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 אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  מגמת מנהל ציבורי 
  

  )7139901 (ן המקומיוהיבטים ארגוניים במנהל הציבורי ובשלט
  ח"סתש –) ש"ש 2 (- בחירה קורס

   פרץ -חדווה וינרסקי
  
  , 12:30-13:30שעה , 'ום הי : קבלהתושע
  . בניין מקסיקו:חדר משרד' מס

   052-2840339: טלפון נייד
 net.bezeqint@2000-alex :ל"דוא

                                  
   הקורסמטרתתיאור ו

מהסקטור הציבורי ומהסקטור עולם העבודה בארגונים ארגוניים שונים הקשורים להקורס יעסוק בהיבטים 
פרטי נסקור מספר גישות שונות להתנהגות עובדים מתחומים שונים ונעמוד על ההבדלים בין המגזר ה. הפרטי

  .למגזר הציבורי בכל הקשור לתפיסות עובדים
נתמקד בגישת הפסיכולוגיה החיובית לניתוח התנהגויות סובייקטיביות בסביבת הארגון ונבחן כיצד ניתן 

בין באיכות גבוהה קשרי עבודה , יחסי עבודה: סוגיות נוספות בהן יעסוק הקורס. לשלב זאת במנהל הציבורי
   .אנושיים על תוצרים ארגוניםהקשרים רכות הת מעהעובדים בארגון והשפע

   .וחקר מקרים מודלים,הקורס מיועד להקנות הבנה בסוגיות מרכזיות בתחום באמצעות לימוד תיאוריות
    . פסיכולוגיה ארגונית וכלכלה, מנהל ציבורי: חומר הלימוד יכלול תכנים מתחומים שונים כגון

   הקורסדרישות
 10% - עדרות שלמעלה מיה. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים חובה :)20% ( חובההשתתפותנוכחות ו

  .תפחית באופן ישיר מהציון הסופי
כל תרגיל יינתן . אחדמתוכם יש להגיש תרגילים  2 סימסטר יינתנוכל  במהלך  :)20%( )תרגילים/עבודה

   . עמודים5אורך התרגיל לא יעלה על . כשבועיים לפני מועד הגשתו
 יערך כשעתיים וחצי ויכלול את כל המבחן. מבחן שנתיידרש לעמוד בסיום הקורס ביל תלמיד כ ):40%( מבחן

   . שהוצגו בכיתהקריאת החובה והרפרטים, החומר שנלמד בכיתה
שלושה סטודנטים תדרש ללמוד /קבוצה בת שנים. ידרש להציג רפרטי כל תלמיד )20% (חקר מקרה/רפרט
הרפרט יעסוק .  דקות30-  זמן הרפרט לא יעלה על כ. רות של הקורס חקר מקרה שינתן מרשימת המקוולהכין

כל קבוצה תעביר ליתר הסטודנטים את הרפרט טרם מועד הצגתו בכיתה ולפחות . בסוגיה השבועית הנלמדת
 יש להגיש .PowerPointרצוי להכין את הרפרט באמצעות שקפים או מצגת  .  כיומיים לפני מועד ההרצאה

 ניתן לפנות אל המרצה לצורך סיוע בהכנת  .1.1.08ום ועדי הרפרטים והקבוצות עד לילמרצה רשימה של מ
  . הרפרט וכמו כן ניתן להוסיף פריטים ביבליוגרפים רלוונטיים בהתאם לאישור המרצה

  
   ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי

  ' אסמסטר
  :1שיעור  

  . מושגים מרכזיים, סקירת כללית של הקורס ומטרותיו
  ?גישות תיאורטיות מובחנות לחקר ארגוניםנחוצות לנו  האם: 1 

-511; 10-46:  עמודים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. 'ג, ריצר
526 ;560-570.  

  )1107319 ( סו . שמור סוציולוגיה לפי תאו 
  

  : 2-5ם שיעורי
   ?חדש הציבורהמנהל מהו ה

  
  :2שיעור 

  : הקריאהחומר  
Box, R.C. (1999). Running government like business: implication for public administration 
theory and practice. American Review of Public Administration, 29, pp. 19-43. 
 כתב עת אלקטרוני

 
Lynn, L.E. (1998). The new public management: how to transform a theme into a legacy. Public 
Administration Review, 58 (3), pp. 231-238. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
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  : 3שיעור 
  : חומר הקריאה

. century21 Leading American communities into : Citizen governance).1998.(C.R, Box
Thousand Oask, CA: Saga. (pp. 15-33). 
 אין

  : חקר מקרה
Khademian, A.M. (1998). What do we want the public managers to be? Comparing reforms. 
Public Administration Review, 58 (3), pp. 269-273.   
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  : 4שיעור 
  : חומר הקריאה

Lan, Z., & Rosenbloom, D.H. (1992). Public Administration in transition? . Public 
Administration Review, 52, pp. 535-537. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה

