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יעדי ההוראה:
"זהות" – אחד המונחים הנפוצים והנחקרים ביותר במדעי החברה בעשרים השנים האחרונות.
"זהות ארגונית" – אחת המטפורות המרכזיות בשנים האחרונות לחקירת התופעה הארגונית.
אותם מאפיינים שחברי הארגון תופסים כמרכזיים ,ייחודיים ויציבים  -חשובה להבנתנו את
התופעה הארגונית והתנהגות של אנשים בתוך ארגונים .המונח מקשר בין האישי לארגוני ,בין
רמת המיקרו למקרו המתרחשות תדיר בהוויה הארגונית .המטרות של הקורס הן להקנות ידע
נרחב בתחום הזהות ולחקור את הקשר בין האישי לארגוני ,בין רמות המיקרו והמקרו
במתודולוגיות מגוונות – ניתוח סיטואציות ,דיאלוגים ונרטיבים.

פרשיות לימודים:

בסמסטר זה יעסוק הקורס בתיאוריות מודרניות ופוסט מודרניות להתפתחות זהות אישית
ותרגומם לתיאוריה הארגונית .יינתן דגש להתפתחות התפישה של זהות נרטיבית תוך עיסוק
בקשר שבין זהות אישית לזהות מקצועית וארגונית .לאחר פרק מבוא תיאורטי הסטודנטים
יתנסו בחקירה של הממשק בין המושגים בארגון נבחר וביישומם של התיאוריות בפרקטיקה
במתודולוגיות מגוונות.

במהלך הקורס נבחן את מושג הזהות הן בהיבט האישי ,הן בהיבט הארגוני ובממשק שבין
האישי לארגוני – באופן התנסותי ,סדנאי לצד קריאה ועיון בקורתי במאמרים רלוונטיים.

בקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח סיטואציות ארגוניות מהשדה החינוכי באמצעות התיאוריות
שיילמדו.
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Goals:
Identity – one of the most common and researched terms in the social sciences in the
past 20 years. Organizational Identity – one of the central metaphors in the last few
years for investigating the organizational phenomena. The same characteristics the
members of an organization perceive as central, unique and stable are important for
our understanding of the organizational phenomena and the behavior of people within
organizations. The term connects between the personal and the organizational, and
between the micro and macro levels in various methodologies; analysis of situations,
dialogues and narratives.
Course Chapters:
In this semester the course we will deal with modern and post-modern theories for the
development of personal identity and their translation to the organizational theory. An
emphasis will be put on the development of the perception of narrative identity by
dealing with the connection between personal identity and professional and
organizational identity. Following a theoretical introductory chapter, the students will
experience an investigation of the meeting point between terms in a chosen
organization and the practical application of theories in a wide range of
methodologies.
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.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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