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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 2019 הוראה פקולטית עבור שנה אקדמית

 2020אוגוסט : עדכון אחרון

 

 תאריך עדכון אחרון:

 

תוצאות ארגוניות שונות כמו שביעות רצון ל רחב, הקשור תחוםא ובודה הבעוטיבציה מ: תיאור הקורס

בעבודה, מחויבות ארגונית וביצועים. עד היום הצטברו תיאוריות ומודלים רבים של מוטיבציה, כמו גם 

אחת שיכולה להסביר את כל מורכבות  על-יתממצאים אמפיריים שונים. עם זאת, טרם פותחה תיאורי

ה בהיבטים עבודה, תוך נגיעבמוטיבציה לשות השונות התופעה. מטרת הקורס היא להקנות ידע על הגי

היבטים אישיים )צרכים, ערכים, בארגוניים )מערכת תגמולים, משוב, עיצוב עבודה(, כמו גם על 

 ןעבודה ונדובבנושא מוטיבציה  עדכנייםאישיות(. במהלך הקורס יוצגו ממצאים אמפיריים 

 בהשלכותיהם על מערכות הבריאות.

 

וכיצד ניתן ליישם אותם בכדי להתמודד  בעבודה הבנת תיאוריות ומודלים של מוטיבציה :מטרות הקורס

 .עם בעיות ניהוליות במערכות בריאות

 

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:  למידה: פוקותת

 . להכיר ולהבין את תיאוריות המוטיבציה1

 . להבין כיצד התפתחו תיאוריות המוטיבציה במהלך השנים.2

 סיטואציות, בעיות וקונפליקטים בעבודה.ניתוח ופתרון לדעת להשתמש בתיאוריות מוטיבציה ל. 3

 על מצב ארגוני. (case study) . להיות מסוגל להסביר ולנתח מקרה מבחן4

 ת.והבסיסי יהןתו. לבקר תיאוריה ולהשוות אותה לתיאוריה אחרת תוך הבנת ההבדלים בהנח5

   

 . יעוריםמהש 80%ב: נוכחות חובה נהלי נוכחות

 בכיתה.  (case studies)ניתוח מקרי מבחן )שיעורים פרונטליים,  אופן  ההוראה:

: פירוט של האופן בו ימדדו ויוערכו הסטודנטים בקורס )אלו בזמן קורונה – טים בקורסנדוהערכת הסט

 מטלות, ומה חלקן בציון הסופי(

 60%  -: ניתוח אירוע + הצגה בכיתה)זוגות( עבודה.1

 30% –כל אחד  10%תרגילים להגשה במהלך הסמסטר  2.3

 10% - והשתתפות פעילהבשיעורים  80%נוכחות של .3

______________________________________ 

  100% 

 

 :בזמן קורונה מטלות הקורס

תיאור סיטואציה ארגונית הקשורה למוטיבציה בעבודה )סיטואציה שתיבחר על ידי כוללת  עבודהה

העבודה תוצג על שנלמדו בקורס. תיאוריות ומאמרים הסטודנט(, וניתוח של הסיטואציה בהסתמך על 

 ידי הסטודנטים במהלך השיעורים בתאריכים שייקבעו מראש. 

 כללו ניתוח קצר של מאמרים שיילמדו בקורס.התרגילים שיוגשו במהלך הסמסטר יתבצעו ביחידים וי

בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות  הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 שעות בשבוע 3 -בהיקף של כ

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 

 

 __במערכות בריאות_הנעת עובדים :שם הקורס

 ____ 48024004__:מס' הקורס
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