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 תיאוריות בחוסן ארגוני

   0021:-0061:'  דיום  :שיעורמועד ה

 זהבי-ענת דרך פרופסור :רצהמשם ה

 חובה לספח ניהול מערך החוסן בסיעודקורס סוג הקורס : 

 תואר שני:  רמת הקורס

  על פי תיאום מראש :של המרצה קבלההשעת 

 ifa.ac.ilanatdz@research.ha  –"ל דוא  :דרכי התקשרות
 

 מטרות  הקורס:

ארגונים המסוגלים להתמודד  -אחים ואחיות להבנת התופעה של ארגוני בריאות חסינים להכשיר 

 עם משברים, לזהות אותם מראש, להתאושש מהם ואף למנוע אותם בעתיד. ארגונים חסינים

 של  תותיואחריהדגשת האחר נהלים ל פסיביוממעקב אקטיבית -ביות לפרויאקט-עוברים מרטרו

מצליחים לשמר רמת בטיחות ואיכות גבוהה לאורך זמן הן במצבי שיגרה ארגונים אלו  האחות. 

הקורס  המוצע, המבוסס על עקרונות תיאורית החוסן הארגוני, יספק לסטודנטים והן בחירום. 

ות משיקות ין דיסציפלינדע בסיעוד לבתשתית ידע אינטרדיסציפלינרי ייחודי, המשלב בין הי

י בריאות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, התנהגות ארגונית, והנדסת אנוש(, אשר תכשיר ניהול ארגונ)

ליזום לתכנן ולבצע מחקר בעל השלכות תיאורטיות ופרקטיות בסיעוד מחד, ומבט רחב על אותם 

הי האחות יות כגון: מיתר ידונו סוגתופעות בשדה, ואף ידע לקדם תהליכי שיפור מאידך.  בין הי

ו תהליכים מנהיגותיים מעודדים או מעכבים יליתן לקדם ארגונים חסונים? אסונה? איך נהח

 ארגוני בריאות חסונים? אילו התערבויות ניתן ליזום על מנת לעודד חוסן ארגוני/מחלקתי.

 

 מבנה הקורס:

בסדנה מיוחד יינתן יאורטי. דגש התנסותית בשילוב חומר ת-יתנהל במתכונת סדנתית הקורס

בדיון הקורס ילווה  .י ההתנהגות של המשתתפים כמנהלים וחברים בארגוניםח והצגת דרכלניתו

 .בסוגיות ניהוליות העולות מן השדה

 

 נוכחות חובה  דרישות והרכב הציון:

 15% 1מצגת מס'                                      

  20% 2מצגת מס'                                      

 25% 3מצגת מס'                                      

 40%עבודה סופית                                      
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 1: ורשימת הקריאה נושאי הקורס

 

 קריאה מומלצת נושא השיעור 

 :  חוסן בקליפת אגוזמבוא( 1) 13.10

 

 שחיקה ובריאות הצוות הסיעודיסן המטפל: חו( 2) 20.10

 

 Gillespie, B. M., Chaboyer, W., & Wallis, M. (2009). The influence of 

personal characteristics on the resilience of operating room nurses: A 

predictor study. International journal of nursing studies, 46(7), 968-976. 

 

 Duarte, J., & Pinto-Gouveia, J. (2016). Effectiveness of a mindfulness-

based intervention on oncology nurses’ burnout and compassion fatigue 

symptoms: A non-randomized study. International journal of nursing 

studies, 64, 98-107. 

 

 Duggan, K., & Julliard, K. (2018). Implementation of a mindfulness 

moment initiative for healthcare professionals: perceptions of facilitators. 

Explore, 14(1), 44-58. 

 

 

 טיביים של טיפול ליד מיטת החולההיבטים קוגני( 3) 27.10

 Drach-Zahavy, A., & Somech, A. (2010). Implicit as compared with 

explicit safety procedures: the experiences of Israeli nurses. Qualitative 

Health Research, 20(10), 1406-1417. 

 

 Hale, A., & Borys, D. (2013). Working to rule, or working safely? Part 1: 

A state of the art review. Safety science, 55, 207-221. 

