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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
לימוד סוגיית הקונפליקטים בפרספקטיבה ארגונית ,בהיבטים תיאורטיים ויישומיים.
הבנת תופעת הקונפליקטים בארגונים והקשר בינה לבין מידת האפקטיביות של הארגון.
הכרות עם מאפייניהם של קונפליקטים ארגוניים ,בחינה ממוקדת של השפעת קונפליקטים
על מרכיבים חיוניים לאפקטיביות הארגונית והכרות עם דרכים לניהול קונפליקטים -ברמה
האישית וברמה הארגונית -מערכתית ,למיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
תופעת הקונפליקט הארגוני
מה בין קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית? (מודל וייסבורד)
תוצאות קונסטרוקטיביות ודסטרוקטיביות של קונפליקטים ארגונים.
מקורות קונפליקטים ארגוניים
סוגי קונפליקטים בארגונים (מודל ג'ן ובנדרסקי)
מודלים להיווצרות והתפתחות קונפליקט (פונדי ,תומס)
קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית
קונפליקטים וסגנון ניהולי (מודל אדיג'ס)
קונפליקטים ותרבות ארגונית
קונפליקטים וקבלת החלטות (חשיבה קבוצתית)
ניהול אפקטיבי של קונפליקטים ארגוניים
ניהול קונפליקטים ברמת היחיד (סגנונות ניהול קונפליקט)
ניהול קונפליקטים ברמת הארגון (מערכת פנים ארגונית ליישוב קונפליקטים)

2
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הקורס משלב הרצאות פרונטאליות +מצגות  ,P.Pדיונים כיתתיים  ,ניתוחי אירוע ושאלונים
למילוי עצמי.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעור

נושא השיעור

1

מבוא

קריאה נדרשת

הערות

מהו קונפליקט ארגוני?
מהי אפקטיביות
ארגונית?
2

3

מה בין קונפליקטים

תרגיל בית  -ניתוח

ואפקטיביות ארגונית?

ראשוני של מאפייני

מודל וייסבורד

קונפליקט

מיפוי סוגי קונפליקטים
ארגוניים רמות של
קונפליקט
מקורות קונפליקט
תוצאות
קונסטרוקטיביות
ודסטרוקטיביות של
קונפליקטים ארגוניים
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מודל דויטש להתנהלות

קריאת חובה

קונפליקט
5-6

אבחנה בין קונפליקט

קריאת חובה

משימה  ,קונפליקט

בשאלה " :קונפליקט

יחסים וקונפליקט

טוב או רע לארגון",

תהליך בעבודת צוותים

על בסיס ניתוח

בארגון .הצגת מודל ג'ן

מאמרי חובה

ובנדרסקי ומחקרי

לקריאה.

המשך.
7

שלבים בהתפתחות

קריאת חובה

קונפליקט-מודל פונדי
8

שלבים בהתפתחות
קונפליקט-מודל תומס

9

תרגיל בית :דיון

קונפליקטים ועבודת

קריאת חובה

3
צוות -מודל אדיג'ס
10

תרבות ארגונית

קריאת חובה

וקונפליקטים
11

חשיבה קבוצתית"
)(group think
וקונפליקטים

12

ניהול קונפליקטים

עבודת גמר ,עפ"י

ברמת היחיד וברמת

קריטריונים שיוגדרו

הארגון (כולל :)DSD
הצגת מודל מארגן
כולל תרגיל :ניתוח
אירוע מסכם :אבחון
ודרכי התמודדות
* תתכנה התאמות בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנטים ולוחות הזמנים.

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות :נוכחות חובה ,התנסות פעילה ,קריאת מקורות ,תרגילי בית,
עבודת גמר
בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים ,שתיבדק מדי שיעור .תלמיד שייעדר מעל שתי
הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה ,ולא יקבל ציון בקורס.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
תרומה לדיון ,תרגילי בית וקריאת מקורות חובה40% :
עבודת גמר( 60% :כ 10-12 -עמ' 4-6 ,מקורות לפחות)
ד .ביבליוגרפיה( :חובה – באותיות מודגשות)
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