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 מבוא. 1

 מה זה פסיכולוגיה ארגונית?

יש לו מסורת, כללים,  –זה ארגון "חזק"  (התאחדות הפסיכולוגים בישראל) לארגון הפסיכולוגיה קוראים הפ"י

 חוקים, אתיקה. כדי להיות פסיכולוג אחרי תואר שני צריך אישור ממשרד הבריאות, גם אם לא קלינית.

 תארים שניים/מקצועות שנכנסים לאחת מארבעתן: בפסיכולוגיה יש ארבע חטיבות, כל מיני

 חטיבה קלינית. .1

למחנכים, בבתי ספר ייעוץ  , מתןסוק עם ילדים בבתי ספריפסיכולוגיה חינוכית, ע -חטיבה חינוכית .2

 הורים, תלמידים וכו'.

 עוסקת בפעוטות, בעיקר בקשיים ואתגרים קוגניטיביים ופיזיולוגיים. -חטיבה התפתחותית .3

במקור הפסיכולוגיים החברתיים הם אלו שהחזיקו את החטיבה הזו,  -תעסוקתית-חטיבה חברתית .4

הפסיכולוגיה בחטיבה הזו קשורה למחקר, היא חוקרת את  ה רק מאוחר יותר.פנימהוכנסו הארגונים 

 ,הרבה מהפסיכולוגים בחטיבה הזו עוסקים בפרקטיקה ,אבל ;הארגוןם הגומלין שלו ע הפרט ויחסי

)כמו פיטורין,  מומחיות לתעסוקהסקרים,  הרצתפיתוח והפעלת כלי מיון במרכזי העסקה, לדוגמא: 

 לעובדים, תכנון וליווי שינויים ארגוניים ועוד. תכניותהנחיית בחירת קריירה, פיתוח ו יעוץאבטלה(, י

 יועץ ארגוני הוא בהכרח פסיכולוג ארגוני?

, הוא חייב להיות פסיכולוגהאדם לא יועץ ארגוני שייך/מתמחה בחטיבה הארגונית. כדי להיות יועץ ארגוני 

 .ולכן קל יותר( פעם היה תואר בלי תזה) סוציולוגיה ארגונית/להיות סוציולוג או ללמוד התנהגות ארגונית יכול

שני, הוא יכול לעשות התואר במי שרוצה להיות יועץ ארגוני לא חייב ללמוד פסיכולוגיה  -בשורה התחתונה

 זאת דרך סוציולוגיה.

 פסיכולוג ארגוני הוא בהכרח יועץ ארגוני?

לוג מותר לעסוק בתורת המבחנים, לדוגמא על ידי מיון מועמדים, שזו דרך סגורה בפני הסוציולוג. לפסיכו

 פסיכולוג ארגוני יכול להיות מנחה קבוצות למשל ולא בהכרח מדובר בייעוץ.

או כיועץ פנים. למשל בצבא ובמשטרה אין  כפרילנס*יועץ ארגוני )בין אם פסיכולוג או סוציולוג( יכול לעבוד 

ועץ ארגוני חיצוני, היועץ הוא חלק מהמערכת הצבאית/המשטרתית ולא יכול לעבוד במקומות אחרים. י

ארגונים שבגלל בעיות גודל, תקציב וצורך )אין להם צורך בייעוץ באופן קבוע אלא רק  נםישלעומת זאת, 

 .ספציפי וני לפרויקטבוחרים להביא יועץ ארגוני חיצ ,לפרויקטים מסוימים כשמתקיימים שינויים ארגוניים(

מבחנים השלכתיים למשל. היום רוצים יותר דברים שמוכחים מחקרית  -*בעבר רוב המיון היה קליני

לכן אין בעיה להביא פסיכולוג תעסוקתי.  ,בייקטיביוובעקבות הטרנדים מארה"ב המבחנים הולכים לכיוון א

דווקא פסיכולוג קליני ולא תעסוקתי. זה  ייקחו אבל, יש מקומות שרוצים מיון יותר עמוק, מורכב וקליני, ולכן

 משתנה לפי הצורך.

 הגדרת הפסיכולוגיה הארגונית

, קבוצות ומבנה על התנהגות בארגונים, במטרה ליישם ידע זה פרטיםהחוקר את השפעתם של  מחקרתחום 

 .הארגונית היעילותשיפור לשם 

 לימודי תעודה?/אחה"צלמה אנחנו צריכים ללמוד את פסיכולוגיה ארגונית באוניברסיטה? למה זה לא חוג 

פעם ארגונים היו מקומות שנשלטו על ידי אנשים שהיו להם כסף והם היו המנהלים, בלי קשר  -מחקרתחום 

מדעי שניתן ללמוד ולשפר את בערך התחילו להבין שניהול הוא דבר  80-ליכולות הניהול שלהם. משנות ה

 יעילות הארגון באמצעות הלמידה שלו. זהו תחום מחקרי ולכן חשוב שנלמד אותו באוניברסיטה.
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 ים באופן רחב יותראנחנו עוסקים במיקרו, בפרט. יש קורסים אחרים שעוסק -פרטיםחקר השפעתם של 

גלל שאנחנו במחלקה לפסיכולוגיה, קבוצות ומבנים משפיעים על ההתנהגות. הקורס הנוכחי, ב ופן שבובא

 מתמקד בפרט. 

לארגונים יש מידה של ציניות כי המטרה של הארגון היא תפוקה ויעילות. במהלך  -הארגונית היעילותשיפור 

בין שאם לפרט צריך להבצורה יותר טובה. הארגון התנהלות הארגון יכולה להיעשות נלמד איך  הסמסטר

הארגון כולו.  העבודה שלו וכן את היעילות של זה יגביר את היעילות של לקום בבוקר ולבוא לעבוד יהיה נחמד

וכל מה אנחנו רואים ארגונים שנותנים הכל לעובדים שלהם כמו חדר כושר, בייביסיטר לילדים, אוכל מעולה 

וח מהעובדים . הארגון עושה את ההשקעה הזו כדי לקבל חזרה את הרושהפרט צריך כדי לעבוד טוב

 המרוצים שלא יצאו מהארגון ויהיו יעילים ופרודוקטיביים לחברה.

 

"There is nothing so practical as a good theory." -- Kurt Lewin –  אין דבר יותר פרקטי מתיאוריה

לקחת אותה וליישם את  ואמבחינה מחקרית, כל שנותר לעשות ה כתאם מישהו מצא תיאוריה שנתמ: טובה

המסקנות, מישהו כבר עשה את עבודת החקר בשבילנו. זה מאוד חשוב למחקר בכלל ולקורס שלנו, כי 

 תיאוריה עוסקת בהכללות המבוססות על מחקר.

 

 למה צריך מחקר?

