסוד של הלוגותרפיה,""מושגי  פראנקל, ו.,  

                                          

מיי -ב-                                                          

  8 שיעור

 קריאת חובה:

לקריאה אינטנסיבית ייקבעו )הקטעים גילוי ההוויה: על הפסיכולוגיה האקסיסטנציאלית,  מיי, רולו, מתוך

 לפני השיעור(.

 

הגישה ההומניסטית                                          –4נושא    

מסלאו -א-  

9שיעור   

  קריאת חובה:                                                                      

עיונים בערכים אנושיים,עיונים בערכים אנושיים,"  -מסלאו, א., "נתונים פסיכולוגיים ותיאוריית הערך   

 .59-78עמ' 

פרום -ב-  

  11-10ים שיעור

 קריאת חובה:

68-9עמ' , משבר הפסיכואנליזהמתוך  פרום, אריך,   

                                               .63-7עמ' לב האדם, מתוך                   

               

 

 

 

 



וקולברג : אריקסוןושל המוסר הזהותפסיכולוגיה של ה –5נושא   

12שיעור   

 קריאת חובה:

 .115-184 'עמ, ילדות וחברהמתוך  ,"7פרק   - "שמונה שלבים של האדםאריקסון, א., 

Kohlberg, Lawerence, “A Current Statement on Some Theoretical Issues,” in Lawrence 

Kohlberg: Consensus and Controversy, pp. 485-498  

                                           

נלווית: ת רשותקריא  

Erikson, E., "Chap. 1", Young Man Luther, Pp. 13-22 and Selected Passages 

 

גיליגן – האלטרנטיבה הפמיניסטית במחשבת הפסיכולוגיה - 6  

  13שיעור 

 קריאת חובה:

, 48-31פרק א', עמ' בקול שונה,  גיליגן, ק.  מתוך  

   123-85עמ'  ,רק ג'פ                                       
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