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 בריאות בארגונילחץ גורמי  ניהול: שם הקורס בעברית

   :Stress Management in Health Care Organizationsשם הקורס באנגלית

 :תקציר

הבריאות  ארגונילעובדי  מחיר הלחץ .בריאות ארגוניזית עבור מנהלים ועובדים בלחץ מהווה בעיה מרכ

ישנה חשיבות רבה להבנת הגורמים וההשלכות של הלחץ, ולפיתוח אמצעים להתמודדות ולמטופלים כבד. 

הבנה של תופעות אלו, המקורות שלהן וההשלכות  בריאות ארגונימנהלי הקורס מיועד להקנות לעם הלחץ. 

 ארגוניבוהמטופלים שלהן, מתוך דגש על דרכים בהן ניתן להתמודד עמן, על מנת לשפר את רווחת העובדים 

   הבריאות. 

 

 נק"ז 3 בהיקףקורס בחירה  - מעמד הקורס

 אין - קורסים נדרשים כקורסי קדם

 שיעור  - אופן הוראת הקורס

 :תיאור הקורס

 

  בריאות.  הבנת הגורמים, ההשלכות, ודרכי התמודדות עם לחץ בארגוני –מטרת הקורס  ●

 הקורס ומשקלן בשכלול הציון הסופי: מטלות ●

 30%והצגתו בכיתה:  בריאות ארגוןבעבודה: ניתוח גורם לחץ  -

  יאה ואת החומר הנוסף המוצג בכתה. . החומר למבחן כולל את כל חומרי הקר70%בחינה מסכמת:  -

 .בקורס עובר ציון עובר במבחן הוא תנאי לקבלת ציון סופי  -

 הבחינה תהיה חסויה ותפורסם לאחר מתן ציונים.   -

 

 קריאת חובה:  ●

 ופרקים רלוונטיים מתוך ספר הקורס: מאמרי הקורס המצוינים בטבלה

Cooper, C. L., Dewe, P. J., & O'Driscoll, M. P. (2001). Organizational stress: A review and 

critique of theory, research, and applications. Thousand Oaks, CA: SAGE. 
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