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א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות( :לחשוף סטודנטים להתפתחותיות בחקר
הפסיכולוגיה מפרספקטיבת בין-תרבותית.
ב .תוכן הקורס :בקורס זה נעסוק בשאלה עד כמה הפסיכולוגיה כפי שהיא מנוסחת בעולם המערבי,
תופסת ורלוונטית להסבר תופעות אנושיות בתרבויות שונות .לצורך זה ,נדון בכמה דוגמאות של איך
נושאים שונים בהם מתעסקת הפסיכולוגיה מתבטאים בתרבויות שונות .נדון גם על כמה תאוריות
פסיכולוגיות עדכניות לגבי איך תרבות נרכשת.
מהלך השיעורים :הרצאות פרונטאליות בעזרת מצגות .powerpoint
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
PART 1 – Definitions and General Themes
– Introduction
– Cultural Psychology
Shweder, R. A. (1990). Cultural psychology – what is it? In J. W. Stigler,
R. A. Shweder, and G. Herdt (Eds.), Cultural Psychology (pp. 1-43).
Cambridge: Cambridge University Press.
?– How to do cultural psychology
Matsumoto, D., & Yoo, S. H. (2006). Toward a new generation of cross-cultural
research. Perspectives on Psychological Science, 1, 234-250.
PART 2 – Psychological phenomena across cultures
– The self
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for
cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
- Psychologizing

Lillard, A. (1998). Ethnopsychologies: Cultural variations in theories of mind.
Psychological Bulletin, 123, 3-32.

– Emotions
Barrett, L. F. (2006). Are emotions natural kinds? Perspectives on
Psychological Science, 1, 28-58.
– Psychopathology
Smith, G. T., Spillane, N. S., & Annus, A. (2006). Implications of an emerging
integration of universal and culturally specific psychologies. Perspectives on
Psychological Science, 1, 211-233.
– Cognition
Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of
thought: Holistic vs. analytic cognition. Psychological Review, 108, 291-310.
– Religion
Boyer, P. (2003). Religious thought and behaviour as by-products of brain
function. Trends in Cognitive Science, 7, 119-124.
- Morality
Haidt, J. (2007). The new synthesis in moral psychology. Science, 316, 998-1002.
PART 3 – Explaining Culture
– The modularity hypothesis
Sperber, D., & Hirschfeld, L. A. (2004). The cognitive foundations of cultural
stability and diversity. Trends in Cognitive Science, 8, 40-46.
– The social intelligence hypothesis
Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding
and sharing intentions: The origins of cultural cognition. Behavioral and Brain
Sciences, 28, 675-691.
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