כשאין מחקר ועובדים על אינטואיציות, לכל אחד יש ניסיון אחר בחיים. הוכח הכללת האינטואיציות:  .1

מחקרית שמה שמחבר בין אנשים זה דמיון. מה שעושה מחקר טוב זה איסוף כל האינטואיציות של 

 מעבר להכללות. ,שתקפים לכל האנשיםהללו דברים כל המכנה משותף של  ועשייתכולם 

 .הערכות יתר קיצוניות בצורה שבה הם מעריכים דבריםאנשים נוטים ל מבטל הערכות יתר: .2
הגבילו את הטווח שלהם לטווח מצומצם ולא אמרו מאפס לאינסוף אפילו בכיתה אנשים  -ההערכות חידוןדוגמא:  -

שההוראה לא כללה הגבלה. כולם יכלו להיות צודקים בכל השאלות אבל באופן פסיכולוגי צמצמו את ההערכות 

 צריך מחקר היא שאי אפשר לסמוך על ההערכות האינטואיטיביות של האנשים.. אחת הסיבות שהםשל

יש המון הטיות בנושאים שאנו חוקרים. אנשים מוטים מדברים שיפוטיים אנושיים, שזה  מבטל הטיות: .3

 בסדר אך זה לא מחקר. 
ם שלא עבר אד: כאשר אנשים שמים יותר דגש על האופי מאשר על הנסיבות -טעות הייחוס הבסיסיתדוגמא:  -

יש סבירות גבוהה שהוא יאשים את זה באופי  ,אם ישאלו את האדם מדוע הוא לא עבר את הראיון -ראיון עבודה

לא טוב של המרואיין. מעטים האנשים שיגידו שהמראיין שלהם היה מעולה ושאל שאלות טובות ושיש סיבה 

 טובה שהם לא עברו.

שקל לתקשר מולם, שלא עושים בעיות, וככל שכן  -ביים*אנשים אוהבים להיות מוקפים בארגונים אפקטי

לעבוד בארגונים כאלה. היום המשאב החשוב ביותר בעולם העבודה הוא האדם, ולכן יש אנשים רוצים 

פעם  -למשאבי אנוש תחרות ענקית על כוח אדם טוב. ניתן לראות את זה אפילו בשמות שנותנים למחלקות

אומרים שהשם הבא יהיה "מחלקת חווית עובד". למה? כי מבינים עוד ועוד קראו לזה כוח אדם והיום כבר 

אלא אלו עם האנשים הכי טובים  ,שהארגונים שמנצחים לכאורה הם לא אלו עם המכונות הכי משוכללות

ועל זה יש "מלחמת עולם". יודעים שכל ארגון רוצה את ה"טאלנטים" הכי טובים אצלו, יש אפילו טרנד 

. אם נדע את המחקר הוא יגיד לנו איך ליצור מוטיבציה Talent Managementאלנטים שנקרא ניהול ט

  .צריך מחקרולגרום לאנשים הכי טובים להיות אצלנו, וזו סיבה נוספת שבגללה 

 אינטואיציה + מחקר שיטתי = הצלחה.
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 השיטה המדעית

 בחינת השערות היוצאות מתיאוריה על ידי מחקר.

 המחקר שבודק קשר מתאמי. יש שליטה נמוכה אךמחקר  –מחקר שדה  •

 סטי ומותאם למציאות.ייותר ריאל

מחקר ניסויי, בודק קשר סיבתי. שליטה גבוהה  –מחקר מעבדה  •

 בנתונים, מתפעלים משתנים, מעמידים אנשים במצב מלאכותי.

לבחון תופעה מסוימת,  רוציםרק  בדרך כלל לוקחים משהו שאין כוונה להכליל אותו אלא -מחקר איכותני •

 יאוריה מראש.בלי ת פרשנויות ומשמעויות, גם

 

 מה זה קשר מתאמי? דוגמא בגרף:

בקרב בעלי עסקים קטנים בארה"ב, בשאלה "מהי =  הקו האדום

העונים "רמת הבעיה הגדולה ביותר של העסק שלך כעת?", אחוז 

 מכירות נמוכה".

 רמת האבטלה בארה"ב. הקו הכחול =

הגרף מראה קשר חזק בין רמת האבטלה ובין רמת הצריכה. ככל *

 שהאבטלה חריפה יותר, כך חריפות גם הבעיות במכירות. 

  כלומר יש קשר חיובי חזק בין בעיות בשוק העבודה ובעיות בשוק הקמעונאות.

 

 מחקר שדה? מה עדיף, מחקר מעבדה או

במחקרי שדה התוצאות יותר מציאותיות אך קשה לשלוט 

קל יותר לשלוט  -קורה ההפךבמשתנים, ובמחקר ניסויי 

במשתנים אך התוצאות פחות מציאותיות בגלל התערבות 

 החוקרים במניפולציות על המשתנים.

 

 

 מהי המטרה החשובה ביותר בחקר ההתנהגות הארגונית?

 חשובות, אך במידות שונות:שלוש המטרות 

מדבר על העבר. למשל חקר של סיבת היעדרויות  -הסבר

= הסבר תופעות שהתרחשו בעבר. זה לא שזה לא  מהעבודה

 :חשוב, אבל יש לזה המשך

סיבה ראשית  הואשחולי  נמצאאם לדוגמא  -ניבויה

אפשר לנבא שבעונות מעבר, למשל, יהיו הרבה  ,להיעדרויות

 לקבל החלטות בעתיד. אבל: עזוריהיעדרויות, וזה 

אפשר למצוא כלי ניהולי שיאפשר לי לשלוט  -שליטהב

וכל לדעת מה המנהל יכך ש, לה הסברנמצא בתופעה ש

עובדים בארגון בצורה מיטבית. הלשלוט בנוכחות  שיגרום לו דבר ,פחית את ימי ההיעדרויותלהלעשות כדי 

להגיע אליה על ידי  יכולים והם ,מטרתם הסופית של ארגונים היא הגדלת היעילות והרווחים ,בסופו של דבר

להגביר להם  יכולים לאפשר. המחקר נותן לארגונים את הכלים הניהוליים שונותש שליטה שימוש בשיטות

 מטרה החשובה ביותר.השליטה היא וכך , היעילות את
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 :מעדיפיםמה העובדים בימינו  -סקר בדק

 ?יותר כסף או הטבות 

)כי הם מקבלים על מכסף הרוב רוצים יותר כסף אבל יסתפקו בהטבות, יותר קל לארגונים לתת הטבות 

 ומקבלים את זה. זה סבסוד מסוים( והעובדים מבינים

 09:00-17:00 עבודה בין השעות גמישות בשעות העבודה או? 

שאנשים מעדיפים את השעות הקבועות. הגמישות לא א ד מצרמחקר מאוניברסיטאות פרינסטון והרווא

לא היו אפילו אנשים לא רוצים לקבוע בעצמם מתי לעבוד, הם כיוון ש ,אטרקטיבית בכלל עבור העובדים

 מוכנים שיפחיתו להם קצת בשכר כדי שיוכלו לקבוע בעצמם את שעות העבודה.

 ?עבודה מהבית או עבודה במשרד 

 קטיביים הרבה יותר בבית, כי במשרד העובדים האחרים מפריעים לעבוד.רוב האנשים אמרו שהם פרודו

 חללי עבודה

ופתח  Y-אדם נוימן, ישראלי לשעבר תושב ארה"ב, חשב על איך אפשר למצוא פתרון לבדידות של דור ה

חללי עבודה שאפשר להשכיר בהם חדרים לכמה שעות, ואפשר גם להתמקם שם בתור  -WeWorkאת 

 וע. ארגון באופן קב

 חללי העבודה הפכו להיות מאוד טרנדיים וקשורים לרצון ליצור סביבות עבודה אטרקטיביות.*

 

 למה עבודה מהבית צריכה להיות הסטנדרט?

