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 ד"ר מתי רחמים

 שיעור סוג הקורס:

 
 01:  היקף שעות                           ב' :סמסטר                    תשע"ח: שנת לימודים

 Moodle BIU (http://lemida.biu.ac.il/): אתר הקורס באינטרנט

 סמטרות הקור

יכולת יישום של נושאים העוסקים בתחום הנעת עובדים. הינן להעניק למשתתפים ידע, הבנה ו קורסמטרות ה

הבנה מעמיקה של מושגים מרכזיים בהנעת עובדים, וכן נושאים, ילמדו נושאים שיאפשרו  קורסבמסגרת ה

  שיאפשרו לבצע אינטגרציה יישומית של אלמנטים שונים הקשורים לתחום זה.

 

 ן הקורסתוכ

המשאב האנושי מהווה גורם מרכזי בהצלחתם של ארגונים. אחד ההיבטים שיש לתת עליהם את  תקציר הקורס:

עולם התעסוקה מציב בפני הארגונים אתגרים משמעותיים בהתייחס  הדעת בהקשר זה הינו הנעת עובדים.

נעה בקרב העובדים בארגון, נגזרת, הה. היכולת להבין ולנהל את גורמי בארגוןאפקטיביים  הנעה כיתהלייישום ל

עשרות שנים האחרונות התפתח מחקר מקיף הקושר בין ב תגמולים הניתנים לעובדים.בין היתר, מהתפוקה וה

הינו רחב והוא  הנעת עובדים בארגון, התגמול הניתן לעובדים ובהתאמה לכך תפוקתם. תחום הנעת העובדים

קוד בגישה ו/או תאוריה מרכזית אחת היכולה להסביר את תהליך כולל בתוכו ממדים רבים, שאינם ניתנים למי

הנעת העובדים בארגונים באופן מקיף. להבנת התחום נדרש להיחשף לתיאוריות מרכזיות המציגות נקודת מבט 

כמו כן, נדרש להעמיק , לרבות היתרונות והחסרונות של כל אחת מהתיאוריות. שונה על תהליך הנעת העובדים

להשגת המטרה בתחום זה וכן  ניתניםות הארגון, השיטות הקיימות להנעת עובדים, התמריצים הבהבנת מדיני

הכוללים, בין  בהנעת עובדיםהקורס יתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים תפקיד מנהלי הארגון בהשגת המטרה. 

עתה על חוללות עצמית והשפ ,התאוריות המרכזיות הקיימות בתחוםהיתר, את התחומים הבאים: הבנת 

מוטיבציית העובד, השפעת השכר על תהליך ההנעה, הענקת תמריצים כבסיס להגדלת המוטיבציה ותפקיד 

 המנהלים והשפעתם על הנעת עובדים.

הקורס מורכב משילוב של הרצאות, דיונים ומבחן. ההרצאות תכלולנה דוגמאות הרלוונטיות  :מהלך השיעורים

 לנושאים הנלמדים.
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 תוכנית הוראה

 ל שיעור מפורט הפרק/ים הרלוונטי/ים מהספר המצוין להלן:בכ

Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). Psychology Press. 

 
 (Chapter 1) פרודוקטיביות והיבטים כלכליים הנעת עובדים,  :1שיעור 

דה, ההתפתחות ההיסטורית של תהליך ההנעה ובחינת מוטיבציה והשפעתה על פרודוקטיביות בעבוהגדרת 
 ההבדלים בין הכלים הנדרשים להענקת מוטיבציה כיום לעומת העבר. 

 
 (Chapter 2) תאוריות ומחקר בהנעת עובדים :2-3שיעור 

התאוריות המרכזיות הקיימות בתחום הנעת עובדים, תוך הדגשת היתרונות והחסרונות של כל אחת הצגת 
 ליצירת מוטיבציה בעבודה על פי מחקרים עדכניים. זיהוי גורמי המפתח הנדרשים  מהתיאוריות.

 (Chapters 3 & 4) השפעת הצרכים והערכים על תהליך ההנעה :4שיעור 

הבנת התרומה של בחינת הקשר בין צרכים, ערכים ואישיות והשפעת גורמים אלו על תהליך ההנעה, תוך 
 בעבודה. כל אחד מהגורמים ליצירת מוטיבציה 

 (Chapters 5 & 6) מאפיינים אישיים :5-6שיעור 

השפעת מאפיינים אלו על יצירת הבנת ושיים המשפיעים על תהליך ההנעה הגדרת המאפיינים האי
 מוטיבציה בעבודה.  

 
 (Chapter 7) הגדרת התפקיד :7 שיעור 

בחינת קרב עובדי הארגון. יבציה בעבודה בדיון בחשיבות הגדרת התפקיד והשפעת התהליך על יצירת מוט
 החלופות הקיימות לביצוע התהליך. 

 
 (Chapter 7) גורמי הארגון המשפיעים על תהליך ההנעה :8שיעור 

דיון הצגת גורמי הארגון המשפיעים על תהליך ההנעה בהתייחס לתוכן הגדרת התפקיד של עובדי הארגון ו
 בהשפעת התהליך על המוטיבציה הפנים ארגונית. 

 
 (Chapter 9) חוללות עצמית והצבת מטרות :9 שיעור

הצגה השפעתה על הפרודוקטיביות בארגון. בחינת השפעת החוללות העצמית על תהליך ההנעה בעבודה ו
 ודיון בתיאוריית הצבת המטרות. 

 
 (Chapter 10)  שכר ותמריצים :11שיעור 

השיטות הקיימות להענקת תגמול לעובדים, תוך בחינת היתרונות והחסרונות של כל שיטה ובחינת  ציון
 השפעתה על תהליך ההנעה בארגון. 

 
 (Chapter 11)צדק ארגוני  :11שיעור 

לקשר בין תפיסת הצדק הארגוני והשפעת , כולל התייחסות תיאוריית ההוגנות והצדק הפרוצדורליהצגת 
 בציה בעבודה. התהליך על המוטי

 
 (Chapter 12)  ציפיות העובד והשפעתן על תהליך ההנעה :12שיעור 

פרודוקטיביות הארגון, לרבות עמידה ביעדי בין ציפיות העובד לבין קשר תאוריית הציפיות ובחינת הדיון ב
 הארגון. 

 
 (Chapter 14) מנהיגות והנעת עובדים :13שיעור 

הבדל בתהליך ההנעה כתלות ודיון בהשגת מוטיבציה בארגון, על השפעת המנהיגות הארגונית בחינת 
 בשונות תרבותית פנים ארגונית. 
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 חובות הקורס

 הציונים )באחוזים(:  חובות הסטודנטים ושקלול
 

 

 

 רשימת קריאה

 ב לבחינת הסיום(קריאת חובה )חומר מחיי

 בכל שיעור מפורט הפרק/ים הרלוונטי/ים מהספר המצוין להלן:

Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). Psychology Press. 
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