
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ארגונים ועבודהקול קורא למושב קהילת 

 של האגודה הסוציולוגית הישראלית 54-הכנס ה

 ,שלום לחברות וחברי קהילת ארגונים ועבודה

–19-ב הסוציולוגית הישראלית שיתקייםשל האגודה  54-אנחנו מזמינות אתכן/ם להשתתף בכנס ה
. הכנס יתקיים השנה באוניברסיטת תל אביב וכותרתו "סוציולוגיה של שינוי: 2023בפברואר  21

 ת".ם והבינה המלאכותימהמהפכה התעשייתית למהפכת הנתוני

ההתפתחויות הטכנולוגיות הביאו למהפכה של ממש בארגונים ובתהליכי התארגנות, ולמעשה, כיום 
חקר על שינוי ארגוני בכלל, ושינוי טכנולוגי בפרט, הוא נושא ליבה בלימודי ארגון. הספרות המ

הארגונית הפוזיטיביסטית בתחום נוטה לראות בשינויים מהלך חשוב ורצוי שיש לקדמו באמצעות 
חשיבה חדשנית, ואולם היא אינה לוקחת בחשבון את המחירים האנושיים והחברתיים שיש לשינוי, 

ר כאשר השינוי עושה "רובוטיזציה" לאינטראקציות היומיומיות ולתהליכי העבודה בארגונים. ובעיק
לעומתן, תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות בחקר ארגונים מבקשות להאיר את יחסי הכוח ואי השוויון של 
ההתפתחויות הטכנולוגיות וכניסתן לארגונים, ולהצביע על המשמעויות המגוונות של מהפכת 

אישיים -דיגיטציה בעולם העבודה, הכוללות אובדן מקומות עבודה והמרה של אנשים, יחסים ביןה
 ת.וגיות של ביג דאטה ובינה מלאכותיושיקול דעת אנושי בטכנול

אנחנו מזמינות חוקרות וחוקרים להגיש הצעות הנוגעות למגוון רחב של נושאים הקשורים בנושא שינוי 
 :בינה מלאכותית בחיי היומיום בפרט. בין הנושאים האפשרייםארגוני בכלל, והיבטים של 

 מהפכות טכנולוגיות והשפעתן על ארגונים •
  הפוליטיקה של שינוי ארגוני •
  שליטה באמצעים טכנולוגיים •
 אתגרי הניהול בעידן של שינויים מתמידים •
 דיגיטציה ובינה מלאכותית בחיים הארגוניים היומיומיים •
 ?הטכנולוגית הביאה לשינוי ביחסי הכוח הארגוניים האם המהפכה •
 תעשייתי-עבודה מהבית בעידן הפוסט •
    סיכונים וסכנות של מהפכת הדיגיטציה •

 ...ועוד

. מערכת ההרשמה לכנס דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד העלאת התקצירים תתאפשר
  www.isscon54.sites.tau.ac.il במועד זה ותהיה זמינה דרך אתר הכנס 0/202206/1-תיפתח ב

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/


 

מילים. יש להציג בבירור את הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג,  300לתקציר הוא  האורך המרבי
המועד האחרון להגשת תקצירים הוא בתאריך ם. קרייאת התרומות התיאורטיות והממצאים העי

10/11/22. 

מקוות שרבות/ים מכן/ם ישתתפו במושב הקהילה כדי להמשיך ולקיים שיתוף פעולה אינטלקטואלי 
 .את תחום המחקר של ארגונים ועבודה פורה ולקדם

בדף הפייסבוק "קהילת ארגונים ו kehilat.irgunim@gmail.comה לפרטים: כתובת מייל הקהיל
 "ועבודה

 רכזת הקהילה -יו"ריות הקהילה; שני קראוז , מנור ופרופ' ורדה וסרמן-ד"ר רונית ויסמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * הקול הקורא באחריותה של הקהילה. 

 הקהילה: ליצירת קשר עם

  ronitwm@gmail.com|  רונית ויסמל מנור

  vardawa@openu.ac.il|  ורדה וסרמן
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