-*מחקר של פרופסור מסטנפורד שעסק בשאלה הזו מצא שאנשים שבאופן אקראי עבדו מהבית היו ב

 יותר פרודוקטיביים. 13.5%

קשה להם עם הפקקים, על אחת כמה וכמה *חלק מהאנשים אומרים שלא משתלם להגיע עד לעבודה כי 

באופן טכני המידע שיש במשרד כי  ילכו ויהפכו עוד יותר בלתי נסבלים. כיום אין בעיה לעבוד מהביתשהם 

 לכל אדם מכל מקום.נגיש 

 

 מחקרים עדכניים –לחה שלנו בעבודה "נוסחת מצליח": דברים ש )לא ידענו( שמשפיעים על מידת ההצ
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 מוטיבציה על מחקרלדוגמא 

 איך ניתן להשתמש בתמריצים בצורה מושכלת?

פרופסור אורי גניזי, ישראלי לשעבר שגר בארה"ב, חוקר כלכלה 

עשה מחקר על בעיות רפואיות של נהגי , התנהגותית וארגונית

 . (ותבריאב פוגע להםהם כל הזמן יושבים וזה ש ווןכי)מוניות 

הרפואה המודרנית היא הרפואה המונעת שבה משקיעים  ,כיום

את רוב המאמצים, ולכן אורי רצה לבדוק איך אפשר לגרום 

ביום. לאדם  לנהגי מוניות לעשות את מספר הצעדים המומלץ

גים צמיד על היד שבוחן כמה צעדים הם הולכים, הוא שם לנה

 100דולר במזומן. לחצי השני הוא נתן  100הוא נתן  מהנבדקיםובנוסף הציע להם תמריצים כספיים. לחצי 

דולר אבל לא במזומן אלא הוא כיסה להם יום שכירות אחד בחודש. מסתבר שמה שמכביד על הנהגים הכי 

צה ששילמו לה את יום השכירות הלכה יותר מהנהגים שקיבלו את זה השכירות של המונית, ולכן הקבו

 לבצע את המשימה.מוטיבציה הכסף במזומן, כלומר הייתה להם הרבה יותר 

 

 

 רמות ניתוח של התנהגות ארגונית

)מוטיבציה, עמדות כלפי  רמת המיקרו, האינדיבידואל -בתכלת

 ארגונים, שביעות רצונו של הפרט(.

 )האם קבוצה אפקטיבית ומתי(. רמת המזו, הקבוצות -בצהוב

)מבנים, שינויים ארגוניים,  רמת המאקרו, הארגון -באדום

 תרבות ארגונית(.

חשוב ללמוד ניתוח בשלוש רמות כי לכל רמה יש מקורות 

שונים. חשוב להפריד את הדברים שונים, היבטים ופתרונות 

 ולבדוק כל דבר לגופו.

  ללמוד ולהבין שינויים. -סיבה נוספת שחשוב ללמוד פסיכולוגיה ארגונית

 

 נושאי הקורס

חלקו הראשון של הקורס, בו  -. "האדם כבורג במערכת"1

 נדון בתחומים כגון מוטיבציה, לחץ ושחיקה. 

בו נדון הקורס, של חלקו השני  -"האדם כחלק מקבוצה" .2

 ביצירת קבוצות, השפעה, אינטרסים ומשא ומתן. 

בו  ,חלקו השלישי של הקורס -. "האדם כאזרח בארגון"3

נתמקד בתחומי אתיקה והתנהגות אזרחית ארגונית. היום 

מדברים על כך שהאדם הוא אזרח ארגוני, ודנים בשאלה איך 

 וכו'. לגרום לו להיות יותר שעות בארגון, יותר חלק בארגון

*לאורך הקורס ובכל אחד מחלקיו, נדון ברקע התיאורטי לכל אחת מהסוגיות שעל הפרק, יישומן בשטח 

באמצעות הרצאות אורח, ומחקרים עדכניים הבוחנים את ההלימה בין הלכה )תיאוריה( למעשה 

 )פרקטיקה(.
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 ארבעת הסקטורים במדינה

 .אנחנו מדברים על ארגונים

נעשים בעיקר בארגונים רוב המחקרים 

מהסקטור הפרטי, פחות חוקרים חברות 

 ציבוריות.

 מגזר הראשון.רוב הקורס יעסוק בלכן, 

 

 

 

 

 

  Positive Organizational Behavior גישה חדשה בחקר ארגונים:

 :2000-1967בין 

 מחקרים על חרדה. 41,416 •

 מחקרים על דכאון. 54,040 •

 (.Positive Organizational Behaviorורווחה )מחקרים על שגשוג, צמיחה  415 •

 :Luthans, 2002המחקר הקלאסי מתמקד בשלילי 

 התנגדות לשינוי )ולא נכונות לשינוי( •

 חולשות/חוסר תפקוד )ולא מעורבות ומחויבות( •

 לחץ ושחיקה )ולא חוזקות ותפקוד מוצלח( •

ט ולא נראה אנשים שלוקחים משהו *רוב האנשים לוקחים משהו שהוא פחות טוב ורוצים לשפר אותו, כמע

 טוב במטרה להפוך אותו למצוין.

 (.מהביקורת השלילית אנשים בלחץגון *להתמקדות בשלילי יש השלכות )למשל לפני משוב באר

 

והתחילו להבין בפסיכולוגיה הארגונית שיש חשיבות למחקר  ",מחשבה יוצרת מציאות"טרנד של נהיה 

 שעוסק בחיובי.

 מה היתרון בלחקור דבר טוב?

 .לומדים מה נכון לעשות •

 .ניתן לשמר דברים טובים •

 .נותן לעובדים תחושה טובה •

 -חברה שבדית לייעוץ ארגוני מציגה

 3  2020המשרות הכי המבוקשות ביותר לשנת: 

 אנחנו מוצפים בנתונים ולכן יהיה לזה צורך רב. -ניתוח נתונים .1

אנשים חיים הרבה יותר, האוכלוסיה מתבגרת ויהיה יותר ביקוש  -פיזיותרפיסטיםטכנאים רפואיים,  .2

 לטיפול בגיל השלישי.

 העולם מוצף בסחורות שמנסים לגרום לאנשים לקנות. -אנשי מכירות .3
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 :המיומנויות שיהפכו לחשובות בשוק התעסוקה החדש 

כיום העולם משתנה נורא מהר ולכן רוצים  -למידת מידע חדש

בלי קשר לתוכן  ,היה למידת דברים חדשיםישלו  שהחוזקעובד 

 .(מיומנות לא פשוטה) שלהם

של הרבה שפות ידע : עובדים בהייטק צריכים לבוא עם דוגמא

או שהחברה תשלח תכנות שהחברה צריכה באופן מיידי. 

קורסים כדי  ייקחואו שהעובדים ביוזמתם להשתלמות אותם 

 ללמוד את שפות התכנות הנדרשות.

כשמדברים על יכולות ניהול הכוונה היא גם  -יכולות ניהול

קחים קורסים כדי לרכוש ידע חיוני ליכולת ניהול עצמי, אנשים שביוזמתם רוצים להיות בעלי ערך ולכן לו

 לעבודה שלהם, יהיו בעלי יתרון יחסי על פני העמיתים שלהם.

 

 ה להיעלם:המקצועות ברמת סיכון גבו

 סוכני נסיעות •

 מזיני נתונים •

 מערכת העובדים של בנקאות בסכנה -טלרים •

 ענף הביטוח -סוכני ביטוח •

 קופאיות •

 

 21-מאפייני הסביבה של ארגונים במאה ה

שינויים מהירים + תחלופת ידע מהירה. הטכנולוגיה מתפתחת בצורה מתמדת. לארגונים קשה  -טכנולוגיה .1

 להיות תחרותיים שכן הם כל הזמן צריכים להשתפר ולהשתדרג.

