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  תיאור הקורס: 

פרופ' גולן (סמסטר א',  שון של הקורסחלקו הראבקורס נציג תיאוריות ומחקר בסיסי של האישיות. 

) יציג תיאוריות פסיכואנליטיות (פרויד, פסיכולוגית האגו, תיאורית יחסי האובייקט, פסיכולוגית סשחר

אקזיסטנציאליסטיות  , ד"ר גדעון אנהולט) יתמקד בגישותב'(סמסטר העצמי). חלקו השני של הקורס 

תרבותיות, ), בק( קוגניטיביות התנהגותיות קלי),  חברתיות (בנדורה,-(מאי, יאלום) קוגניטיביות

התימה הדומיננטית בקורס תהיה זו של אינטגרציה. נדגים, כי . ובתהליכים שונים כגון ויסות עצמי

ם אינדיבידואליים במטרה להבין הבדלי ןהמשותף בין התאוריות עולה על השונה, וכי ניתן לשאוב מכול

  וחוויה פנימית.

  

  חובות הקורס:
  בכל סמסטר עם חומר פתוחחן מב
  

  :(קריאת רשות מסומנת בכוכבית) וקריאה מלווה יםרתיאור השיעו
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