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  :מטרות הקורס. א
 - אישית -בין, אישית: ללמוד ולהכיר קשת רחבה של תהליכים ארגוניים ולהבינם בשלוש רמות ניתוח

, שינוי, תהליכי ניהוללמידה זו הינה חיונית כדי לאבחן ולהעריך .  מערכתית- וארגונית , קבוצתית
  .התחדשות והצלחה של כל סוגי הארגונים

לנוכח מגמת , מימד ההסתכלות בקורס מכוון לתהליכים בעלי זיקה לעולם העסקים והארגונים הרחב
  . השינויים הדינאמיים במערכות אלו בעולם ובארץ

  
  :יעדי הקורס. ב
 . )תנהגות ארגוניתה (א"תיאוריות וגישות ניתוח בההכרה והבנה מקיפה של  •

 .ניהולתהליך הלחיוני  והמחקר השיטתי כבסיס ותהתיאוריכם של הכרת ער •

פרקטיקה לאיתור והכרת מגמות עכשוויות בעולם העסקי והארגוני ובחינת משמעויותיהם לתיאוריה ו •
 . ארגוניםשל ניהול

  .  נת המשמעויותהכרת החשיבות בראייה מערכתית של סוגיות ארגוניות וניהוליות ובחי •
 

 : תוכן הקורס. ג
לנוכח מגמת , מימד ההסתכלות בקורס מכוון לתהליכים בעלי זיקה לעולם העסקים והארגונים הרחב

  . השינויים הדינאמיים והמשברים במערכות אלו בעולם ובארץ

ות תוך בחינת המשמעוי, הקורס יבחן תהליכים בהיבטים התנהגותיים הנגזרים ומושפעים מהשינויים
א על ידי חיבור וקישור תיאוריה "מושם דגש מיוחד על לימוד נושאי ה. עבור מנהלי ארגונים כיום ומחר

  . ומחקר ליישום ולפרקטיקה

  :הנחות היסוד לגישה זו הן ש

 וכן כישורים אישיים הנתבעים ממנהלים כיום ובעתיד משתנים כל הזמן באופן יםתחומי ידע תכני .1
  .מהותי ויסודי

הן בהבנתו ותפיסתו הבסיסית והן ברמת מודעותו " קפיצות המדרגה" חייב להיות מוכן למנהל .2
  . לסוגיות בעלות היבטים התנהגותיים עם זיקה חשובה להצלחה ארגונית

א וכן את "חייב להכיר ולהבין היטב את התיאוריות והגישות המובילות בה" המנהל של מחר" .3
א כחלק מרכזי בתהליכי הלמידה ורכישת הידע האישיים "המחקרים ותחומי החקירה המרכזיים בה

 .שלו

המנהל חייב לעיין ולהכיר את הקשרים שבין התיאוריה לפרקטיקה כצעד חיוני ומרכזי בקידום  .4
  .  ופיתוח ארגוני

  :א באמצעות"שיטת הלימוד משלבת רכישת בסיס מושגי ותיאורטי רחב ומעמיק של סוגיות ה
  , case studies  ניתוחי אירוע) 3(,  בקבוצות ובמליאהסימולציות ודיונים) 2(, הרצאות) 1(
  .  נבחר בכיתההצגת נושא) 6( תרגילים ביצוע) 5(,  מהביבליוגרפיהקריאת מאמרים) 4(
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  :השיעוריםמהלך . ד
רמת הדגש  נושא הלימוד

 העיקרי 
 קריאה תכנים

מבוא להתנהגות  1
 ארגונית

  א"מטרות ויעדי ה 
  א" והתפתחות מחקר בהסקירה היסטורית

 מבט ניהולי: א"אתגרים בה

Greenberg & 
Baron;  

Robbins 
  הפרט התנהגות הפרט 

MICRO 
  

  ערכים 2
 

"  
 

  נאמנות ומחויבות
 אתיקה

Greenberg & 
Baron;  

Robbins
  עמדות 3

 
  שביעות רצון בעבודה "

  דיסוננס קוגניטיבי
 התנהגות> -<קשרי עמדה 

" 

  אישיות  4
 

   וגישותתיאוריות "
  בחינה ומיון

 מזג וקריירה, רגשות

" 

תפיסה ותפיסה , למידה 5
 אישית-בין

 " שיפוט, ייחוס, גורמי השפעה, עיצוב התנהגות "