"ביי ביי". פעם היה מושג שנקרא אי"ת )אי יציבות -הקלות הבלתי נסבלת של ה -תחלופת עובדים .2

אדם אשר לא משנה את  ,ארגונים נאמר עליו שהוא לא יציב. כיום אדם שראו שעבר בין -תעסוקתית(

 עבדותו לאחר תקופה מסוימת נתפס כמקובע, תקוע, לא גמיש וכאחד שלא רוצה להתקדם.

רחוב משכית/הברזל. קיימים מרכזים טכנולוגיים שבהם מתאספים דוגמת  -םיריכוזים במרכזים טכנולוגי .3

, וזה תחלופת מידע רבה ביניהם בשל הקרבה הפיזית של החברות אחת לשנייהעובדי הייטק רבים. קיימת 

 מגביר את התחרות בין הארגונים.דבר אשר  ,נותן פתח להשוואות

, מחלקות המחקר והפיתוח בגלל שהטכנולוגיה כל הזמן משתנה -השקעה מסיבית במו"פ )מחקר ופיתוח( .4

ח אדם וכסף. מי שלא משקיע במחקר ופיתוח לא עומד בארגונים הופכות יותר משמעותיות וצריכות יותר כו

 בקצב של הקדמה בעולם המתפתח.

 -שוק גלובלי ותוצאותיו: תחרות אי ודאות, מפגש בין תרבותי, מיזוגים, אאוטסורסינג .5

לדוגמא ארגון שההנהלה שלו בארה"ב, הייצור בסין, הפיתוח בחיפה והלקוחות באירופה.  -גלובליזציה •

השוק הגלובלי מייצר המון תחרות, כאשר מילת  נשארים במדינת האם שלהם. בהכרח ארגונים לא

 המפתח היא הלואו קוסט. לדוגמא בימינו הרבה לא רוצים לטוס אל על כי זה יקר. 

 קריאה להתנגדות לגלובליזציה:

להיבחר הוא הטענה שלו שידאג להחזיר את  אומרים שאחד הדברים שגרמו לו -הבחירה בטראמפ*

 השורשיים מהמהגרים באמריקה. לאמריקאיםהעבודה 
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היא המחשבה  ד,אחד הדברים שגרמו לאנגלים להצביע בעד ההיפרדות מהאיחו -הברקסיט בבריטניה*

 שיש יותר מדי מהגרים שלוקחים לאנגלים את העבודות כי הם מוכנים לעבוד יותר בזול.

עבודה המהפיכת האיכות: אנשים רוצים איכות טובה במחיר נמוך. גם מקומות  -תחרות אי ודאות •

 והארגונים מנסים להתיישר לזה ומי שלא עומד בתחרות לא שורד.

 אנשים נחשפים לדברים שהם מעולם לא חוו קודם.  -מפגש בין תרבותי •
מנומס לא לסיים את האוכל נגלי במסעדה: האנגלים חושבים שלא א דםהסינים שמארחים א שלהסרטון  דוגמת-

 מהצלחת והסינים חושבים שאם מסיימים מהצלחת המארח צריך לתת עוד.

, כמו למשל חרדים מתחילים לראות יותר ויותר אנשים שונים שעובדים איתנו -גיוון כוח העבודה •

 .וכו' שמשלבים בצבא ובמקומות עבודה שונים

 מאוד בולט בתחומים של הסעדה, ניקיון, אבטחה.  -(מיקור חוץ) אאוטסורסינג •
 דוגמאות:

 כשר, בהודו צמחוני ובארה"ב צ'יזבורגר.סניף בישראל יש  :מקדונלדס -

מקבל  ואאבל ה ,מתכנת בהייטק שיעשו לו השמה לחברה אחרת שם יושבים עובדים של החברה ההיא-

, שי לחג והעובד של האאוטסורסינג לא יקבלהשמה. יכול להיות שהעובד של החברה יקבל המשכורת מחברת 

 השלכות חברתיות מעבר לחיסכון הכלכלי. ל מה שמוביל

 קייטרינג בצריפין בצבא. -

כבר לא האוטוריטה המקצועית,  הל הואהמנ -במקום היררכיה: יותר שטוח, יותר שת"פים מטריציונים .6

. יש יותר שת"פים ממנו מקצועיותהרבה פעמים אנשים מתחתיו יודעים לפתור הרבה יותר טוב בעיות 

, כך שגם אם בצוות יש עובדים פועלים בצוותי משימה כדי לבצע פעולה בשביל החברה -מטריציונים

 ממעמדות שונים בארגון כולם בקבוצה הזו פחות או יותר "שווים".

היום יש אפשרויות רבות לשלב בין סוגי העבודה, כל אדם  -סוגי עבודה משולבים: עצמאי/פרילנס/שכיר .7

 בו זמנית.עבודות שונות  לעשות הרבהיכול 

אתגר מאוד רציני עבור מנהלים; איך מצד אחד הם שומרים על מקום העבודה  -עבודה -איזונים: בית .8

האיזון את ו ירצה לבלות שם הרבה מזמנו, ומצד שני איך לתת ל, כזה שכמקום מרכזי עבור העובד

לאנשים אתגר, משמעות ועניין,  תמספקחברה גוגל הבוהאפשרות למצוא משמעות בחייו וכו'. בפייסבוק ו

 וזה מה שמדבר היום לעובדים.
 בצרפת מנסים להוציא חוק שלא לשלוח אימיילים אחרי שעות העבודה.לדוגמא: -

האם תמיד הייתה עבר. אשר בהיום הארגונים הרבה יותר שקופים מ -)וחשיפת שחיתויות( שקיפות .9

 שחיתות ולא עלינו עליה, או שכיום קיימות יותר פרשות שחיתות מבעבר? גם וגם, אין תשובה מוחלטת.
 שההפך הוא הנכון.  למרות ,זייפו נתונים שהראו שהרכבים שלהם לא מזהמיםחשפו כי  חברת פולסווגןבלדוגמא: -
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 רקע היסטורי. 2

 איך התפתחה החשיבה הארגונית לאורך הדורות? 

שצד שפנים. נטען שהשבט הזה הוא הקדום בעולם,  "האדזבה"סרטון שצולם באפריקה מציג את שבט ה

אמנם פרימיטיבי, אבל כמו בארגון, גם שם ישנה חלוקת תפקידים, אנשים בדרגות  -והוא גם מייצג ארגון

 ביותר.היררכיה שונות; ארגון על צורתו הקדומה 

עשינו מעבר ענק  19-? משלהי המאה המהתקופה של הציידים אל הארגון המודרני של ימינו איך הגענו

 בטווח קצר יחסית.
 

התפתחות הניהולית ה*ציר 

שמאפיין גישות בהיסטוריה של 

 ההתנהגות הארגונית. 

, אין אין כאן נכון או לא נכון*

; כל בלוק מציג גישה אמת אחת

מהווה זווית ראייה שבה ואחרת 

הסתכלו באותה התקופה על 

 הארגונים.

