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 27-723/רוני משר "ד

  אילן-אוניברסיטת בר
   תחומיים-לימודים בין

  
   27-723 הםיני ומה שבנפליקטיםקו, ארגונים 

  ר רוני מש"ד
  : מטרת הקורס

מאפיינת את הפעילות האנושית בעידן המודרני והפוסט מודרני הויה הארגונית ולעמוד על מאפייני הה
" מיקשה אחת של פעילות"רגונים לית הרואה באאת הגישה הרציונומיע. באמצעות הגישות לחקר ארגונים

 ותת תרבויות שונות מבליט את לית הרואה בארגונים שדה מאבק בין אינטרסים שוניםאגישה האי רציונב
   . חותר לטשטש אותו - הקונפליקט הפנים ארגוני או לחלופין 

  :נושאים מרכזיים בקורס
  הגדרות שונות? מהו ארגון

  .סוגי ארגונים
  )במבנה. . . קונפליקט מובנה  (יהםמבנים ארגוניים ומאפיינ

   וטשטוש קונפליקט בארגוןתרבות ארגונית
   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

  דרישות הקורס
  .השתתפות פעילה בניתוח אירועים ומבחן בתום הקורס, ריאת הספרות המקצועית משיעור לשיעורק
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. th ed5, West Publishing Company, Design& Organization Theory ). 8199(, .Richard L, Daft 
  )DAF) 356188שמור סוציולוגיה לפי 

  
  . יהימהדורה שנ, אוניברסיטת חיפה. תהליכים, מבנים, יניםמאפי: ארגונים). 1996(יצחק  , סמואל

  )326364(שמור סוציולוגיה לפי סמואל 
  

  :הגדרות וסיווג
Daft ,  8-13'  עמ1פרק.  

  19-55'  עמ, סמואל
   

  :גישות לחקר ארגונים
  .333-354'  עמ,  סמואל

Daft ,14-18' עמ.  
 

  :ארגונים כמערכות
Daft ,11-22.  

Harrison M.I., and Shirom, A. (1999). Organizational Diagnosis and Assessment: Bridging 
theory and practice, pp. 35-65. Thousand Oaks: Sage.   

  )HAR) 394314שמור סוציולוגיה לפי 
  :הסביבה הארגונית והמבנה הארגוני

Daft, - 47-67' עמ.  2 פרק.  
- שהופרטו בישראל כפונקציה של האידיאולוגיה הרציונליתדפוסי התנהגות של חברות ממשלתיות . ר, מש

  . 160-176' עמ. בר אילן' אונ.  עבודת דוקטורט.מחקר משווה. תכליתית
  וגם עותק לשבוע בשמורים) 449704(דפו .ר בדלפק לפי מש"ד
  

  .141-192' עמ,  ו-פרקים ה . שוקן' הוצ. מכונת הארגון). 1995(יהודה , שנהב
  )288128(מכ .פי שנהשמור סוציולוגיה ל

  
  :מחזור חיי הארגון

  283-306, סמואל
  .81-99' עמ. ריקובר'צ. סיבות וטיפול. ניהול לקוי). 1980. (יצחק, ס'אדיג

  )115211(נה .המדינה לפי אדי-שמור מדעי



- 2 - 

 27-723/רוני משר "ד

  תרבות ארגונית
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1991). “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields”. In Powell, W.W. & DiMaggio, P.J. (Eds.), The 
new institutionalism in organizational analysis. Chicago: University of Chicago press. – 

 )NEW) 458480שמור סוציולוגיה לפי 
  

- ות ממשלתיות שהופרטו בישראל כפונקציה של האידיאולוגיה הרציונליתדפוסי התנהגות של חבר. ר, מש
  .224-251' עמ. בר אילן' אונ. עבודת דוקטורט. מחקר משווה. תכליתית

  וגם עותק לשבוע בשמורים) 449704(דפו .ר בדלפק לפי מש"ד
   

  .252-241, 106-63, 36-9' עמ . טק- שליטה ומסירות בחברת היי–מהנדסים תרבות ). 2000. (ג, קונדה
  )452347(מה .שמור סוציולוגיה לפי קונ

  
  ותקשורת ארגוניתיחסי כוח 

Baron & Greenberg (1995).  Behavior in Organization,  pp. 455-485  
  )GRE) 252536שמור סוציולוגיה לפי 

  
  , 31-54, 17-24 .זמורה ביתן: חיפה, המשחק הפוליטי). 2002. (י, סמואל

  )516044(מש .ינה לפי סמוהמד-שמור מדעי
  

 האידיאולוגיה דפוסי התנהגות ארגונית של חברות ממשלתיות שהופרטו בישראל כפונקציה של) 1999.(ר , מש
 206-220, 85-90 –' עמ. בר אילן' אונ. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. מחקר משווה. תכליתית- הרציונלית

  ,123, 187-202: ניתעל התקשורת הארגו). עוצמתם של וועדי העובדים(
  וגם עותק לשבוע בשמורים) 449704(דפו .ר בדלפק לפי מש"ד
  

.conflicts. 316-299.  pp, Design& Organization Theory ). 1998(L .R, Daft 
  )DAF) 356188שמור סוציולוגיה לפי 

  
  הנעת עובדים תיאוריות 

Baron, R. and J. Greenberg, Behavior in Organizations, 5th Edition, 
.123-160'  עמ– 4פרק   

  )GRE) 252536שמור סוציולוגיה לפי 
  

 הגישה האקולוגית
Hannan, M.T. & Freeman, J.H. (1977). “The population ecology of organizations”. American 
Journal of Sociology, 82:929-964 

  EJOURNAL וגם החברה-כתב עת בספרית מדעי
  

    ת החלטותתהליכי קבל
Daft, R.L. (1998). Organization Theory & Design, pp. 249-266.   

  )DAF) 356188שמור סוציולוגיה לפי 
  

  מנהיגות 
 פיתוח, " השוואות ומשמעויות-ל ומנהיגויות בארגונים עסקיים "מנהיגות קרבית בצה"). 1994(מיכה , ופרפ

  ). 6 (2,  ארגוני בישראל
  )375191 (5826תדפיס 

 
  אסטרטגיה ארגונית

Miles, R.E., and Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, Structure, and Process, (pp. 3-30, 
49-67). NY:McGraw-Hill. 

  )MIL) 479054שמור סוציולוגיה לפי 