, העצמה, הצבת יעדים, ציפיות, יסודות ההנעה " מוטיבציה 6
 יישומים , תיגמול

" 

   היחיד-קבלת החלטות  7
 

, וודאות-אי, היבט פסיכולוגי וקוגניטיבי "
יישום , יצירתיות, הטיות, חשיבה ביקורתית

 החלטות

" 

  לחץ בעבודה 8
 

- <איזון בין עבודה, שחיקה, תגובות, אפיון "
 דרכי התמודדות , חיים>

" 

אישי -בין קבוצות בארגונים 
  וקבוצתי 
MIDRO 

  

, לכידות, תפקידים, מושגי יסוד ודינאמיקה " הקבוצה והצוות 9
 פיתוח צוות, י החלטהתהליכ, יתרונות

Greenberg & 
Baron;  

Robbins
  מנהיגות 10

 
, אפקטיביות, מצב, פרט, גישות עבר והווה "

 אמון, חזון
" 

  תקשורת ארגונית11
 

, "מחסומים", רשת וכיוון, תפקידים ותהליכים "
 תרבותיות-רב

 סמואל

  כוח וקונפליקט12
 

פוליטיקה , ניהול קונפליקט, סיווג ומקורות "
 תלות, מ"מו, ארגונית

 סמואל

הארגון  מערכת הארגון   
  הסביבה ו

MACRO 

  

 סמואלגורמי השפעה , מבנים מוכרים וחדשניים, גישות " מבנה ארגוני13
, יתירות, תהליכים  ועיצוב עבודה, ניתוח עיסוק " טכנולוגיה ותכנון עבודה14

 גמישות , איכות
Greenberg & 
Baron;  

Robbins
, למידה וניהול, עיצוב ושימור, תפקידים, אבחון  " ות ארגוניתתרב15

 גלובליזציה, תרבות לאומית
 סמואל

מדדים ושיטות , משוב, הערכת ביצועים "  ביצוע ארגוני16
 ניהול הביצוע  , הערכה

Greenberg & 
Baron;  

Robbins
פיתוח , התנגדות, צמיחה ודעיכה, ניהול השינוי " שינוי ארגוני17

 חדשנות ולמידה, כשירות ארגונית, גוניאר
  סמואל

 
הצגת ניתוחי אירוע 

 במליאה
  .מצגת כיתתית לפי נושאים נבחרים 

 
  :חובות הקורס. ה
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  ).ילוי תנאי מזכה להיבחן מ-הזכות להיבחן (השתתפות בכל מפגשי הכיתה וההרצאות ונוכחות  .1

  .נו בכיתה בכל מפגשקריאת חומר הקריאה באופן רציף וידיעת התכנים שידו .2

 ארגוניים נבחרים –שני ניתוחי אירוע ניהוליים : הגשת תרגילים בהתאם לנושא הנלמד וההנחיות .3
כל ניתוח אירוע יתבסס על הספרות המחקרית . ניתן לבצע את הניתוח כעבודה בזוג). מודפסים(

  ).   מהציון30%(ליאה ניתן להמיר אירוע כתוב אחד בהצגת ניתוח אירוע במ. הרלוונטית והעדכנית

ועיון והורדת חומרי הלימוד , מעקב קבוע באתר הקורס המתוקשב המלווה לקבלת עדכונים והודעות .4
 . על פי הנחייה באתר המתוקשבבאופן שוטף

 ). מהציון70%(מבחן מסכם  .5

 .מהאתר המתוקשב של הקורס case studies קריאת אירועי .6

  . מבחן הסיכום בהצלחהמעבר ומחייב 60 – ציון עובר .7

  

  תקשורת. ו
  .ובו חומרי לימוד רבים ושקפים, האתר הקורס המתוקשב באמצעות - קשר קבוע ועדכון הודעות 

  josmanz@mail.biu.ac.il  לתיאום מפגש או סיוע: e- mailבתיאום : ניתן ליצור קשר בשעת קבלה
  03-531-7924: 'טל. מוקדם
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 .מגוון מאמרים נבחרים באתר המתוקשב של הקורס •

 .באתר המתוקשב של הקורסנמצאים  נבחרים ותרגיליםCase studies  מגוון •
  

  ,   ניתן להשתמש בכל ספר מעודכן אחר- בספרייה קיימים עותקים רבים של ספרי יסוד בניהול 
  .בהתאם לנושאים הנלמדים

    
 