 

 

 :ועד לימינו 19-איך הגישות בתחום המחקרי של פסיכולוגיה ארגונית התפתחו החל מסוף המאה ה

 מכונה.-תיאוריה שמתמקדת בקשר אדם -גישת הניהול המדעי )טיילוריזם( . 1

מתמקדת בבירוקרטיה כמנגנון שאמור להביא ליעילות ארגונית  -יונלית של ווברהתיאוריה הקלאסית/רצ. 2

 טובה יותר.

 בשתי הגישות האלו העובד לא במרכז, אלא היעילות. 

 ובהרחבה:

 Frederick Taylor -גישת הניהול המדעי )טיילוריזם(

 OUT -בזבוז

 IN -עבודה יעילה

בראש הארגונים עמדו העשירים שקנו וניהלו אותם, בלי , 20-תחילת המאה ההתעשייתית, ב המהפכהימי ב
קשר לכישורים הניהוליים והיכולות שלהם. מאחר שהארגונים נוהלו בצורה לא טובה הם גם לא היו רווחיים. 

תחיל הש הדברים התגלגלו מעצמם. עד שהגיע פרידריך טיילור, עד אז אף אחד לא נתן על זה את הדעת
 כפועל פשוט, התקדם ולמד הנדסה. 

טיילור שם לב שהתפוקה במפעלים לא ממצה את היכולת של העובדים ושניתן להגביר את היעילות לפחות 
. הוא בחן מתן הנחיות, וביקש למשל לקחת פועל העמסה ולתת לו משימות, וראה שיש שיפור 30%-ב

₪  20ברגים בשעה הוא יקבל  4ד שאם הוא יעשה בתפוקה. הוא גם בחן השפעה של כסף, למשל אמר לעוב
. הפוקוס שלו היה היחס/הקשר בין האדם וגם כאן ראה שיפור בתפוקה יקבל יותר כסף 10אבל אם יעשה 

 וספראת פרסם , דבר שהוביל אותו ללמכונה. בעקבות הניסויים הוא ראה שאנשים יכולים להיות יותר יעילים
 "עקרונות הניהול המדעי".
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 שההגיהנחות היסוד של 

ת אלא טכנית. האג'נדה טיילור המהנדס לא בא בגישה פסיכולוגי -האדם הוא "מכונה" של ייצור .1

העובד(, הועיל ואז התייחסו  בחווייתמתעסקים  היוםשכמו שהיחס אינו כלפי האדם )שלו הייתה 

ששיפרה את התעשייה באמצעות לאדם כעוד אמצעי ייצור. משהתחילה המהפכה התעשייתית 

אין ביניהם הבדל,  ;אמר שכמו שמשפרים את המכונות אפשר גם לשפר את האדם מכונות, טיילור

 רק ניתן לראות מה מהם יעיל יותר.

 תמריצים.לכן, צריך לתת להם  .העובדים עצלנים מטבעם .2

בכדי לאפשר לעובד להתגבר על רצונו הטבעי להימנע מעבודה, יש לדרבנו על ידי מניעים  .3

מתן בונוסים ותגמולים לעובדים יכולים לאפשר לעובד  לעצלות היא כסף. "תרופה"ה -כלכליים

לפעול בצורה יעילה יותר כך שגם העובדים ירוויחו )צ'ופרים( וגם המפעל ירוויח )כסף מהתפוקה 

 מוגברת(.ה

 -מושגות ע"י )מוגברת( יעילות ותפוקה

טיילור ממשיל את העבודה למוח וגוף. המנהלים צריכים להיות המוח, האחראים על  -ריכוזיות .1
, הזרוע הביצועית מהווה רק אתהתכנון ואלו שאומרים מה לעשות ואיך. העובד לא צריך לחשוב, הוא 

 .כיום אנחנו לא חושבים ככהמקבל פקודות ומבצע. כמובן ש ואה

2. One Best Way-  על כדי להשיג יעילות בעבודה.  נכונה וטובה ביותרלפי טיילור יש רק דרך אחת
 -Time & Motion Studies  :לדעת מה הדרך הזו הוא פיתח ניסויים אמפיריים של זמן ותנועהמנת 

הוא בחן איך אנשים עושים  .בודקים מה תוקע את התהליך ואיך לפתור את זה בדרך הטובה ביותר
צורה יעילה, איך ע"י בחינה של התנועה והזמן של תנועות מסוימות ובדק האם הם עושים את זה ב

 העובד ניתן להגיע לשיטה הכי טובה של העבודה.

טיילור האמין שצריך להשאיר את הדברים פשוטים. צריך לתת לעובד  -פישוט וחלוקת העבודה .3

השאיפה היא לא . מה שמאפשר החלפת עובדים מהירה -שאפשר ללמוד בזמן קצר קליםדברים 

 לקצב עבודה גבוה יותר.יביא זה  .אדם אחד שאין לו תחליףב רק תלויים אנשיםשגיע למצב הל

לאנשים צריך לתת ולכן כדי להגביר את היעילות  ,לא כל אדם יכול לבצע כל עבודה -ח אדםומיון כ .4

  בין התפקיד לאדם. -לבצע את העבודות לפי היכולת שלהם. מילת המפתח היא התאמה
יתקבלו לשירות לקוחות כי כנראה ימאס להם מהר, לעומת אימהות שאולי יהיו יותר : סטודנטים לא דוגמאל-

 מחויבות לעבודה כי יש להן משכנתא לשלם.

פעם העבודה לא הייתה בפיקוח ולא התבצע רישום של כל הדברים שקורים. לא יכלו  -מעקב ובקרה .5

טיילור אמר שצריך  ,כחלק מהשליטה בעובד. העמסהלדעת למשל כמה לבנים עובד סוחב בכל 

מנהלים הוא גם אמר שמי שצריך לעשות את זה אלו לא ה .לבצע מעקב אחרי התנהלות העובדים

 נג"דים בצבא(.למשל ) מנהלי עבודה דרג ביניים כמו אלא

טיילור הראה בניסויים  -תגמול כספי לפי ביצוע אישי )שכר בסיסי  עפ"י נורמות + בונוס לביצוע( .6

לאנשים בונוסים הם עובדים יותר, לכן הוא אמר שצריך לתגמל את העובדים לפי שלו שאם נותנים 

 שיטה שנמצאת עד היום. ; שכר בסיס פלוס בונוסים

 התרומות המדעיות המרכזיות של טיילור

 שם סימן שאלה על התנהלות העבודה. לפניו אף אחד טיילור פתח את הדרך להסתכלות על עבודה ו

 לא חשב לבחון משהו שקשור לעבודה, זה היה דבר מובן מאליו. 

 .טיילור היווה את הבסיס למחקר בתחום. התחילו לחקור ארגונים, דבר שלא קרה קודם 
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 דוגמא ליישום הטיילוריזם

הוא ניסה להקים מפעלים כמה , במפעלים. פורד היה מהנדספורד הוא דוגמא טובה ליישום הטיילוריזם אצלו 

פעמים ונכשל עד שהקים את מפעל פורד לייצור מכוניות. המכונית המפורסמת ביותר היא הטי מודל של 

פורד. פורד האמין שמכונית זה לא לוקסוס ולכל בנאדם צריכה להיות אחת. בשיטות הייצור שלו שנשענו על 

מאלפיים דולר לחמש מאות דולר,  -להוריד את סדר גודל מחיר הייצור של מכוניתהוא הצליח  ,הטיילוריזם

 .הוא אימץ את השיטות של טיילור ?רבע מחיר. איך הוא עשה את זה

 אילו עקרונות של טיילור באים לידי ביטוי אצל פורד?

