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בהקשר של מלחמה וקרב ארגוניות -חברתיותהקורס עוסק בפסיכולוגיה צבאית ומתמקד בהתנהגות אנשים ומסגרות 
של רכיבים נדון במלאחר מכן . רס נגדיר מהי פסיכולוגיה צבאית ומה מאפיין אותהבתחילת הקו. והתכוננות אליהם

נדון גם  בהפעלת אלימות . ללחימה ומרכיביהמוטיבציה , סוציאליזציה צבאיתאימונים ו, קרבבהחוויה הפסיכולוגית 
. תי ודוקומנטריבמהלך הקורס נשלב מדי פעם הרצאות אורח של מומחים כמו גם ניתוח חומר אומנו. והשלכותיה

  . הסמסטרומבחן בסוף  לקרוא את המאמרים, להשתתף בשיעורים: חובות תלמידים
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