 

 Tabesh, P., & Vera, D. M. (2020). Top managers' improvisational 

decision-making in crisis: a paradox perspective. Management Decision. 

 

 1הכנת תרגיל מס' ל הכנה -בזום פגישות אישיות (4) 3.11

 27.10את המצגות יש לשלוח אלי לתיבת המודל עד תאריך 

 

17.11-10.11   חיזוי, פרואקטיביות והכנהקשיבות, גיות חוסן: טרטאס( 5-6) 

 

 Hart, P. L., Brannan, J. D., & De Chesnay, M. (2014). Resilience in nurses: An 
integrative review. Journal of nursing management, 22(6), 720-734. 

 

 Mesmer-Magnus, J., Manapragada, A., Viswesvaran, C., & Allen, J. W. 
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(2017). Trait mindfulness at work: a meta-analysis of the personal and 

professional correlates of trait mindfulness. Human Performance, 30(2-3), 

79-98. 

 

 Lebel, R. D., & Patil, S. V. (2018). Proactivity despite discouraging supervisors: 
The powerful role of prosocial motivation. Journal of Applied Psychology, 103(7), 
724. 

 

 Cangiano, F., Parker, S. K., & Yeo, G. B. (2019). Does daily proactivity affect 
well‐being? The moderating role of punitive supervision. Journal of Organizational 
Behavior, 40(1), 59-72. 

 

 Vechter, T., & Drach‐Zahavy, A. (2021). Effect of nurses’ resilience on fall 
prevention in acute‐care hospital: a mixed‐methods qualitative study. Journal of 
Nursing Management. 

 רדוקסים בארגונים( תיאורית הפ7) 24.11

  

 Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A 

dynamic equilibrium model of organizing. Academy of management 

Review, 36(2), 381-403. 

 

 Gordon, L., & Cleland, J. A. (2021). Change is never easy: How 

management theories can help operationalise change in medical education. 

Medical Education, 55(1), 55-64. 

 מתאוריה לפרקטיקה  -קשיבות וחוסן ארגוני( 8-9) 1.12-8.12

 Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., & Dane, E. (2016). Mindfulness in 

organizations: A cross-level review. Annual Review of Organizational 

Psychology and Organizational Behavior, 3, 55-81. 

 

 Reb, J., & Choi, E. (2014). Mindfulness in organizations. 

 

 Hülsheger, U. R. (2015). Making sure that mindfulness is promoted in 

organizations in the right way and for the right goals. Industrial and 

Organizational Psychology, 8(4), 674-679. 

 

 Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects on task 

performance in the workplace. Journal of Management, 37(4), 997-

1018. 

 

 

.1251 על ידי חברי הקבוצה ( הצגת תרגיל תיאורית הפרדוקס10)   

 

.1222 )  םה וויסותרגשות בעבוד         11 )  

 

 Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, 

A. M. (2009). Happiness unpacked: positive emotions increase life 
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satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3), 361. 

 

 Delgado, C., Upton, D., Ranse, K., Furness, T., & Foster, K. (2017). 

Nurses’ resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative 

review of empirical literature. International Journal of Nursing Studies, 70, 

71-88. 

 

 Hyland, P. K., Lee, R. A., & Mills, M. J. (2015). Mindfulness at work: A 

new approach to improving individual and organizational 

performance. Industrial and Organizational Psychology, 8(4), 576-602. 

.1292  משמרתפיתוח אסטרטגיות חוסן בהעברת  -מידע ותקשורת בצוות( 12) 

 

 Drach‐Zahavy, A., & Shilman, O. (2015). Patients' participation during a 

nursing handover: the role of handover characteristics and patients' 

personal traits. Journal of advanced nursing, 71(1), 136-147. 

 

 O'Connell, B., Macdonald, K., & Kelly, C. (2008). Nursing handover: It's 

time for change. Contemporary Nurse, 31, 2-11.  

 

 Drach‐Zahavy, A., Goldblatt, H., & Maizel, A. (2015). Between 

standardisation and resilience: nurses' emergent risk management strategies 

during handovers. Journal of clinical nursing, 24(3-4), 592-601. 