 מוח וגוף. -ההנהלה אחראית על ההחלטות .1

 שכר לפי תפוקה. .2

עד אותם ימים  -יות גדולות. פורד היה הראשון שהשתמש בפס ייצורייצור המוני בכמו -פס ייצור .3

העבודה התנהלה בצורה שונה, העובד היה ניגש אל המוצר עשה בו את תפקידו ואז חזר למקומו. 

דו יהמוצר נע על פס ייצור בין העובדים העומדים ל -פורד הנהיג שיטת עבודה שונה לראשונה

 ועושים בו את תפקידם.

 -MASS MARKETING :בעבר

, דבר אשר ייצור המונילפני הקמת מפעל פורד, נהגו לעשות 

מנוגד לביטוי שאנו מכירים 'חליפה לפי מידה' כי זה היה לוקח 

זמן ולכן היה יקר. הייצור ההמוני גרם לסטנדרטיזציה: מאחר 

שעשו את אותו הדבר לכולם זה הוריד משמעותית מהעלויות. 

: העובד לא זז והפס עבר, ייצור''פס הפיתוח נוסף שהיה הוא 

מצב בו העבודה לא עוצרת אף פעם, היא מגיעה אליך ובכך 

 יעילה יותר. 

*לפס הייצור היו יתרונות וחסרונות: מצד אחד, שכר העובדים 

הוכפל ושופרה איכות חייהם, אך מצד שני אבדה משמעות 

 העבודה בקרב העובדים שביצעו את תפקידם כמו מכונה.

 – ONE TO ONE MARKETING -ובעיקר MASS MARKETINGשונה של סוג  -כיום

 עדפות הלקוח.לפי ה החברות מתאימות מוצריםישירות אלינו,  שאוהביםהיום מקבלים אישית את מה 

 

 ביקורת על גישת הניהול המדעי )הטיילוריזם(

 :בקרב חוקרים אחרים 

להגיד שהעובד מונע מכסף זה לא  .ופריוןהגישה מניחה קשר פשוט וישיר בין כסף, ביצועים  -פשטנות

  כמו יחסים חברתיים למשל. נוספים מספיק, עובדים מונעים מדברים

המנהלים מגם  ת,התיאוריה של טיילור דרשה מאנשים בעבודה להשתנו -התעלמות מהשפעות סביבתיות

לאנשים היה קשה לקבל שינויים אלו. גם העובדים וגם המעסיקים לא היו מרוצים העובדים. בפועל, מוגם 

 הם רצו להחליט הכל בעצמם., למעסיקים היה קשה לקבל את הצורך במנהלי עבודה :שינוי. לדוגמאהמ

 :בקרב המעסיקים 

מנהלים רבים . היו , הוא רוצה להרוויח כמה שיותרים גדוליםאף מנהל לא אוהב להוציא סכומ -הגדלת שכר?!

 לא להגדיל את שכרם.מקביל וב שרצו להגדיל את התפוקה ולהעביד את העובדים
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 בקרב העובדים: 

היה כאל אליהם אפילו זכויות בסיסיות כמו הליכה לשירותים. היחס  העובדיםנמנעו מ -הפרט כאמצעי ייצור

 עוד פרט באמצעי הייצור ואת היחס הלא אנושי כלפיהם. םלא קיבלו בעין יפה את העובדה שה מכונה.

 

  כפי שמוצגת בסרטיו(: צ'רלי צ'אפליןהביקורת של( 

מגרד, יש עליו זבוב, הוא רוצה להגיב למנהל לעובד  -ביקורת על פס הייצור )מתוך הסרט "זמנים מודרניים"(

 העבודה לא נגמרת. וכשהוא עושה את זה נוצר פער בפס הייצור והוא צריך מהר לגשר עליו.

הפסקת האוכל היא זמן יקר ואם אפשר לייעל את  -ביקורת על טיילור, על האדם כמכונה ועל התייעלות בכלל

. בשלב מסוים ובאיזה קצב בקטע רואים מכונת אוכל שמחליטה עבור העובד מה הוא יאכל: זה אז למה לא

ונים מול התירס שלא מפסיק לנוע והעובד חסר אהמכונה מתחילה להתקלקל תוך כדי אכילת התירס 

כולם  ,. מנסים לכוון את המכונה ועושים עליה ניסיונות עם התעלמות מוחלטת מהעובדיובמהירות על שינ

איפה האדם בכל הסיפור? האם האדם הוא מכונה  -עולה השאלה .אליועוסקים במכונה ואף אחד לא ניגש 

 לא מעניין את המעסיקים. וא ללא ספקאנושית? ה

 

 .תנדסיה-תאלא מדעי ,בכלל תפסיכולוגי יתהלא הי גישת הניהול המדעיבהתחלה 
רבים ושונים כיום, מצד אחד יש ייצור המוני, אך מצד שני יש ייצור ייחודי לכל אחד )לדוגמה, סוגי קוטג' 

 שנוצרים בפס ייצור לעומת שמלות כלה בתפירה אישית(.
 

 Max Weber -)רציונלית(התיאוריה הקלאסית 

"The fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization and, above 

all, by the disenchantment of the world". (Max Weber) 

 קרו וחקר בין היתר גם דתות.אברמת המ וובר היה סוציולוג אשר חקר את עולם העבודה •

ים בעידן טען שהעולם עד היום היה מאופיין במיסטיקה ובנסתר וכי אנחנו התפכחנו וכרגע נמצא •

 יותר רציונלי. 

הפרוטסטנטים לא האמינו שהם יכולים לתקשר עם אלוהים  -כתב ספר על האתיקה הפרוטסטנטית •

 והם חיפשו אחר משמעות, אחר דבר שממנו יוכלו לשאוב הערכה עצמית.

. לתקשר ישירות עם אלוהיםו להשפיע על גורלםלו יכ הווידויבעזרת  ,הנוצרים הקתולים ם,לעומת •

 מעצם הקשר הזה.ה ת שלהם נוצרהמשמעו

על  -בעולם הנוכחי הייתהלפי הפרוטסטנטים, השגת המשמעות  -נוצרה תפיסה הקיימת עד היום •

ידי צבירת הון )מי שעושה יותר כסף יהיה בעל ערך רב יותר(, לעומת הקתולים שרוב עניינם היה 

 בעולם הבא. 

 מהקתולים.מחקרים מראים שהפרוטסטנטים עשירים יותר  •

בעקבות התיעוש והקמת המפעלים הגיעו הרבה  תורת המשרד: -וובר דיבר גם על בירוקרטיה •

 אנשים מהכפר אל העיר, אנשים היו צריכים לעבוד, היה צורך לארגן מה ואיך צריך לעשות.

 (לעומת טיילור)הנחת היסוד של וובר 

יעילות ספציפית של הפרטים כמו של על , ולא ארגוןוובר מדבר על יעילות ה -דגש על יעילות הארגון .1

טיילור מדבר על  מדעי(.הניהול גישת הכמו ב ,טיילור )לא רק על ארגון אפקטיבי של עבודת הפרטים

דווקא על הארגון ולא  הפוקוס היה, אצלו ברוו, לעומת הקשר בין אדם ומכונה, לא עניין אותו הארגון

 פרט. ה על תהליכים גדולים ולא העובד, על
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המערכת הבירוקרטית לא שכיום אנו יודעים  -הדגשת הבירוקרטיה כדרך הטובה לייעול העבודה .2

דבר יעיל.  בבירוקרטיהכאשר וובר הגה את התיאוריה שלו הוא ראה : יעילה כפי שהיא נתפסה בעבר

גנון שיעשה סדר בדברים. וובר כך נוצר הצורך במנו נוצר חשש לאובדן שליטה ,עם גדילת הארגונים

הבירוקרטיה. התשובה היא שאל את עצמו מה המבנה האידיאלי שהארגון יכול להיות בו הכי יעיל? 

