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 אילן-אוניברסיטת בר
  למדע המדינהמחלקהה

 
 71-358-88 -ו"תשס-התנהגות ארגונית

 
 שרק-ר דניאלה שנקר"ד

 
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת המורכבות של התנהגות האנושית בארגונים 

 יכולת הניהול של הבנה זו תסייע לשיפור. של יחסי המערכת הארגונית עם סביבותיהולהבנת המורכבות 
 . ארגונים ואנשים

הפרספקטיבה של : הקורס מתייחס לשתי פרספקטיבות מקבילות המשלימות את הבנת התופעה הארגונית
 . הפרט בארגון והפרספקטיבה של המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה

 חובות
 . בדיוניםנוכחות חובה והשתתפות פעילה

 .קריאת הביבליוגרפיה
 הרכב הציון 

 .בחינה מסכמת 100%
  

 :חומר הקריאה
 

  ארגון והמערכת הארגונית :מבוא
 .1-2פרקים . אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן: א"ת, מבנים ותהליכים, מאפיינים, ארגונים). 1996. (י, סמואל

 )325364(אר .סמו  שמור סוציולוגיה לפי
 

 גישות קלאסיות ומודרניות להבנת ארגונים
.1.Ch. South Western College Press: OH, ganizational Theory and Design Or).2001. (L.Daft, R 

 )1102389 (10532תדפיס 
 

 אפיונים מבניים תצורתיים וסביבה ארגונית
. Chs. South Western College Press: , OHOrganizational Theory and Design). 2001. (L.Daft, R

2-4. 
 )1102391 (10533 תדפיס – 2פרק 
 )1102393 (10534 תדפיס – 3פרק 
 )1102394 (10535 תדפיס – 4פרק 

 פוליטיקה ותרבות ארגונית
 . 11פרק . אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן: א"ת, מבנים ותהליכים, מאפיינים, ארגונים). 1996. (י, סמואל

 )325364(אר .סמו  שמור סוציולוגיה לפי
 

. אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן: א"ת, צמה והשפעה בארגוניםעו, המשחק הפוליטי). 2002. (י, סמואל
 .5-7פרקים 

 )516044(מש .סמו  שמור מדעי המדינה לפי
 

 חדשנות ושינוי ארגוני
 .5פרק . גומא: א"ת,  הלכה ומעשה–ארגון וניהול ). 2002. (א, כפיר

 )568768(אר .כפי  שמור מדעי המדינה לפי
 
.16.Ch. Prentice Hall: , New Jersey Behavior in Organizations).0020. (A.Baron, R. Greenberg, J 

 )GRE) 493806  שמור מדעי המדינה לפי
 
George, J.M. Jones, G.R. (1996). Organizational Behavior, Mass.: Addison-Wesley Pub. Chs.2, 
5. 

  GEO (491171) 658.3 בספריה ללימודי מידע 
 

 בוד מידע והבניית המציאות הניהוליתהתרשמות עי, תפיסה
. Chs. Wesley Pub-Addison.: , Mass Organizational Behavior).1996. (R.Jones, G. M.George, J

3,4. 
  GEO (491171) 658.3 בספריה ללימודי מידע 
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 הנעת עובדים
.4.Ch. rentice HallP: , New JerseyBehavior in Organizations). 2000. (A.Baron, R. Greenberg, J 

 )GRE) 493806  שמור מדעי המדינה לפי
 

 לחץ בארגונים
. pp.Prentice Hall: , New JerseyBehavior in Organizations). 2000. (A.Baron, R. Greenberg, J

224-243. 
 )GRE) 493806  שמור מדעי המדינה לפי

 
 קבוצות עבודה וצוותים בקונטקסט הארגוני

George, J.M. Jones, G.R. (1996). Organizational Behavior, Mass.: Addison-Wesley Pub. Ch.7. 
  GEO (491171) 658.3 בספריה ללימודי מידע 

 
 מנהיגות בניהול

.12.Ch. Prentice Hall: , New JerseyBehavior in Organizations). 2000. (A.Baron, R. Greenberg, J 
 )GRE )493806  שמור מדעי המדינה לפי

 
 

 
   
 
 
 
 
 


