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 דיאגנוזה ארגונית  שם הקורס:
  

 

 הרצאה סוג הקורס:
  

 

 ב   סמסטר  תשע"ז שנה / סמסטר :
 

 

 2  ניקוד:      ש"ס 2 היקף שעות:
  

 

 U1Tפרטי התקשרות עם המרצה1TU            ד"ר חנה אורנוי שם המרצה:

 

 04/12/16    תאריך עדכון אחרון:
  

     
 

 

 
 מטרות הקורס/ תוצרי למידה: 

 

בדיאגנוזה ארגונית, דהיינו, איסוף נתונים על הארגון שמתוכם כל תהליך התערבות בארגון מתחיל      
שהביאה  התתקבל תמונה מהימנה על העוצמות והחולשות העיקריות של הארגון, ועל הדינאמיק

חיוביות ושליליות.  מטרת הקורס ללמד ולאמן את הסטודנטים  -להתפתחות תופעות ארגוניות נצפות 
קורס יסקור סדרה של טכניקות לאיסוף נתונים דיאגנוסטיים, כיצד לבצע אבחון ארגוני מהימן.  ה

ושיטות לבצע אינטרפרטציה של הנתונים הנאספים ומתוכם לאבחן את העוצמות והמחלות 
 הארגוניות.

 

 
 תיאור הקורס:  

 

     

 

 תוכן הקורס: 
 

  -דיאגנוזה ארגונית. 1

 מהי דיאגנוזה?

 מקורות מידע דיאגנוסטיים

 דיאגנוסטייםמודלים 

 קשיים בתהליך הדיאגנוסטי ושיטות לטיפול בהתנגדות.

גודל ומבנה, מנגנוני תיאום ארגוני, -דיאגנוזה של מבנה ארגוני ותפקידים. 2

 התמחויות וחלוקת עבודה, תפיסות תפקיד. 

מטרות ארגון רשמיות, מטרות תפעול  -דיאגנוזה של מטרות ארגוניות.3

 ין רצוי למצוי.ואסטרטגיה ארגונית, פערים ב

שיטות החקירה וצפנים של תרבות ארגונית, -אבחון התרבות הארגונית. 4

 .תרבות משנה ותרבות נגד בארגונים, תרבות הארגון כמכשיר ניהולי

סכמות מנהיגות, כיצד מודדים מנהיגות, מבנה  -אבחון סגנונות ניהול ומנהיגות. 5

 הכוח בארגון ומשחקי כוח.

 ותקשורת, אוירה יחסיםמאפייני יכולת ולמידה,  -והאנושי הממד האישי. אבחון 6

 .מאפייני מוטיבציה, לחצים ושחיקה
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נהלים, שיטות  -ומדידת האפקטיביות הארגונית אבחון מנגנוני עזר לניהול . 7

 תגמול, תהליכי הערכות ביצוע , טכנולוגיה, מנגנונים לקבלת החלטות. 

 . הצגת אב טיפוס -.  כתיבת דוח דיאגנוסטי8

סקירה קצרה של המשך התהליך הנגזר מן  -על היום שאחרי הדיאגנוזה

 הדיאגנוזה.

במהלך ביצוע הדיאגנוזה המעשית יינתנו לסטודנטים הדרכות -. מפגשי ייעוץ 9

 אישיות לביצוע הדיאגנוזה המעשית בארגון. 

 

  
 

 דרישות קדם: 
 

 קורס זה מיועד לשנים א+ ב' .  

  

 

 חובות/דרישות/מטלות:

 

המטלה של הקורס:  ביצוע דיאגנוזה. ארגונית באחד הארגונים בהתאם 

סטודנטים. על  3לשיטות שנלמדו בקורס. הדיאגנוזה תתבצע בקבוצות של 

הסטודנטים ליצור קשר עם הארגון, לבצע את איסוף הנתונים, פירושם, הסקת 

וכתיבת הדוח הסופי והצגתו  מסקנות האבחון, הצגת החומר בפני ההנהלה,

 הקורס.למרצה 

הציון הסופי יינתן על בסיס הדוח הדיאגנוסטי שיוגש מרכיבי הציון הסופי: 
 למרצה בתום הקורס.
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