 

 Drach‐Zahavy, A., & Hadid, N. (2015). Nursing handovers as resilient 

points of care: linking handover strategies to treatment errors in the patient 

care in the following shift. Journal of advanced nursing, 71(5), 1135-1145. 

 

 Pickering, B.W., Hurley, K., Marsh, B. (2009). Identification of patient 

information corruption in the intensive care unit: Using a scoring tool to 

direct quality improvements in handover. Critical Care Medicine, 37(11), 

2905-2912. 

 

 Owen, C., Hemmings, L., & Brown, T. (2009). Lost in translation: 

maximizing handover effectiveness between paramedics and receiving staff 

in the emergency department. Emergency Medicine Australia, 21, 102-17. 

 

 

 

13.  חוסן לאומי בעת מגיפה 

 Biddle, L., Wahedi, K., & Bozorgmehr, K. (2020). Health system 

resilience: a literature review of empirical research. Health Policy and 

Planning. (13)  

 

 Barasa, E., Mbau, R., & Gilson, L. (2018). What is resilience and how can 

it be nurtured? A systematic review of empirical literature on 
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organizational resilience. International Journal of Health Policy and 

Management, 7(6), 491. 

 

 Ellis, L. A., Churruca, K., Clay-Williams, R., Pomare, C., Austin, E. E., Long, J. 
C., ... & Braithwaite, J. (2019). Patterns of resilience: a scoping review and 
bibliometric analysis of resilient health care. Safety Science, 118, 241-257. 

 

 Sharma, G., Bartunek, J., Buzzanell, P. M., Carmine, S., Endres, C., Etter, M., ... 
& Keller, J. (2021). A paradox approach to societal tensions during the pandemic 
crisis. Journal of Management Inquiry, 30(2), 121-137. 

 

 

ות לשיפור חוסןות סטודנטים: התערבוימצג (41) 10.1  

ה בכיתההדינמיקסדר השיעורים ותכניהם עשוי להשתנות לאור  .1
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 (15%) אירועים קריטיים אופן ההתמודדות עםד לגבי י צוות סיעו: ראיון אנש1מס'  תרגיל

 

  מטרה:

רגון ו אמטרת מטלת הריאיון הינה להבין מאנשי הסיעוד מהו חוסן? מהם אסטרטגיות חוסן ומה

 חסון

 

  המטלה:

ה, או אירוע של ליכם לראיין אח/אחות ותיקים במחלקה לגבי אירוע קריטי שאירע במחלקע

חיוביות או שליליות למהלך ע קריטי הוא אירוע אשר תורם להשלכות כמעט טעות במחלקה. אירו

 העבודה. 

 

 מדריך הריאיון:

ל בסופו של ות חמורות למטופל, אבוצאאנא הזכר באירוע של כמעט טעות , אשר כמעט והוביל לת

 מצב יציב. דבר הצליחו למנוע את הדרדרות הטעות ולחזור לשגרה או ל

  לי על אירוע כזה?  וספראנא 

 את רואיין/ת ם על ציר זמן? )אנא ציירו עם המלתאר את השתלשלות האירועי והאם תוכל

 ציר הזמן ונסו יחד אתו להחיות את האירוע ככל האפשר(

 זמן המעותיות של קבלת החלטות קריטיות על פני ציר אתר נקודות משאנא י: יזויכולת ח 

 מנת להתמודד?ר באירוע חריג? שנדרשת פעולה חריגה על מתי הבנת שמדוב

 מהי אינטואיציה? לאילו אחיות יש אינטואיציה? האם הפעלת אינטואיציה? 

 מה היו הגורמים שסייעו להבנה שמדובר באירוע חריג 

  ?ה לו לא היית פועל כךקורמה היה 

 ה היה פחות יכולת התאוששות: מה עשית? כיצד הצוות תפקד? מה היה אפקטיבי ומ

 אפקטיבי בעבודתך ובעבודת הצוות?

