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 פסיכולוגיה חיובית בארגונים –סמינריון עיוני 

 93-230-03מספר קורס:

 דביר קוהד"ר 

 סמינר סוג הקורס:

 ש"ש 2: היקף שעות      שנתי:  סמסטר                     חתשע":  שנת לימודים

 ןשל אוניברסיטת בר איל "למידה"אתר הקורס באינטרנט: 

 

  :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 

כלי ניתוח שנלמדו בקורסים קודמים) שיטות מחקר ( הסטודנטים ינתחו את הנושאים בעזרת 

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

 

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

 י שאלונים, מאמרי סקירה, ניסויי מעבדה וניסויי שדה(.) מחקרפסיכולוגיה חיובית 

 

  .נטייםוומאמרים רל 10הקורס יתבסס על קריאה וניתוח מקדימים של  מהלך השיעורים:

)אותו יהיה ניתן להוריד מאתר  וונטייש לקרוא את החומר הרלמפגש בו ינותח מאמר לקראת כל 

יתקיים "בחן כזה תה )בתחילת כל מפגש יהקורס באינטרנט( ולהיות ערוך לענות על שאלות בכ

יפתח במצגת של צוות סטודנטים. בהמשך יתקיים דיון שיתבסס על במאמר י(. הדיון Quizכיתה" 

סטודנטים )תלוי ברישום  3או  2כל צוות יכלול  ההכנה המוקדמת שנעשתה לקראת השיעור.

 לקורס(. 

נושא המוצג במאמר יחפש הפי צוות יפתח את המאמר אותו הכין בכיתה באופן הבא: על ה

שנים האחרונות( באותו הנושא עד חמש המאמרים עדכניים )שפורסמו בשלוש  3בספרות עוד 

על סמך ממצאי מחקר אלו יציע רעיונות  .ויציג סיכום של ממצאי המחקר העדכניים בתחום

  למחקרי המשך חדשים ומקוריים )תוך בדיקה בספרות כי לא נעשו מחקרים כאלו בעבר(.

יבחר לעצמו נושא  כלומר התלמיד עבודה אישית סופית,תלמיד לכתוב בנוסף למצגת הנ"ל על כל 

הכוללת מספר  כעבודה עצמאיתאותו לפתח לגביו הוא מעוניין להעמיק את המחקר ומסוים 

 בסיום הקורס. נהתוגש אישיות אלות ועבוד השערות מקוריות והצעות למחקר המשך.
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  :תכנית הוראה מפורטת

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

  דיון בנושאים שיידונו במהלך הקורס 1

 הצגת מהלך הקורס ומטרותיו.

 הכנת מטלת קריאה מודרכת לשבוע הבא -לבית

 

על סמך  -וסיכום ביקורתית מאמר קריאהסבר לגבי  2

 .קריאת מאמר משותף וניתוחו בכיתה

 

 1מאמר מספר  1מצגת מספר  3

 10מאמר מספר  10מספר  מצגת 12

, סקירת כללי כתיבה נאותים, גשההמפגש לקראת  13

  סיעור מוחות ופתרון בעיות קבוצתי

 

  דיון כללי וסיכום הגשת עבודות,  14

 

 

 :סמינרחובות הג. 

פעילה השתתפות כן מצגת, ועל רפרנט וציון , העבודהציון את הסופי כוללים ציון מרכיבי ה

 שקלול הבא:פי ה-לעכיתתיים בדיונים 

 30%: פעילה בכיתה והשתתפותמצגת + רפרנט הגשת 

 70%: עבודה סופיתכתיבת 

 

 :הערות

. לאור הסופי ציוןהדנט/ית לקבל ציון עובר בכל מרכיב של ועל הסט סכדי לקבל ציון עובר בקור

היא חובה. במקרים של "מניעות בכל מפגשי הסמינריון , נוכחות ן סופיהעובדה שאין מבח

 המרצה.קבל אישור היעדרות מן מורות" על הסטודנט לח
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