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סמסטר :א'

היקף שעות2 :

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
מטרת הקורס ללמד סטודנטים לפתח חשיבה תיאורטית ולגבש תיאוריה מקורית בתחום של
מנהיגות ומגדר באירגונים.
• הסטודנטים ילמדו לפתח חשיבה חדשנית ולפתח מודל תיאורטי והשערות מקוריות.
• הסטודנטים ילמדו להציג בכיתה את המודל התיאורטי שפיתחו.
• הסטודנטים ילמדו להשתמש בפידבק שקיבלו בכיתה לפתח את התיאוריה.
• הסטודנטים ילמדו לכתוב את התיאוריה בפורמט של מאמר מדעי תיאורטי.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
הסמינריון יעסוק בחקר מנהיגות ומגדר באירגון .הקורס יתבסס על ספרות מתחום
הפסיכולוגיה ,הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה וההתנהגות האירגונית ,כשמטרתו להבין את
החשיבות של מגדר ואת ההשפעה של מימד זה על כח ,השפעה ומנהיגות .בקורס נתייחס
לאפיוני נשים וגברים ,להבניה החברתית ,לאופן בו הסביבה מעצבת את התפקידים
המגדריים ,לציפיות שיש מנשים וגברים במנהיגות .בנוסף ,נבחן את הספרות ביחס לאופן בו
מגדר משפיע על סגנון המנהיגות ,על הערכות המונהגים ועל הדינמיקות המורכבות בין נשים
וגברים מונהגים לבין נשים וגברים בעמדות מנהיגות .נתעמק גם בהשפעה של מאפייני
הסביבה על מבנה ההזדמנויות של נשים וגברים להנהיג
הסטודנטים יקחו חלק פעיל בעיצוב השיעורים והחומר הנלמד ,על-ידי מצגות והנחיית
שיעורים ובאמצעות השתתפות פעילה .חלק גדול מתהליך הלימוד בסמינר יהיה מבוסס על
עבודת הסטודנטים ,השאלות שיועלו בשיעור ,והמשובים שינתנו על-ידי הסטודנטים.
בין הנושאים שידונו בקורס :מיפוי העניינים הקיים בתחום המגדר והמנהיגות .מגדר וסגנון
מנהיגות ,מגדר ויחסי כח ,ההשפעה של מימדי זהות נוספים מעבר למגדר על מנהיגות
והאינטרקציה שלהם עם מגדר )למשל מגדר ועדה( .תופעות כמו תקרת הזכוכית ,מצוק
הזכוכית ,הרצפה הדביקה ,ההשפעה של מגדר על ההזדהויות עם המנהיג/ה ,רגשות
מנהיגות ומגדר ועוד.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(

הרצאות פרונטליות ,עבודה אישית עם צוותי סטודנטים על עבודות המחקר שלהם ,מצגות
של הסטודנטים את העבודות שלהם וקבלת פידבק מהקבוצה
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס' השיעור

נושא השיעור

1

פתיחה והכירות

2

מגדר ומנהיגות
באירגונים – סקירה
היסטורית ומושגי
יסוד

3

המשך סקירה מושגית

4

המשך סקירה מושגית

5

עקרונות בפיתוח
תיאוריה בנושא
מפגשי הנחיה אישיים

7

מפגשי הנחייה אישיים

8

מפגשי הנחייה אישיים

9

מצגות סטודנטים
מלוות בדיון
מצגות סטודנטים
מלוות בדיון.

6

10
11
12
13

קריאה נדרשת

מצגות סטודנטים
מלוות בדיון
מצגות סטודנטים
מלוות בדיון
סיכום ואינטגרציה של
החומר

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
קורס שנה ג'.
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1יש לבוא מוכנים לכל שיעור מבחינת חומר הקריאה.
.2

השתתפות – ) 10%השתתפות במפגשים היא חובה!!(

.3

מצגת בכיתה – 30%

המצגת תלווה בסיכום בכתב שיחולק לכל התלמידים.
.4

עבודה מסכמת – 60%

הערות

 העבודה תתמקד.ה או צוות יגישו עבודה המסכמת את הנושא בו בחרו/כל תלמיד
 תנסה לתת מענה. תסקור את הנושא והרקע לו,בשאלה תיאורטית או מחקרית
 תציע כיווני מחקר מעניינים נוספים ותדון בהשלכות,תיאורטי לשאלה שהוצגה
 עמודים של טקסט10-15  אורך העבודה לא יעלה על.היישומיות של הנושא
 השנים5- כאשר לפחות מחציתם עדכניים כלומר מ, מקורות לפחות10 ותתבסס על
.האחרונות
 אחור של כל.'יש להגיש את כל העבודות בשלמותן עד היום האחרון של סמסטר א
שבוע יביא להורדת שתי נקודות מהציון הסופי
 אלא על ראשי,לא יינתן משוב על חלקים שונים של הסמינר לפני ההגשה הסופית
.הפרקים בלבד
APAהכתיבה צריכה להיות בהתאם לכללי ה

•

•
•
•

:( ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי
(רשות/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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