 תה פועל אחרת? צמיחה: מה למדת מהאירוע? כיצד א 

  ?לדעתך, מהם הגורמים אשר מאפשרים לצוות המחלקה להתמודד עם מצבי חירום 

 השוואה לאחרים? ם בר קל יותר להתאושש מהאש האם ישנם אירועים 
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 הכנת המצגת: 

 דע הבאהמצגת לסטודנטים תכיל את המי

  תיאור האירוע .1

 ב חריגשרטוט ציר הזמן והנקודות הקריטיות שאותתו שיש כאן מצי .2

אנא מיינו את תשובות הגורמים שסייעו להבנה שמדובר באירוע חריג )יכולת החיזוי:  .3

מה הם מאפייני האירועים ; , הציוד וותל, המטפל, המחלקה, הצרמת המטופהאח/ות לפי 

 ש בהשוואה לאחריםאשר מהם קל/קשה יותר להתאוש

קה, המחלקה, ובית מהם הגורמים ברמת האח/אחות, הניהול במחליכולת ההתאוששות:  .4

 החולים אשר מאפשרים לצוות להתמודד עם אירועים קריטיים של כמעט טעות

 יןהצמיחה מזוית המרואיאור תופעת תי –צמיחה  .5

 

 

 

 

 

 תבצע בזוגותההמטלה יכולה ל 

 ועדיף מוקדם יותר( )דל לא יאוחר ובמ האת המצגת יש לשלוח לתיבת ההגש 

  23.10 ריךמתא

 בפגישות אישיות תגינתן משוב למצ 3.11אריך תב 

 ל פי עים כיתארבנבחרות )בשל התאמה לנושאי הקורס( יוצגו בכיתה  מצגות 

 הנחיית המרצה

 ים הבאיםלהמצגת עשוייה להוות תשתית לתרגי 
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 תיאורית הפרדוקס :  2' תרגיל מס

 

 בריאות  ו על ניהול בארגוניהמושג פרדוקסים ארגונים והשלכותיאת להבין : מטרת התרגיל

 אי ודאות בתקופת

 כל פרדוקס אחר ארגוני שמעניין אתכם  מול מהרשימה מטה פרדוקסים/דילמותבחרו  .1

  לתורא מולמעקב אחר נהלים 

 אמון מול ספקנות 

 מנהיגות משתפת למודירקטיבית  מנהיגות 

 חדשנות מול ביצוע 

  ל עבודת צוותטלנטים מו חטיפו 

 אחריות אישית מול אחריות קבוצתית 

 לניהול מחלקה ג הציגו את היתרונות והחסרונות של כל מוש .2

 הציגו מקרים ספציפיים בהם הפרדוקס בה לידי ביטוי .3

 נת להבהיר את הפרדוקס אית לכם על מכיתה בכל דרך שנרהפעילו את ה .4

 הסבירו את הדילמה/פרדוקס על פי תיאורית הפרדוקסים .5

 הפרדוקס הטמעתיעו דרכים ארגוניות להצ .6

 הסבירו כיצד הטמעת הפרדוקס עשוייה לעודד חוסן  .7

 ך הכנת התרגילהיעזרו בספרות לצור .8

 

 

 

 

 יות מוגשת בזוגותההמצגת יכולה ל 

 15.12ני הכתה בתאריך פהמצגת תוצג ב 

של  הדקות )כולל הפעלה קצר 25-כ צגתמל כמשך הזמן המוקצב ל 

  הכיתה

 הכיתה תלעדגש להפ ןינתי תבצינון המצג 

 1-3בציינון המצגת יינתן דגש לשימוש בבליוגרפיה מתאימה ) 

 מאמרים עדכניים(. 

 



 וחה והבריאותלמדע הרו הפקולטה          
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 (25%) וסן: הצגת כלי יישומי לפיתוח ח 3רגיל מס' ת

 מטרת התרגיל

 י לפיתוח חוסן במחלקה לי יישומלפתח כ

 

יות, חוסן אישי, שיבות מחלקתית, פרואקטיבשיבות אישית, ק)למשל ק ר תיאוריהעליכם לבחו

שניתן להטמיע בקרב חברי המחלקה , לגזור מהתיאוריה כלי התערבות/יישומיו חוסן ארגוני(,