 לאפקטיביות ארגונית.של וובר היא הדרך הטובה ביותר לדעתו הבירוקרטיה 

 מאפייני הארגון הבירוקרטי

השגת מטרות ביעילות מקסימאלית. וובר טען כי אנו עידן רציונלי שמקבל החלטות  -רציונאליות .1

להעמיד מהראש ולא מונע מהרגש, ולכן לשם השגת המטרות יש לפעול בצורה רציונלית; למשל, 

 .יתרונות מול חסרונות בדילמות ובקבלת החלטותבצורה מסודרת 

ונפעל על פי חוקים ונהלים באמצעות טופסולוגיה לפי וובר במידה  -נהלים וחוקים פורמאליים .2

 ומסמכים פורמאליים, נוכל לשמור על הסדר בארגון.

בלי כמו שטיילור טען שאפשר להחליף כל אדם בעבודה   -יחסים לא אישיים ומקצועיות גבוהה .3

ללא יחסים בעבודה צריכה להיות התנהלות עניינית ש גם וובר טעןיפגע ביעילות שלה,  שהדבר

. שניהם מדברים על יעילות במובן הטכני, העובד לא חשוב מדי כשלעצמו. זוהי נקודה יםיאיש

 חיובית, כי עובדים לא מרוצים מהתנהלות על פי פרוטקציות.

הוא דיבר על היררכיה ברורה כמשפרת את יעילות העבודה:  -חלוקת עבודה ומבנה היררכי מוגדרים .4

בעיה, "אחדות הפיקוד". בהתאם לכך ישנה קבלת  על העובד לדעת אל מי הוא נדרש לפנות בכל

וובר דגל  כאשר קיימת היררכיה, האדם העומד בראש הוא זה שיחליט. -החלטות ריכוזית

מקצוענות אשר אמורה לשפר את היעילות  של כל עובד בתפקידו, בהתמקצעות ויעילות מהירה

 הארגונית. 

עשייתי. לפי וובר, כשלאדם אין חשש למקום מחויבות יוצרת שקט ת -מחויבות לקריירה ארוכת טווח .5

 הביטחון היה בין מאפייני הגישה החשובים שלו. עבודתו הוא יתפקד בצורה טובה יותר.

חלו שינויים רבים לאורך השנים. לדברי וובר, על העובד להיות ממוקד  -הפרדה בין בית לעבודה .6

העובד הוא פונקציונלי ואין לו מה בעבודתו בזמן עבודתו כיוון שאז הוא יעבוד בצורה היעילה ביותר. 

דבר אשר לא תואם  -כיום למשל עובדים יום בשבוע מהביתלחפש בעבודה לאחר שעות העבודה. 

 את המאפיינים של פעם.

וובר טוען כי יש לבצע קידומים רק על פי וותק וכישורים ולא על פי קרבת  -וותק וכישורים לפי קידום .7

משפחה וחברות. ארגונים בירוקרטיים יותר משמרים את העניין בו הוא מאמין ולא דוגלים 

 בפרוטקציה.

 של וובר יתרונות וחסרונות של התיאוריה הקלאסית

 יתרונות:

וובר, כדי שהארגון יהיה יעיל, צריך להשיג שליטה. אם הכל עובד כמו שצריך לפי  -יכולת חיזוי ✓

( אפשר להבטיח תפוקה מקסימלית שתסייע לתת חיזוי לפי הבירוקרטיה -)טפסים, חוקים, נהלים

 לשלוט בכל ההתנהלות בארגון. כך בלגבי תפוקת הארגון ו

 בל לעבודה בזכות מי שהוא מכיר.בלי פרוטקציות. לא נרצה לחשוב שאדם התק -היעדר משוא פנים ✓

 וובר טען כי זו הדרך הטובה ביותר להשיג תפוקה ויעילות. -רמת התמקצעות ✓
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 חסרונות:

 עבודה לפי טפסים בלי לזוז מהנהלים, יכול ליצור תסכול. -חוסר גמישות -

קושי עבודה הצמודה לטפסים ולחוקים מאטה את התהליכים בארגון. בנוסף, קיים  -איטיות/סרבול -

בטיפול בחריגים; כשכל הארגון נע באופן בירוקרטי, מקרה יוצא דופן יכול להיות דבר שלא ידעו איך 

 תכן ולא יהיו עבורו טפסים ותהליכים מתאימים.יכיוון שי ,להתמודד איתו

אין באמת מבנה אידיאלי של ארגון, אין ארגון אחד מצליח, יש הרבה  -התעלמות מתנאי הסביבה -

 טען שיש דרך אחתו פועל בשיטה קצת אחרת. וובר התעלם מזה מהם חים שכל אחדארגונים מצלי

הבירוקרטיה. בארגון סטארט אפ לדוגמא הקצב מאוד מהיר ומאפייניו והיא  בלבד להתנהל בארגון

 של וובר פחות מתאימים לו.

 

 אבל איפה העובד?

 ?האדםאיפה מקומו של  -וובר וטיילור פעלו בשמו של הארגון. עולה השאלה

. אנשים החלו ןרצו זכויות והחלו לדרוש אות יםהתאגדויות, ועדים, אנש -התחילו להיות דברים שלא היו קודם
 . וזה הפריע להם לחוש שהם בורג במכונה

 
גיעה לראיון עבודה. המראיין לוקח את הזמן ומנסה להפיל מסרטון ביקורת על הבירוקרטיה: רואים מישהי ש*

. כל מה שהוא ולםאת כהביאה מראש צליח כי היא מאבל הוא לא  רבים, טפסיםות לדרישאת המרואיינת עם 
 מבקש יש לה, לא מצליח להפיל אותה. 

 

 מפסיכולוגיה תעשייתית לארגונית -מחקרי הות'ורן

ניסו לכן הם ם וישליד שיקגו היו מפעלים רבים. בתקופה המדוברת, המפעלים לא היו רווחי הות'ורןיר בע

 למצוא את הדרך להרוויח יותר כסף.

חקר את הנושא תוך התבססות על השיטה המדעית. הוא ביצע סדרת מחקרים שנקראה מחקרי  אלטון מאיו

וץ לשיקגו. החברה רצתה, במטרה מח  Western Electric-מפעל של -Hawthorne Worksהות'ורן על 

משפיעים על  -לשפר את יעילות העבודה בחברה, לדעת האם תנאי התאורה, משך ההפסקות ועוד

 פרודוקטיביות. 

