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 :  הקורסמטרות ויעדי תיאור 

הגורמים   יוצגו  בקורס  ארגוניים.  ופנים  קבוצתיים  פנים  בקונפליקטים  עוסק  הקורס 

 לקונפליקטים בתוך קבוצות ובתוך ארגונים, תהליכי ההסלמה ופתרונות אפשריים.  

מהוות פריזמה דרכה ניתן להבין קונפליקטים  ה  ,תיאוריות  3-4במהלך הקורס יילמדו  

 קבוצתיים וארגוניים. 

וארגוניים   קבוצתיים  פנים  קונפליקטים  לנתח  יוכלו  הסטודנטים  הקורס,  סיום  עם 

 . בוצות השתייכות שלהם, במקומות עבודה ובחברה הישראליתבק

מהשיעורים.    20%-. ניתן להעדר מסיבות אישיות ואחרות מ: נוכחות חובהנהלי נוכחות 

לא יוכל    רוניות(סינכ-)או לא מילא משימות א  יעורים מהש  80%סטודנט שלא נכח ב

 . לקבל ציון עובר בקורס

 , למידה עצמית סדנאות, דיונים, הרצאות אופן  ההוראה:

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 . אישי  על כל סטודנט להגיש תרגיל של ניתוח ארוע:  תרגיל ניתוח ארוע   30% .1

 . 0-100 סולם הציונים הוא בין 

במושגים )במידה ויהיה סגר או ניתוח אירועים ובקיאות  מבחן מסכם:    70% .2

 לא תהיה אפשרות להיבחנות פנים אל פנים, יתקיים מבחן בית במקום(

 

 

 וארגוניים  קבוצתיים בקונפליקטים סוגיות  :שם הקורס

 _ 0155-1-198  :מס' הקורס
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 )רשימת הנושאים עשויה להשתנות בהתאמה להרכב הכיתה( תוכן הקורס

   

  מבוא   .1

  ניתוח אירועים עקרונות ו  .2

  זהות חברתית   .3

  חברתית טג'פל: זהות   .4

  תהליכים דינמיים בקבוצה   .5

  יון: תהליכים דינמיים בקבוצהב  .6

  תרבות ארגונית  .7

  שיין: תרבות ארגונית  .8

  תהליכי שינוי חברתי  .9

  מוסקוביצ'י: יחסי מיעוט ורוב   .10

  זימברדו: אפקט לוציפר   .11

  ניתוח אירועים  .12

  ניתוח אירועים  .13

  אינטגרציה וחזרה   .14

 

 מטלות הקורס: 

 לאורך הסמסטר, כולל הגשת משימות נוכחות והשתתפות בשיעורים  .1

 קריאת המצגות והמאמרים .2

 אירוע תרגיל ניתוחהגשת  .3

 . כולל מושגים וניתוח ארועים מבחן מסכם:  .4

 יופיעו באתר הקורס. הרלוונטיים רשימת קריאה: המאמרים  .5

 בהצלחה! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 תרגיל להגשה 
 כך שיהיה לכם מספיק מידע לניתוחו. ,באופן אישי יש לבחור אירוע מוכר לכם

 קבוצה.   בתוךעל האירוע לכלול קונפליקט שמתרחש 
 דמויות אנושיות ספציפיות ו"עלילה" שמתפתחת(. על האירוע להיות קונקרטי )עם מועד התחלה, 

 יש לכתוב את התרגיל על פי הסעיפים ולמספר כל סעיף. 
 :התרגיל כולל את כל הסעיפים הבאים

מסלול כרונולוגי )התחלה, גם . על הגרסה הניטראלית לכלול גרסה ניטראלית של האירוע 1.

 . לא יותר משני עמודים. . היקף: כעמוד(דרכי פתרון שנוסו, סיום ,משברים

 
 ארגון )מי שייך, מהם הגבולות( \הגדרת הקבוצה. 2
 
 אילו תפקידיםמהו התפקיד של כל צד בקונפליקט. , בקונפליקט )יכולים להיות כמה( מי נגד מי. 3

 . יש בקבוצה נוספים
 
 הסכסוך. צד א' וצד ב': סיפור האירוע מכל צד של   גרסאות משכנעות של. 4
 .שני הצדדיםכל אחד מבגרסה של  והצרכים הרגשות ,הערכיםמהם יש לפרט   

 
 . משאבים במחסור .5
 
 . לא רציונליים בסכסוךהיבטים  .6
 
 . טווח-טווח וארוכת-להתייחס להשפעה קצרת יש . הקבוצה\ השפעה על הארגון. 7
 
יש להסביר מדוע דווקא  )היקף: לפחות עמוד אחד(.  ניתוח האירוע דרך אחת התיאוריות שנלמדו. 8

שבניתוח על פי שימו לב   .רועיתיאוריה זאת היא המתאימה ביותר לדעתכם כדי לנתח את הא

)כולל האפשרות להסביר מדוע היבט מסוים  מושגים לפחות מתוך התאוריה 5-שימוש ב   התיאוריה יש
   .מתוך התיאוריה אינו רלוונטי לאירוע(

 ככל שיש יותר מושגים מעורבים, כך איכות הניתוח גבוהה יותר.
כגון: "עליהם לשוחח על יש להציע פתרון המבוסס על התיאוריה. )נא להימנע מפתרונות פשטניים 

 הבעיה ולמצוא פתרון ביחד"(. 
 

 .(1סעיף עמודים )תלוי באורך  4-3 בין היקף התרגיל: 
 23.1.22מועד אחרון להגשה: 

 
 !בהצלחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 בקבוצות ובארגונים   מקורות עבור קורס קונפליקטים
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זהות : בישראל  הערבי המיעוט  בני תיכון תלמידי של הקולקטיבית זהותם(. 2005חוג'יראת, מ. ) 

  דוקטור" תואר לקבלת הדרישות של חלקי מילוי לשם מחקר .קולקטיבית עצמית והערכה מורכבת
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פורסם באתר    .עצמית ואסטרטגיות התמודדות של חברי קבוצות מיעוטהערכה (. 2013מאנע, ע. )

 "פסיכולוגיה עברית". 
 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3065נדלה מתוך 

 
: הקבוצה, יחסים  8-7יחידות   4-5(. פסיכולוגיה חברתית. כרכים 2000נדלר, א. להמן, א. גונט, ר. )

 , תל אביב. בין קבוצות; האוניברסיטה הפתוחה
 ניתן למצוא באופן חלקי גם כאן:
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