, המתועד כלי קייםכלי יכול להיות מאירועים דומים. ה להתאוששות/לצמיחה/להימנעות בעתיד

 לפתחכם , שברצונאו כלי חדש בספרות,

 20.1.2021תה בתאריך הציג במצגת לכל חברי הכיאת רעיונותיכם עליכם ל

 

 ת המצגת ושמות המציגיםכותר : 1 שיקופית

 ע קצר על המחלקה בה אתם עובדים ועל מטרת הכלי המיועדק: ר2שיקופית 

 ככל הניתן וט רבבפיר י המחלקהאת הכלי/ ההתערבות לחבר ותאר: 3שיקופית 

    כל עקרון כזה ד כיצ וריהסבו מושתת הכלי ים עליהםיאת העקרונות התיאורט ונ: מ4שיקופית 

 . יש להוסיף איזכורים לתמיכה ברעיונותיכםכליטא בתבמ                   

 חברים למקצוע וסכמו את התייחסותם לכלי:  3העבירו את הכלי בקרב : 5שיקופית 

 החוזקות של הכלי? מהם החולשות שלו?  הם לדעתםמ 

 מדוע -? באם אינו יעילהאם לדעתם כלי כזה יעיל? מדוע ? 

 לאור המשוב, אילו שינויים כדאי לדעתכם להטמיע בכלי 

 סיכום ומסקנות : 6שיקופית 

 

 

 

 

 

 יות מוגשת בזוגותההמצגת יכולה ל 

 20.1המצגת תוצג בפני הכתה בתאריך  

 דקות  25-כ צגתמל כמשך הזמן המוקצב ל 

טודנטים בכיתה הזדמנות סל תתדאגו לפרט את הכלי ככל הניתן ול 

 להתנסות בו במידת האפשר

 



 וחה והבריאותלמדע הרו הפקולטה          
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 פרט אינטגרטיביר -( 40%) םמסכ. תרגיל 4

 
ה בה אתם עובדים )יכול להתבסס על תרגיל מס' עליכם לבחור בעיה קלינית או ארגונית במחלק

1 .) 
 

 ( 15%)  יקף הבעיהה: 1פרק 

לדוגמא נפילות, שחיקת צוות, שיעור בה אתם עובדים ) הבמחלקתארו את הבעיה )

על היקף הבעיה לכתיבת העבודה. הביאו נתונים ככל האפשר ס זיהומים( המהוה בסי

ה, או כל יחידה ארגונית אחרת( אותה ארגון )מחלקה, מרפאאת התארו במחלקה שלכם. 

נת הקונטקסט בל מנת להקל על הקורא בהע  רקע על המחלקהאנא ספקו פרטי  . חקרתם

 ? , אשר מסייעים להבנת האירועבו עובד הצוות. מהם האתגרים בפניהם עומד צוות זה

 

 

 (. 60%) רקע תיאורטי: 2פרק 

 פרק זה יחולק לשלושה תתי פרקים              

, , קשיבות ארגונית: קשיבות אישיתתופעה/בעיה במחלקהתיאוריה לניתוח ה ובחרא. 2 

 י, מודעות מצבית אישית או ארגונית. נחוסן אישי, חוסן ארגו

 הסבירו מדוע בחרתם דווקא בתיאוריה זו לניתוח התופעה/בעיה; 

א )עדיף מאמרים אמפיריים ול שה מאמרים הנוגעים לתיאוריה זובשלו ועזריהב. 2

 . מתוך הרשימה בסילבוס או מאמרים אחרים תיאורטיים(

 צגות קצרות.מ 3-את המאמרים ב מוסכ

 התמודדות עם מה למדתם מתוך הספרות על דרכים לקודות והרחיבו: נסכמו בג. 2

  1בפרק הבעייה שהצגתם 

 

  (25%) : הערכה ומסקנות3פרק 

חסר בספרות? מה מה ידוע בספרות? מה על סמך המאמרים שקראתם אנא סכמו: 

 הבעייה הציעו מחקר נוסף להתמודדות עם  ?מגבלות המחקר עד כה

  

 23.2.2021עד תאריך להגיש בזוגות את התרגיל המסכם ניתן 


