
 
 

 
 

 
 37066מספר הקורס: 

 ההוויה הפסיכולוגית של האובייקט רחקשם הקורס: 
 psychological aspects in object design שם הקורס באנגלית:

 איילת גונדרשם המנחה: 
 

 שיעור סטודיואופן הוראה: 
 4שעות שבועיות: 

 3נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
  מטרת הקורס:

הינה יצירת מרחב חקירה תיאורטי ומעשי לבדיקת הקשרים פסיכולוגיים ונרטולוגיים בעיצוב. זאת, מתוך הנחה 

שחומרי הגלם של המעצב אינם רק חומרים פיזיים למיניהם, אלא גם חומרים מנטליים. בדומה לסוגי יצירה 

 ת חדשה. , שמתוכו מתהווה משמעוmeeting of mindsאחרים, גם בעיצוב מתקיים אותו 

המטען התרבותי עימו מגיע הלקוח, החלומות שלו, צרכיו ופחדיו, כל אלו משפיעים על עבודת העיצוב בדרכים 

חלומותיו, שאיפותיו, האג'נדה שהוא בא עימה. ובתווך, ביניהם,  –רבות. מן העבר השני נמצא המעצב עצמו 

ו מחלחלת אל תהליך העיצוב, אך גם תרבותי, המציאות היום יומית. המציאות הז-נמצא המרחב החברתי

מושפעת ממנו. במהלך הקורס נראה כיצד ההוויה העיצובית קובעת את התודעה המנטלית, מבנה, משמעות 

המציאות מתהווה כל העת ואינה הוויה  –התודעה קובעת את ההוויה ואת משמעות העיצוב  :וחוויה. ולהיפך

 ת שבמפגש.במובן הסטטי. העיצוב אינו "דבר", אלא התרחשו

 

  מבנה המפגשים:

כל מפגש ישלב בין הקניית ידע תיאורטי ובין התנסות ביישום הידע שנרכש. ההתנסות המעשית תכלול מגוון 

עריכת ניסויים בכיתה, תצפיות מונחות, התנסות  –שיטות מחקר ומתודולוגיות מתחום הפסיכולוגיה 

 בסימולציות, מו"מ ויסודות הראיון הקליני. 

 
 פגשים: פירוט מ

: השליש הראשון של הקורס יוקדש לבחינת האופן בו גורמים סביבה מעצבת תודעה –אשכול ראשון  .1

משפיעים על הנפש האנושית. במישור התיאורטי, נבחן  –ביניהם עיצוביים ואדריכליים  –סביבתיים 

י, נערוך את חזית המחקר הפסיכולוגי אודות הקשר שבין תנאים סביבתיים ומנטליים. במישור המעש

רפליקציה של ניסויים פסיכולוגיים בתחום השפעת הסביבה, ונקשר את תוצאות הניסויים לעבודת 

המעצב. בין הנושאים שבהם נדון: השפעות עיצוביות על התנהגות מוסרית, משיכה מינית, יצירת 

 קירבה, בחירה צרכנית וסביבת עבודה. 

אשון עוסק באופן שבו הסביבה מבנה את בעוד שהאשכול הר עיצוב בראי הנפש: –אשכול שני  .2

התודעה, האשכול השני מבקש לבחון את האופן שבו התודעה האנושית מעצבת את סביבתה. כל 

אדם נושא בחובו דימויים פנימיים של בית, של עיר, של חפצים המקנים נחמה. הדימויים הללו 

. באשכול זה נבחן את ההקשרים המודע הקולקטיבי-שאובים מחוויות אוטוביוגרפיות ייחודיות, ומתת

נפשיים של עיצוב וצריכה, תוך ניסיון לשרטט את הקורים הדקים המחברים בין הנפשי והחומרי. -התוך



 
 

 
 

במישור המעשי, הסטודנטים יתבקשו לבצע תהליך של חקירה נפשית פנימית, וכן לערוך סימולציות 

 וראיונות נרטיביים וקליניים עם לקוחות פוטנציאלים. 

: אשכול זה מתמקד במפגש בין המעצב והלקוח, מפגש המכוון Meeting of minds –ל שלישי אשכו .3

ליצירת משמעות חדשה. בד בבד, המסע המשותף עשוי להיתקל במכשולים המאיימים על כל מסע 

אינטרסים סותרים, בעיות אגו, טעויות בשיקול הדעת ועוד ועוד. החלק הנוכחי בקורס  –באשר הוא 

ש בידע הפסיכולוגי על מנת להקנות כלים מעשיים להתנהלות מול לקוחות, באמצעות מבקש להשתמ

סימולציות, תרגילים בכיתה ותצפיות. בין הנושאים בהם נדון: תורת המשחקים, הטיות קוגניטיביות 

 בקבלת החלטות, כשלים רציונליים ועוד. 

 דרישות הקורס: 

שייערכו במהלך הסדנה; נכונות לבחינה עצמית  הינן קריאה שוטפת; השתתפות במחקרים ובניסויים

 ולהשתתפות בתהליכים קבוצתיים דינאמיים; הגשת עבודת סיום בהתאם להנחיות.
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