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  .*(Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט:
   http://lemida.biu.ac.il            

 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!
 
 

  :סמינרמטרות ה .א

 בארגונים פסיכולוגיה חיוביתשל  בתחום מחקר עדכניים נושאי בפני הסטודנטים יציג הסמינר

קבלת תהליך על ביצועי העובדים, המשוערת  חוזקות נפשיות ותכונות אישיות והשפעתם)

. , התאמה אישיותית בין עובד ומנהל וכו'(וההשפעות הרגשיות על חברי הקבוצההחלטות 

)שיטות מחקר(  כלי ניתוח שנלמדו בקורסים קודמיםחו את הנושאים בעזרת הסטודנטים ינת

 ויבחנו כיצד ניתן לפתח רעיונות מחקר אלו לכדי הצעות למחקרים חדשים בתחום. 

 

למחקר בנושא של הקורס יעסוק בניתוח מאמרים המציגים גישות מעודכנות  :סמינרתוכן הב. 

) מחקרי שאלונים, מאמרי סקירה, ניסויי מעבדה וניהול המשאב האנושי פסיכולוגיה חיובית 

 וניסויי שדה(.

 

מאמרים מקורות הכוללים  6הקורס יתבסס על קריאה וניתוח מקדימים של  מהלך השיעורים:

יש לקרוא את החומר מפגש בו ינותח מאמר לקראת כל   ., עבודות תיזה ודיסרטציהנטייםוורל

ורס באינטרנט( ולהיות ערוך לענות על שאלות )אותו יהיה ניתן להוריד מאתר הק וונטיהרל

  .תהיבכ

מאמרים עדכניים  3עוד האקדמית בספרות כל סטודנט יחפש  כיתה,ב יםהמוצג יםנושאהעל פי 

ויציג סיכום של ממצאי  נושאים נבחרים 3על שנים האחרונות( עד חמש ה)שפורסמו בשלוש 

 מודל סמך ממצאי מחקר אלו יציע על  .ברפרנט שיציג בפני הכיתה המחקר העדכניים בתחום
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מחקר  המקשר בין המשתנים שבחר, וכן דרך לבדיקת מודל זה )תוך בדיקה בספרות כי לא נעשה

 מודל המשתנים ב, שתכלול סקירת ספרות על בסיום הקורס תוגשכתובה  העבודבעבר(.  זהכ

זה, ופרק שיטה בה הוא , הרציונל למודל )תיווך/מיתון( משתנים 3קשר בין וסוג השבחר הסטודנט 

  .מציע כיצד לבדוק את חוזקו של המודל

 

  :תכנית הוראה מפורטת

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

  דיון בנושאים שיידונו במהלך הקורס 1

 הצגת מהלך הקורס ומטרותיו.

 הסבר על מבנה העבודה, צורת הכתיבה והיקפה.

 .הכנת מטלת קריאה מודרכת לשבוע הבא -לבית

 

 הדרכה במציאת תיזות ומאמרים במאגרים שונים. 2

על סמך  -וסיכום ביקורתית מאמר קריאהסבר לגבי 

   .קריאת מאמר משותף וניתוחו בכיתה

Luthans, F. & Youssef, C. 

M. (2007). Emerging 

positive organizational 

behavior. pp 321-349. 

מבט (. 2011קוה, ד'. ) .שיותת האו+סבב התקדמות בעבוד 1מצגת מספר  3

הפסיכולוגיה החיובית על 

 .25-1עמ'  הערכת יופי ומצוינות.

מבט (. 2011קוה, ד'. ) .האשיות תובעבוד+סבב התקדמות 2מצגת מספר  4

הפסיכולוגיה החיובית על 

 עמ'  הערכת יופי ומצוינות.

26-80. 

פסיכולוגיה (. 2016'. )רובין, ט .האשיות תובעבוד+סבב התקדמות 3מצגת מספר  5

חיובית בארגונים: שיפור 

חוזקות אצל מפקדים וגדילת 

התפוקה והסיפוק מהעבודה 

 .48-1. עמ' שלהם ושל פקודיהם

זמן הגעה (. 2011אדרת, ר'. ) .האשיות תובעבוד+סבב התקדמות 4מצגת מספר  6

מועדף לעבודה כביטוי של 

  התנהגות אזרחית ארגונית.

 .1-52עמ' 
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 ,.Brown, K. W., Ryan, R. M .האשיות תובעבוד+סבב התקדמות 5גת מספר מצ 7

& Creswell, J. D. (2007). 

Mindfulness: Theoretical 

Foundations and Evidence 

for its Salutary Effects. pp 

211-237. 

  פגישות ייעוץ בקבוצות קטנות 8

  פגישות ייעוץ בקבוצות קטנות 9

  גת רפרנטים של הסטודנטים.צגשה והה 10-13

  דיון כללי וסיכום  14

 

  :דרישות קדםג. 

 אין

 

  :חובות/דרישות/מטלות. ד

 .ות פעילה במהלך הסמינריוןנוכח .1

 .+ מצגת בכיתהט נרפרהצגת  .2

 .עבודה סופית .3

 :הערות

י. לאור דנט/ית לקבל ציון עובר בכל מרכיב של ציון הסופועל הסט סכדי לקבל ציון עובר בקור

העובדה שאין מבחן סופי, נוכחות בכל מפגשי הסמינריון היא חובה. במקרים של "מניעות 

 חמורות" על הסטודנט לקבל אישור היעדרות מן המרצה.

מת סטודנט שלא מופיע ברשי .תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה

 זכירות המדור.הסמינריון ללא אישור ממ המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצת

 

 מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי(: ה. 

 

פי -ציוני בחני הכיתה עלו ,תמצגרפרנט וה, ציון העבודה הסופיתמרכיבי הציון הסופי כוללים ציון 

 שקלול הבא:ה

 .30%הצגת רפרנט + מצגת בכיתה והשתתפות פעילה במהלך הסמינריון:  .1

 .70%עבודה סופית:  .2

 %60  -ציון עובר 
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   ביבליוגרפיה:. ו

עבודת  זמן הגעה מועדף לעבודה כביטוי של התנהגות אזרחית ארגונית.(. 2011אדרת, ר'. )

 )חובה(. 1-104דיסרטציה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן. עמ' 

, : בניית שאלון ותיקופומבט הפסיכולוגיה החיובית על הערכת יופי ומצוינות(. 2011קוה, ד'. )

לשם קבלת תואר דוקטור,  עבודת דיסרטציה בחינת קשרים עם חוזקות נוספות ורווחה נפשית.

 )חובה(. 1-95אוניברסיטת בר אילן. עמ' 

שיפור חוזקות אצל מפקדים וגדילת התפוקה  פסיכולוגיה חיובית בארגונים:(. 2016רובין, ט'. )

ת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר . עבודת תיזה לשם קבלוהסיפוק מהעבודה שלהם ושל פקודיהם

 )חובה(. 1-48אילן. עמ' 
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