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 פרופ' יאיר ברזוןשם המרצה: 

 מחקר ארגוני הקורס:שם 

 60-059-01קוד קורס: 

 הרצאה סוג הקורס: 

 ש"ס. 2היקף שעות:    א'       סמסטר:ע"ט    תש :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 
ארגונית. הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ניסיון ראשוני  –מיועד לסטודנטים לתאר שני במגמה החברתית  קורסה

במחקר בתחום הפסיכולוגיה הארגונית, תוך מתן דגש לנושאים מרכזיים במחקר בתחום הן בפסיכולוגיה והן 
בניהול. במסגרת הקורס אציג לכם נושאי מחקר אפשריים, אדאג להעביר לכם נתונים שתוכלו להשתמש בהם בכדי 

 .נתונים. הקורס אמור להוות תשתית ידע למחקר שטח ובסיס לכתיבת תזה בפסיכולוגיה ארגוניתלהתנסות בעיבוד 
 
 אור הקורס:ית .ב
  

חלק מהשיעורים יתרחשו בכתה ויכללו היכרות עם החלקים המרכזיים של בניית מחקר  מהלך השיעורים: 

 גשים אישיים.וכתיבת דוח מחקרי: מבוא, שיטה, תוצאות, ודיון. שאר השיעורים יוקדשו למפ

  

 

 

 

 הערות נושא תאריך שעורמס'  

   מבוא 17/10 1

   נושאי המחקר ובניית שאלות מחקר 24/10 2

   מפגשים אישיים בנושא שאלות המחקר 31/10 3

   מפגשים אישיים בנושא שאלות המחקר 7/11 4

   מפגשים אישיים עם ניר 14/11 5

   הצגת שאלות המחקר 21/11 6

   שיטות המחקר 28/11 7

   שיטות המחקר 5/12 8

   שיטת המחקר –מפגשים אישיים  12/12 9

   שיטת המחקר –מפגשים אישיים  19/12 10

   שיטת המחקר –מפגשים אישיים  26/12 11

   כתיבת דוח המחקר 2/1 12

   מפגשים אישיים לצורך הכנת העבודה 9/1 13

   בודהמפגשים אישיים לצורך הכנת הע 16/1 14
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 אין דרישות קדם: .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד
 
 

הציון הסופי יתבסס על המעקב שלי ושל עוזר ההוראה, ניר מילשטיין, אחר הביצוע האישי של כל תלמיד  .1
 .מהציון הסופי) 30%(

התאים למספר הנרשמים). העבודה תכלול הצגת שאלת מחקר מקורית מתוך  –עבודה (ייתכן בזוגות  .2
 מהציון הסופי). %60 אחוזים) וכתיבת דוח מחקרי מלא (פרטים בהמשך)  10מר הקריאה שאתן לכם (חו

 
 
 ראו סעיף קודם. :מרכיבי הציון הסופי  .ה

 
 

  רשימת קריאה: .ו
 

 חובות קריאה
 לכל תלמיד (או זוג) תיבנה רשימת קריאה שונה.

 


