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 קורסמטרת ה

 

ערך משפיעים על משינויים בארגונים מתרחשים כל הזמן. מה הסיבות לשינוי? מה הביטויים של שינוי? איך הם 

ן? האם יש השלכות שליליות לשינוי בארגון? כיצד מתבצע השינוי? מה חשיבות של יום של הארגו-פעילות היום

כולת ימבנה הארגון? איך יחסי מנהל ועובדי מעוצבים המהלך ואחרי השינוי? מהם סוגי המבנה הארגוני שמשפרים 

ת יחסים פוליטיים בארגון? מהם המודלים המאפשרים החדרהתמודדות עם שינוי? האם שינוי ארגוני משפיע על 

      שינוי בארגון והפחתת התנגדות לשינוי?    
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