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   687-2-3081במנהל מדעי ההתנהגות  –שם הקורס 

 barkanr@som.bgu.ac.ilן  רחל ברק פרופ' –שם המרצה 

 יום ו' לאחר ההרצאה, או לפי תאום  –שעת קבלה 

 

  –מטרת הקורס 

הצגת מושגי יסוד וממצאים מחקריים הקשורים להתנהגות במסגרות ארגוניות. הגישות השונות שיוצגו 

במסגרת הקורס תתמקדנה בראש ובראשונה ברמת הפרט )מיקרו( תוך עיגון במידת הצורך בתיאוריות 

תהליכים פסיכולוגיים בארגון, כמו גם על פיתוח יכולת ניתוח ארגוניות )מאקרו(. יושם דגש על הבנת 

בשילוב בין הבסיס התיאורטי לבין השלכות  הנושאים יוצגוויישום של המושגים והתיאוריות שיילמדו. 

 יום.-יישומיות כפי שהן באות לביטוי בחיי היום

 

  –נושאי הקורס 

 נית/תעשייתיתרקע הסטורי וגישות מרכזיות בתחום של פסיכולוגיה ארגו •

 שיטות מחקר מקובלות •

 תפיסה בינאישית, תדמיות, ניהול רושם והשלכותיהן הארגוניות •

 עקרונות למידה והדרכת עובדים •

 בהקשר התעסוקתי  יםאינדיבידואליהבדלים  •

 מוטיבציה ופרודוקטיביות •

 שביעות רצון בעבודה •

 ותהליכיםאפקטים  –קבוצות  •

 קבלת החלטות בארגון •

 מנהיגות •

 ושחיקהלחץ  •

 

  –מקורות 

Greenberg, J. and Baron, R.A. (1997) Behavior in Organizations (8th, 9th, 10th, 

Edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

 

pages -Edition  th10 pages -Edition  th9 pages -Edition th8 

101-320 

 Chapters 3-8 

88-330 

 Chapters 3-8 

1-187, 227-270  

Chapters 1-5, 7 

362-404 

Chapter 10 

378-424 

Chapter 10 

316-356 

Chapter 9 

404-509 

Chapter 11-13 

424-464 

Chapter 11-13 

436-468 

Chapter 12 

שאלות המבחן יתבססו הן על חומר *ישנה חפיפה מסוימת בין חומר ההרצאות לבין חומר הקריאה. 

 בכתה.הקריאה, המצגות, והדיונים 

 

  –דרישות הקורס 

  מהציון הסופי  100% –עמידה במבחן סופי 

החל משנת תשע"ט הסטודנטים מחויבים בדרישות מערכת השעות המובנית. דרישות אלו מפורטות 

 בשנתון בטבלאות של כל מגמה.
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 עת קורונה

 בסמסטר א תשפ"א הקורס מתקיים באופן מקוון.

 

לנוחותכם, תוכלו למצוא באתר הקורס את המצגות הרלוונטיות וכן קישורים להרצאות זום מוקלטות 

 מסמסטר ב' תש"ף. לגבי חלק מנושאי הקורס ישנם גם סיכומים כתובים שלי.

 

 שעות מתחילת המבחן ועד הגשת המבחן. חומר פתוח(. 24המבחן יתקיים כמבחן בית )

 דגישות הבנה ויישום של החומר הנלמד. שאלות פתוחות המ 3-4המבחן כולל 