  . ניהול ציבורי מול ניהול בסביבה עסקית:5שיעור 
  : חומר הקריאה

Vigoda-Gadot. E. (2004). Collaborative public administration: Some lessons from the Israeli 
experience.. Managerial Auditing Journal.. Vol. 19 (6), pp. 700. 
 וניכתב עת אלקטר

  
  : חקר מקרה

Dutton, J. (2005). The Gap Between Management –Organizational Research and Public Policy.  
 Academy of Management Journal. Vol. 48 (6), pp.956. 
 כתב עת בספרית כלכלה
 

  : 6-7שיעורים 
   .  והשלטון המקומי המנהל הציבורי והמוניטין שלתדמיתה
  

   מוניטין ארגוני ותדמית ארגונית:6שיעור 
  :קריאהחומר ה

Vigoda-Gadot, E .,Vinarsk-i Peretz. H., & Ben-Zion, E. (2003). Politics and Image in the 
Organizational Landscape: An Empirical Examination Among Public Sector Employees. 
Journal of Managerial Psychology. 18 (8), pp. 764-787. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Riordan, M.R., Gatewood, R.D., Bill, J.B. (1997).Corporate image :Employee reaction and 
implication for managing corporate social performance, Journal of Business Ethics, 16, pp. 401-
412. 
ניכתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרו  

 
Arora, R.G., & Cavusgil, S.T. (1985). Image and cost factor in the choice of mental health-care 
organization : A casual model. Journal of the  Academy of Marketing Science, 13, pp. 119-129. 
 כתב עת בספרית כלכלה
 

  : 7שיעור 
  :קריאהחומר ה

  : חקר מקרה
  . וח בכיתה בנושא תדמיתו של המנהל הציבורי בישראל והתהליכים שהוביל ליצירת התדמית הקיימתדיון פת

Dutton, J.E., Dukerich, J.M. (1991). Keeping an eye on the mirror: image and identity in 
organizational adaptation. Academy of Management journal.34 (3), pp.517.  

בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת   
 

  :13-8שיעורים 
  תרומתה של הפסיכולוגיה החיובית להתפתחותה של ההתנהגות החיובית בארגון 

  . ושילובה בתיאוריות ארגונית התפתחות הפסיכולגיה החיובית:10-9שיעורים 
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  :חומר הקריאה
Seligman, M. and Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 
55, pp. 5-14.  
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

   
Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of 
Organizational Behavior, 23, pp. 695-706. 
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Wright T.A. (2003). Positive organizational behavior: an idea whose time has truly come. 
Journal of organizational behavior. 24, pp. 437-442. 
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Shirom, A. (2003). Feeling vigorous at work? The construct of vigor and the study of positive 
affect in organizations. In D. Ganster & P. L. Perrewe (Eds.). Research in organizational stress 
and well-being. (Vol. 3, pp. 135-165). Greenwich, CN: JAI Press. 
 אין
 
Cameron, K. S., Dutton, J. E, & Quinn, R. E. (2003). Positive Organizational Scholarship: 
Foundations of a new discipline. San Francisco: Berrett-Koehler. (pp 5-12). 

  POSITIVEכלכלה שמור לפי   בספרית  
  

  .רגשות חיוביים במסגרת הארגונית: 11שיעור 
:חומר הקריאה  

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions?. Review of General Psychology, 2 
(3), pp. 300-319. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Fredrickson, B. L. (2001). The Role of positive emotions in Positive Psychology. American 
Psychologist, 56 (3), pp. 218-226.  
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Blake E. Ashforth, B. E. &  Kreiner G. E.  (2002). Normalizing emotion in organizations: 
Making the extraordinary seem ordinary. Human Resource Management Review. 12, pp. 215–
235. 
 כתב עת אלקטרוני
 

   .תנאים פסיכולוגיים למעורבות בעבודה :13-12ים שיעור
:חומר הקריאה  

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at 
work. Academy of Management Journal, 33, pp.692-724.  
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני
 
May, Gilson & Harter (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and 
availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology. Vol. 77 (1), pp. 11. 

 וגם כתב עת אלקטרוניפסיכולוגיה עת בספרית כתב 
  

***************  
  ' במסטרס

  :1-2שיעורים 
  .שיעורים  במגזר הפרטיובדים במנהל הציבורי ועובדיםע

  :חומר הקריאה
  :1שיעור 
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 Devine, I., Gaertner, K.N., & Gaertner, G.H. (1983). Federal Agencies in the Context of 
Transition: A Contrast Between Democratic and Organizational Theories. Public Administration 
Review, 43 (5), pp. 421-433. 

