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  מנהיגות בארגונים 53417
Leadership in Organizations 

  
  . 2, שעות: הרצאה 2.0נקודות זכות: 
  התנהגות ארגוניתדרישות קדם: 

  
  :תיאור הקורס

. )מעט" (לינדהולם כה בה מבינים אך רבות כה בה עוסקים אנו – כאהבה כמוה מנהיגות"
 הן וגוברת הולכת לב-לתשומת זוכה ,הארגוני בהקשר אנושית-התנהגותית מנהיגות כתופעה

 בתחום ומחקר בתיאוריות יתמקד הקורס .היומיומית בפרקטיקה והן במחקר ובתיאוריה
 ארגונים של ביצועים מנהיגות המסבירות תיאוריות נכיר הקורס המנהיגות בארגונים. במהלך

 הקשר ובגורמי ,ומונהגיו המנהיג בין היחסים במערכת ,במונהגים ,במנהיג התמקדות תוך
  .שהם מנהלים הארגונים ועל מונהגיהם על מנהיגים השפעת מעכבים או המזרזים

  

  :קורסנושאי ה

 מהי מנהיגות? ההבדל בין מנהיגות וניהול  .1
 רקע היסטורי: התפתחות תיאוריית המנהיגות .2
 גישות שונות בחקר מנהיגות .3
 מנהיגות כריזמטית  .4
 מנהיגות מתמירה / מעצבת .5
 מנהיגות, מונהגות וסביבההאינטראקציה בין  .6
 הצד האפל של המנהיגות .7
 מנהיגות ורגשות .8
  תהליכי פיתוח מנהיגות .9

  

  הרכב הציון:

  30%(מאמרים מדעיים  3ניתוח ביקורתי של( 
 20%( ניתוח אירוע( 
 ) 50%מבחן מסכם( 
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