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 ד"ר אורנוי חנהשם המרצה: 

 דיאגנוזה ארגונית הקורס:שם 

 60-722-01קוד קורס: 

 בחירהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:                א'  סמסטר:ע"ט      תש :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

זה ארגונית, דהיינו, איסוף נתונים על הארגון שמתוכם תתקבל תמונה כל תהליך התערבות בארגון מתחיל בדיאגנו
מהימנה על העוצמות והחולשות העיקריות של הארגון, ועל הדינאמיקה שהביאה להתפתחות תופעות ארגוניות 

הקורס   מטרת הקורס ללמד ולאמן את הסטודנטים כיצד לבצע אבחון ארגוני מהימן.  חיוביות ושליליות. -נצפות 
קור סדרה של טכניקות לאיסוף נתונים דיאגנוסטיים, ושיטות לבצע אינטרפרטציה של הנתונים הנאספים ומתוכם יס

   .לאבחן את העוצמות והמחלות הארגוניות
 
 אור הקורס:ית .ב
  

 תוכן הקורס:

 -. דיאגנוזה ארגונית1

 מהי דיאגנוזה?   

 כלים דיאגנוסטיים  

 מודלים דיאגנוסטיים 

 אגנוסטי ושיטות לטיפול בהתנגדות.קשיים בתהליך הדי

גודל ומבנה, מנגנוני תיאום ארגוני, התמחויות וחלוקת עבודה, תפיסות -. דיאגנוזה של מבנה ארגוני ותפקידים2

 תפקיד.

מטרות ארגון רשמיות, מטרות תפעול ואסטרטגיה ארגונית, פערים בין רצוי  -.דיאגנוזה של מטרות ארגוניות3

 למצוי.

שיטות החקירה וצפנים של תרבות ארגונית, תרבות משנה ותרבות נגד בארגונים, -ת הארגונית. אבחון התרבו4

 תרבות הארגון כמכשיר ניהולי.

 סכמות מנהיגות, כיצד מודדים מנהיגות, מבנה הכוח בארגון ומשחקי כוח. -. אבחון סגנונות ניהול ומנהיגות5

ה, אוירה יחסים ותקשורת, מאפייני מוטיבציה, לחצים מאפייני יכולת ולמיד -. אבחון המימד האישי והאנושי6

 ושחיקה.

נהלים, שיטות תגמול, תהליכי הערכות ביצוע ,  -אבחון מנגנוני עזר לניהול ומדידת האפקטיביות הארגונית . 7

 טכנולוגיה, מנגנונים לקבלת החלטות.

 הצגת אב טיפוס. -כתיבת דוח דיאגנוסטי  .8

 ירה קצרה של המשך התהליך הנגזר מן הדיאגנוזה.סק -על היום שאחרי הדיאגנוזה

  

 יתכנו שינויים בתוכן ובסדר הנושאים***י
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 . 'וב-'קורס זה מיועד לשנים א דרישות קדם: .ג

 
  חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 .הסטודנטים יבצעו דיאגנוזה ארגונית בהתאם לשיטות שנלמדו בקורס. הדיאגנוזה תוצג במצגת בפני הכיתה

 
 :כיבי הציון הסופי מרה. 

 

 80%דיאגנוזה ארגונית ומצגת בפני הכיתה   ביצוע •

 20%כתיבת משובים על המצגות של חברי הכיתה  •
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