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דרישות קדם :עקרונות האסטרטגיה הארגונית ,סטטיסטיקה יישומית
תאור הקורס
הקורס יציג מתודולוגיה מחקרית חדשנית לחקר הסיבתיות המאפשרת לארגון יחיד לחקור באופן
עצמאי את ביצועיו כדי לשפר את יישום האסטרטגיה שלו .המתודולוגיה משלבת גישה איכותית
מובנית לתמיכה בהגדרת מסגרת אסטרטגית גנרית של הארגון הבודד עם שיטות כמותיות
ליישומה ותיקופה .המסגרת האסטרטגית הגנרית מתבססת על גיליון ההישגים המאוזן ,על הפרס
הלאומי האמריקאי לאיכות ועל הפרס האירופאי לניהול איכות .פריסת פונקצית האיכות
 ,(QFD) Quality Function Deploymentתיאורית הקבוצות העמומות ,כרית הידע ובקרה
סטטיסטית של תהליך הם הכלים שתומכים במתודולוגיה שפותחה.
נושאי הקורס
 .1בסיס תיאורתי לחקר סיבתיות בביצועים ארגוניים :סיבתיות/תהליכי סיבתיות ,מסגרות
אסטרטגיות לחקר סיבתיות ,מידול הסיבתיות במחקרים אמפיריים ,מאמצים ארגוניים
כסיבתיות לביצועים ארגוניים במחקרים אמפיריים ,מדידת ביצועים ארגוניים.
 .2פיתוח מסגרת אסטרטגית גנרית לארגון יחיד :מסגרות אסטרטגיות קיימות לניהול
ביצועים ארגוניים )הפרס הלאומי האמריקאי לאיכות ,הפרס האירופאי לניהול איכות,
גיליון ההישגים המאוזן( ,יישום המסגרות האסטרטגיות הקיימות לניהול ביצועים
ארגוניים ,מסגרת אסטרטגית גנרית עבור הארגון היחיד.
 QFD .3אסטרטגי ליישום המסגרת האסטרטגית הגנרית בארגון ספציפי :שלוש המטריצות
של ה QFDהאסטרטגי ,שאלון  QFDובחירת המרואיינים ,ניתוח כמותי של השאלון
לבניית מפה אסטרטגית של ארגון ספציפי )מודל הסיבתיות( ,עקרון פרטו והצמתים
החשובים )רכיבים שדרוש בהם שיפור משמעותי( ,קריטריון ה MSE -לבחירת הצמתים
החשובים ,בנית המפה האסטרטגית.
 .4כלים כמותיים לתיקוף המפה האסטרטגית :תהליך התיקוף ,אופן השימוש בתיאורית
הקבוצות העמומות ,כרית נתונים לתיקוף קשרי סיבתיות.
 .5מקרי מחקר לבניית המפה האסטרטגית ותיקופה במספר ארגונים.
 .6המשך פיתוח המתודולוגיה :בית עלויות האיכות ומדדי ניתוח שונות ,MSE – ANOVA
 MSBו F -ליישום עקרון פרטו.
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