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דרישות קדם :התנהגות ארגונית
תאור הקורס
במסגרת הקורס נבחן את התמורות אותן חווים ארגונים לנוכח מהפכת המידע ,מהפכה בה
האינטרנט אינו רק כלי טכנולוגי אלא מרחב להתרחשות תהליכים שונים ,חברתיים ועסקיים.
באופן מיוחד תיבחן תופעת הצוותים הוירטואליים ודרכי התנהלותם ,תוך ניסיון להבין תהליכים
ייחודיים המתרחשים בקרב צוותים אלו .בשליש הראשון של הקורס יוצגו מאפייניה של
הגלובליזציה והשפעתה על ארגונים .בשליש השני ידונו שינויים טכנולוגיים על היבטיהם
התיאורטיים והמעשיים .בשליש האחרון של הקורס תיבחן תופעת העבודה מרחוק והשלכותיה על
עבודת צוותים בארגונים רב לאומיים.
נושאי הקורס
 .1מבוא – מהפיכת המידע והכפר הגלובלי
 .2חברות רב לאומיות
 .3אסטרטגית Off shoring
 .4התפתחות טכנולוגיות תקשורת ומידע
 .5גישות תיאורטיות חדשות
 .6גישות חדשות – מחקר ופרקטיקה
 .7צוותים ,קבוצות ,ארגונים
 .8ארגונים וירטואליים
 .9תופעת הצוותים הוירטואליים
 .10צוותים וירטואליים – תפוקות ותהליכים
 .11רמזי ההקשר החברתי ,עושר המדיה
 .12סינכרון המידע ,הדיון המתמיד
 .13אמון ולכידות בקרב צוותים וירטואליים
 .14מבנה צוותים ,מבנה צוותים וירטואליים
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