 כתב עת בספרית מדעי החברה 
  : חקר מקרה

Rusaw, C. (2004). How downsizing affects organizational memory in government: some 
implication for professional and organizational development .Public Administration Quarterly, 
28 (3/4), pp. 482-501.  
 כתב עת אלקטרוני

  : 2 שיעור
   . איכות העובדים במגזר הציבורי לעומת איכות העובדים במגזר הפרטידיון פתוח בכיתה אודות : שאלה מנחה

Bateman, T. S. and Organ, D. W., (1983).Job satisfaction and the good soldier: The relationship 
between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26(4), pp. 587-595. 
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני

  
   : 6-3שיעורים 

  .ןבארגו האנושיים עבודההקשרי מערכת 
  .  קשרותתתיאורית ההויצירת מערכת קשרים בארגון : 3שיעור 

  :חומר הקריאה
Khan, W.A. (1998). Relationship system at work. In Staw, B. M., & Cummings, L. L. 
(Eds.), Research in organizational behavior, Vol. 20, pp. 39-76.Greenwich, CT: JAI Press.  
  הכתב עת בספרית מדעי החבר

 
  .קשרי עבודה באיכות גבוהה: 4-5שיעורים 

  :חומר הקריאה
Dutton, J.E., & Heaphy, E. D. (2003). The power of high quality connection at work. In K. 
Cameron, J.E. Dutton and R.E. Quinn (Eds.) Positive Organizational Scholarship (pp. 263-278). 
San Francisco: Berrett-Koehler Publishers  

  POSITIVE  בספרית  כלכלה שמור לפי 
 
Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., &  Li, W. (2005). The Psychological Capital of 
Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization 
Review, 1 (2), pp. 249-271. 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1740-8784.2005.00011.x?cookieSet=1 
  

: 6שיעור   
האם יש לראות קשרים אלו . עבודה בארגון הציבורידיון פתוח בנושא חשיבותם של קשרי ה: שאלה מנחה

.והאם יש בכך תועלת ציבורית, כמשאב אנושי שיש לטפחו  
  :חומר הקריאה

Dutton, J. E. (2003). Energize your workplace: How to create and sustain high-quality 
connections at work. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Pp. 3-15. 

  )DUTTON)  1104408   בספרית כלכלה שמור לפי 
: חקר מקרה  

3.Gabarro, J. (1987). The development of working relationships. In Lorsch, J. W.(Eds.), 
Handbook of organizational behavior (pp. 172-189). Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. 
 אין

  
   ביבת העבודה  ס:7-8שיעור 

  : חומר הקריאה
1. James, L., & Sells, S. 1981. Psychological climate: Theoretical perspectives and empirical 
research. In D. Magnussen (Eds.), Toward a psychology of situations: An interactional 
perspective. (pp. 275-295). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  
155.9 TOW (492771)    בספרית פסיכולוגיה 
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  :9-11שיעורים 
   .ארגונייםסביבת עבודה ותוצרים 

  .יצירת אקלים ארגוני להצלחה : 9 שיעור
Schneider, B., Gunnarson S. K. , Niles-Joll, K.(1994). Creating the climate and culture of 
success. Organizational Dynamics, 23 (1): 17-29.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה

  
Spreitzer, G. M., Kizilos, M. A., & Nason, S. W. (1997). A dimensional analysis of the 
relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain. 
Journal of Management, 23, 679-704.  

תב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוניכ  
  

Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between 
employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal 
of Applied Psychology, 87, 268-279.  
 כתב עת בספרית פסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Shamir, B. (1991). Meaning, self, and motivation in organizations. Organization Studies, 12 (3), 
405-424.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה

  
  . רתית של הפרט בעבודה ומעורבות בהתנהגות יצימעורבות בהתנהגות חדשנית של הפרט בעבודה: 10שיעור 

 Scott, S. & Bruce (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual 
innovation in the workplace. . Academy of Management Journal. Vol. 37 (3), pp.580. 
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Carmeli, A. & Schaubroeck, J. (2007). The influence of leaders' and other referents' normative 
expectations on individual involvement in creative work. Leadership Quarterly. Vol. 18 (1), pp. 
35. 
 כתב עת אלקטרוני

  
  . התנהגות אזרחית בארגון :11 שיעור

MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Fetter, R. (1991). Organizational citizenship behavior 
and objective productivity as determinants of managerial evaluations of salespersons' 
performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 123–150.  
 כתב עת בספרית פסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
Carmeli, A. & Josman, Z. E. (2006).The Relationship Among Emotional Intelligence, Task 
Performance, and Organizational Citizenship Behaviors. Human Performance. Vol. 19 (4), pp. 
403. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B.(1997) Impact of Organizational Citizenship Behavior on 
organizational performance: A Review and suggestion for future research. 
Human Performance, 10 (2): 133-151. 
 כתב עת בספרית פסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  . סיכום והכנה למבחן שנתי: 12-13שיעורים 

  .שני שיעורים אלו יתרכזו בסיכום שנתי ולכן יש להגיע מוכנים לשיעורים האלו
  . שנלמדו בכתהחקר המקרים  ובבשיעורים אלו נתמקד במושגים המרכזיים שדנו בהם במהלך השנה

  
  

  !שנת לימודים פורייה ומהנה, בהצלחה


