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בקורס זה נעסוק בשאלה עד כמה הפסיכולוגיה כפי שהיא מנוסחת בעולם 
מערבי, תופסת ורלוונטית להסבר תופעות אנושיות בתרבויות שונות. ה

לצורך זה, נעשה סקירה על איך נושאים שונים בהם מתעסקת הפסיכולוגיה 
מתבטאים בתרבויות שונות. בפגישות האחרונות של הקורס נסקור כמה 

 תאוריות פסיכולוגיות עדכניות לגבי איך תרבויות נוצרות.
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