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ע"י  מאמץ בעבודהוהשקעת זמן בחקר העוסק  ,מאמרם של הרפז ושנירפותח מדור המחקרים את 

 המחקר מתייחס למשקיעים כבדים דיספוזיציוניים )מכורים לעבודה .בטווח השוואה רחב עובדים

דרישות או בשל )בשל אילוצים כלכליים,  מצבייםגם למשקיעים כבדים ו(, ונלהבים לעבודה

ההבנה שמשקיעים כבדים  מדגישים אתממצאי המחקר  ארגונית תובענית(. מעסיק/תרבות

 .עשויים מקשה אחת, וראוי להבחין ביניהם אינםבעבודה 

קשר בין הקהילה המדעית לציבור ל במהות המחקר במדעי החברה ובצורך עוסקתאורנה בלומן 

תוך הדגשת קיומה של תלות  ,ן השנייםלהאיר את יחסי הגומלין בינעשה ניסיון  הבמאמר .הרחב

שיתוף על הצורך ב במאמר מושם דגשהדדית, זאת בעיקר ביחס לנושאים העולים במחקר חברתי. 

מודגשת חשיבותו של הרבעון לחקר כן ו ,רבדיו השונים, בפירות המחקר המדעי לעהציבור, 

 .ארגונים וניהול המשאב האנושי בטיפוח קשר זה

של התנהגות  ביטויעוסק בהסתרת ידע בארגון כמאמרם מחקר האלי וייץ ויואב ורדי מציגים ב

את ההבנה  שפרהיא למטרתו של המחקר  .Organizational Misbehavior -בלתי נאותה  ארגונית

מאפיינים של בארגון, על רקע )זוגיות( ידע במערכות יחסים דיאדיות ההסתרת  תופעת של

תפיסת התחרות בין שלהם, תפיסת הצדק הארגוני האינטראקציוני עובדים, אישיותיים של 

 מידע או נתונים.תקבלת הבקשה לדרכה מהעמיתים, ומאפייני התקשורת 

אוריות יפיתוח של תבישום וימתמקד בה ,סוגר את מדור המחקרים מאמרו של דניאל צבר

 כיצד ,ר עוסק בשאלהצב. בארגונים שינוי טכנולוגילארגוניות הבוחנות את הגורמים ללמידה ו

על למידה ושינוי המרקם באמצעות גיוס הון אנושי ושיתופי פעולה בין ארגונים, משפיע  מעבר ידע

המבנה החברתי וההון הטכנולוגי של החברה  כיצד ,כמו כן בוחן המאמרשל החברה?  הטכנולוגי

 .על יכולתה למנף ידע קיים וחדש כדי לקדם חדשנות ושינוי טכנולוגי יםמשפיע

סיון יהעוסקת בנ ,שלה טחוקרים צעירים מציגה ורד רייטר את תמצית עבודת הדוקטור במדור

במטרה להציג את הפערים בין המציאות בשטח להגדרה הרצויה.  ,מהו טיפול רפואי סבירלהגדיר 

 .מדידה לטיפול רפואי סביר תתוצאות המחקר מוליכות את החוקרת  להגדרת נוסח

יחודי יהמתבצע בשדה. דורית שחף מתארת פרויקט פרויקט  להצגה שלמדור פרויקטים מוקדש 

והשפעת השתתפותם בפרויקט על תפקודם  ,של תרומה לקהילה שמתבצע ע"י עובדי חברת י.ב.מ

 מנהלים בארגון.ככעובדים ו

ממובילי ומתוויי הדרך  ,במדור ראיונות אנו מביאים ראיון עם פרופ' )אמריטוס( אילן משולם

 ל משאבי אנוש.ש ול האסטרטגיבתחום הניה
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