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הנושאים שידנו בקורס:
רקע כללי – הגישות המרכזיות במנהל
אקלים ארגוני – תרבות ארגונית
מנהיגות וסגנוני ניהול:
 גישות ומודלים התנהגותיים
 סוגי מנהיגות
 אמצעים לשיפור המנהיגות

.4

מוטיבציה וסיפוק בעבודה
 חשיבותה של המוטיבציה בעבודה
 צרכים ומניעים בעבודה
 תיאוריות וגישות בנושא מוטיבציה
 דרכים ושיטות למדידת מוטיבציה וסיפוק בעבודה
 קשר בין מיומנות מקצועית ותפוקה לבין מוטיבציה וסיפוק בעבודה

.5

לחץ ,מתח ושחיקה בעבודה
 משמעותו של לחץ ,מתח ושחיקה בעבודה
 סימפטומים של מתח ולץ
 מתחים ולחצים בארגון
 טכניקות להתמודדות עם לחץ ושחיקה

דרישות הקורס:
 .1השתתפות פעילה בשיעורים
 .2קריאת החומר הביבליוגרפי
 .3הצגת מאמר מתוך הרשימה הביבליוגרפית בכיתה
 .4מאמר ביקורת (להגיש במשך חופשת סמסטר א')
 .5הצגת העבודה הסופית כפרויקט אישי או קבוצתי במשך סמסטר ב'
 .6עבודה אמפירית .קיימת אפשרות לעבודה משותפת אבל לא יותר משנים

Course name: Organizational Behavior and Administration
Course number: Fall semester: 129-2-2361 ; Spring semester: 129-2-2371
Lectuurer: Prof. Ismael Abu-Saad
Goals:
The course will deal with the following issues:
1. Central management theories – general background
2. Organizational climate – organizational culture
3. Leadership and management styles
a. Approaches of organizational behavior
b. Leadership styles
c. Methods for leadership improvement
4. Motivation and work satisfaction
a. Importance of motivation at work
b. Needs and motivation at work
c. Motivational theories
d. Techniques and methods of assessing and measuring motivation and
satisfaction at work
e. Relationships between professional expertise and productivity, and
between motivation and work satisfaction
5. Stress, tension and work burnout
a. Definitions of stress, tension and burnout
b. Symptoms of stress and tension at work
c. Factors causing stress and tension in organizations
d. Techniques for coping with stress and burnout
Course requirements:
1. Active class participation
2. Doing assigned readings
3. Presenting an article in class from the bibliographic list
4. Writing an essay review
5. Presenting the outline of the final paper in class
6. Empirical paper. May be done with 2 students

