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התשובות שאנחנו נותנים לשאלה "מי אני?" משקפות את מושג העצמי ואת הזהות שלנו. בקורס נתמקד 
נבחן את האופן בו הזהות ו הות שונים שלבהיבטים של עצמי וזהות הקשורים לעולם העבודה. נעסוק בסוגים 

משתנה, הן כתוצאה מארועים יומיומיים כמו מעבר בין עבודה לבית, והן בעקבות ארועים יחודיים יותר כמו 
 הריון, אובדן  או מעבר בין תפקידים ומקומות עבודה.

 
וכן לאפשר  לגבי יחסי הגומלין בין זהות של עובדים לסביבת העבודה הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע 

הקשורים לזהות , כגון הצגה עצמית בראיונות עבודה,  באחד ההיבטים של עולם העבודה עמקהה
   שינויים טכנולוגיים.   ,סטיגמות ,סוציאליזציה לאירגון

 
 

 נושאים:
 מושגים בסיסיים של  תאוריות עצמי וזהות •

 חברתיתזהות  •
 זהות מקצועית ותדמית מקצועית •
 התמודדות עם איומים על זהות •
 מעברים וזהות •
 סיפור הזהות •
 זהות ביחסי תפקיד •
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