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 נושא הקורס  

תהליכים והגורמים המניעים יחידים להתנהגויות בקורס ילמדו מגוון מודלים ותיאוריות באמצעותן ניתן להסביר את ה

שונות. באופן מדוייק, במסגרת הקורס נסקור את הדרכים בהן ניתן להניע עובדים במסגרת מקום העבודה ואת 

השיטות השונות בהן ניתן להגביר ולשמר את המוטיבציה לאורך זמן. מטרת הקורס הנה להקנות למשתתפים ידע 

הן בהיבט הארגוני )הגדרת ות העוסקות בהנעת עובדים, ניהול ומנהיגות, תוך התמקדות והבנה בדיסיפלינות המדעי

 ועמדות(.  תפקידים, יעדים ותגמולים( והן בהיבט של הפרט )אישיות, צרכים

 מבנה הקורס

ועים ניתוח אירהקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים בשילוב דיונים ותרגילי כיתה )כגון: 

בנוסף, הקורס משלב מצגות של המשתתפים על תחקירי אירועים שהם מרכיבים על בסיס החומר הנלמד  והפעלות(.

 וניסיונם בעולם העבודה.     

 :דרישות הקורס

 (10%השתתפות פעילה בהרצאות )

 (30%מצגת בקבוצות  )

 (60%בחינה מסכמת  ) 

 

 

 תכנית הקורס

 נושאים שיעור

ום ההנעה בעבודה, החשיבות של המחקר בתחום זה, התפתחות היסטורית מהו תחמבוא:   1-2
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 (, מקרוגר)מאסלו, אלדרפר, מקללנד תיאוריות תוכן קלאסיות -מוטיבציה  5-6

 , ציפייה, חוללות עצמית, צדק והוגנות()יעדיםתיאוריות תהליך מודרניות  -מוטיבציה  7-8

, עיצוב )מערכת התגמולים הארגונית היבטים יישומיים של הנעה במקומות העבודה 9-11
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