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 ארגונים וקונפליקטים ומה שבנהם

 ר רוני מש"ד
 

 : מטרת הקורס
לעמוד על מאפייני ההוויה הארגונית במאפיינת את הפעילות האנושית בעידן המודרני והפוסט מודרני 

מיקשה אחת של "לעמת את הגישה הרציונאלית הרואה בארגונים . באמצעות הגישות לחקר ארגונים
 .נאלית הרואה בארגונים שדה מאבק בין אינטרסים שוניםלעומת הגישה האי רציו" פעילות

 :נושאים מרכזיים בקורס
 הגדרות שונות? מהו ארגון

 .סוגי ארגונים
 )במבנה. . . קונפליקט מובנה (מבנים ארגוניים ומאפייניהם 

 תרבות ארגונית וטשטוש קונפליקט בארגון
  שדה קרב של אינטרסים–גישה פוליטית כוחנית 

 . אליה וקונפליקט בה–הנעת עובדים 
 . המנהיגות והעיסקאות בין שותפיה

 "כיצד להתבונן בארגון "–אבחון ארגוני 
 שיטות מחקר בנושאים ארגוניים

 היועץ ליישוב סכסוכים/זהות החוקר
 טכניקת משא ומתן

 מיומנות מתן משוב וקבלת משוב
 דרישות הקורס
 .עבודת גמר, ורות ספרותקריאת מק, הכנת תרגילים, התנסות פעילה, נוכחות חובה
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 :הסביבה הארגונית והמבנה הארגוני
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