 השפעת התאורה על התפוקה :1ניסוי 

, כלומר אף אחד לא מדבר על האדם -המחקר נערך על פי מסורת "הפסיכולוגיה בשירות התעשייה" -
 תפוקתו.העיסוק הוא רק ב

 לקבוצת הניסוי הגבירו את התאורה, וקבוצת הביקורת הייתה בתאורה הקודמת.  -לקחו שתי קבוצות -

 : כמות התאורה.משתנה בלתי תלוי
 : עלייה בתפוקה.משתנה תלוי

 :התוצאות
כאשר הגבירו את התאורה )קבוצת  -לפי הגרף ניתן לראות

בקבוצת הביקורת הניסוי( התפוקה עלתה. באופן מפתיע, גם 
, כך שלא היה הבדל עלתה התפוקה באופן זהה לקבוצת הניסוי

כל שינוי  כךבין הקבוצות. בשתי בקבוצות הייתה עלייה בתפוקה ו
 בתנאי התאורה הביא לשיפור בביצועים במהלך המחקר.

 
 על תוצאות ה= ההתערבות של החוקר משפיע אפקט הות'ורן

 המחקר.
 ם על מנת לנסות לבטל אותו(.אפקט מוכר שבמחקרים פועלי)
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 השפעת הבונוסים על התפוקה: 2ניסוי 
 

 הם יקבלו תמריץ כלשהו.  שלהם שאם הם יגבירו את התפוקה הרגילה אמרו לעובדים: מהלך המחקר
 :התוצאות

  הגיעה לגבול מסוים שמעליו היא לא עלתה.להפתעת החוקרים התפוקה  •

 להתאמץ יותר מדי, גם עבור יותר כסף.התפתחו בקבוצה נורמות של אנשים שלא רצו  •

מצד אחד הם לא אפשרו לעצלנים  -אנשים לא אוהבים להרגיש פראיירים ולכן הם סיגלו נורמות בעבודה •
בלי  שפתאום יעלו את הדרישות לייצורפחדו ברמה הנדרשת, ומצד שני  פילהקטין ראש ולא לעבוד ל

 יא של היום הוא הסטנדרט של מחר.)כי הם ידעו שכרגע הם בניסוי(, והש בונוסים בכלל

מי שכן ניסה לעמוד בקצב של הבונוסים קיבל ביקורת מצד העובדים. וכך, התפתחה נורמה חזקה יותר  •
 מדרישות הניסוי.  

 
 :מסקנות מרכזיות

בפעם הראשונה  -להתערבות עצמה יש משקל, העובדים חשים שמייחסים לעבודתם חשיבות .1
בהיסטוריה נתנו יחס לעובדים. התחילה תנועה לכיוון האדם כאדם ולא התייחסו אליו רק כבורג במכונה. 

 ועם העובדים פעילות, רשמ שעשו גיעה קבוצה של חוקריםהבמסגרת המחקרים הסתכלו על העובדים: 
 פקט הות'ורן.גם כאן קרה אש"סופרים" אותם.  הרגישושאלות. האנשים  ומה שקורה, שאל

הקשר בין מניפולציה לתפוקה איננו מושלם, יש הרבה משתנים  -ארגונים הם מערכות חברתיות מורכבות .2
לא רק נושאים של כסף תפוקה ויעילות הם חשובים, גם תפוקה של העובדים. ל מתערבים שגורמים

ים אלו, שהמנהלים יחס יש מקום בארגון. העבודה מתקשרת ליחסים, לנאמנות. ראו במחקרללאנושיות ו
 )למשל אסור להלשין( וכו'.  חברתיות שונות יותר נאמנים לעובדים מאשר להנהלה, שנוצרות נורמות

וובר, התחילו להבין שיש משהו אנושי בעובד שמשפיע עליו וזו לא מכונה -בניגוד למה שתיארו טיילור ו
 שמאכילים ויוצא מהצד השני פלט.

 
  לבחון גם את היחסים הבין אישיים, דבר כים בעבודה צרי -יחסי האנושכך נולדה עם הזמן גישת

 .שהיום נראה לנו טריוויאלי

 Human Relations Approach -גישת יחסי האנוש

 המלצות הגישה:

לא תמיד הבוס  .שיתוף העובדים בעיצוב המטרות וקבלת ההחלטות בארגון -קבלת החלטות בארגון .1
 .לעובדים ותרי, לכן כדאי להקשיב יודע מה העובדים רוצים, למרות שרוב הבוסים חושבים שכן

 יש צורך גם בתמריץ פסיכולוגי, מילה טובה, שהעובד יחוש שרואים אותו.. לא רק כסף -תמריצים .2
ה שתהיה קרבלטפח את היחסים בין העובדים, צריך  -קירבה פסיכולוגית –יחסי עובדים  .3

וליצור תקשורת  ,, לעודד שיתוף פעולה בין עובדים ממקומות שונים באותו הארגוןפסיכולוגית
 לא רק מההנהלה מטה אלא גם מהעובדים לקולגות שלהם ומהעובדים מעלה. -שתהיה רב כיוונית

בעבודה, בין העובדים עצמם ובין  הפיתוח נורמות של שיתופי פעול -שת"פ –אופן העבודה  .4
 ס.העובדים לבו

התקשורת צריכה להיות תכופה ורב כיוונית לא לפגוש עובד  -תקשורת בין הרמות השונות בארגון .5
לא תקשורת רק בין  -רק בסקר בסוף השנה, אלא לדבר עם העובדים בתדירות. רב כיווניות

המנהלים, אלא שכל הדרגים בארגון ירגישו שיש דיבור אחד עם השני, שגם עובד זוטר ירגיש שהוא 
 ובדים. זה קשה לביצוע ולא תמיד פועל בארגונים. יכול לפנות למנהל. כנ"ל על תקשורת בין הע

לא רק המנהל נותן  -מעלות, כולם מעריכים את כולם 360בתהליכי משוב בארגונים שונים יש שיטת לדוגמא: 
 מכל הכיוונים. -פידבק לעובד אלא גם העובד נותן לו וכו'



17 
 

  לפי מק'רגור X-Yתיאוריית 

תיאוריה שלא נכנסת לרצף ההתפתחות  •

 ולית.הניה

מק'גרגור שם זרקור על ההבדל בין התיאוריות  •

 המסורתיות לגישה המודרנית.

וובר( -התיאוריות של פעם )טיילור ולפי  •

שלעובד ולארגון יש מטרות  החשיבה הייתה

סותרות )אם ידחקו בו הוא יעבוד ואם יתנו לו 

לעשות מה שהוא רוצה הוא יתעצל ולא יעשה 

 כלום(, גישה מאוד פסימית. 

לעומת זאת, החל ממאיו )מחקרי הות'ורן(  •

הגישה השתנתה והחלו להבין  ,והלאה

שלעובדים ולהנהלה )לארגון( יש מטרה 

התחילו להבין משותפת והיא לא סותרת. 

שעובדים טובים זה עובדים שטוב להם, וכדי 

 שלעובד יהיה טוב צריך להכיר בצורך שלו, להדריך אותו, לתת לו אתגר ואפשרות לצמיחה. 

המנהל נדרש לקחת על עצמו את תפקיד "השוטר" והמפקח. התיאוריות החדשות  ,בתיאוריות הישנות •

להיות מעט  להנהיג, לחנך,הוא צריך שני ד ות מנהל ומצלהי דהאתגר של המנהל הוא מצד אחאומרות כי 

 חבר ומעט פסיכולוג לעובדים. 

הגישה הימנית פחות מכבדת את הפרט, לעומת התיאוריה השמאלית שהיא יותר פרו אדם ומקדמת  •
גם וגם. אין סתירה בין זה שהארגון יהיה אפקטיבי לבין עובד  -השמאלית או, או -ושואפת להישגים. הימנית

 וב ומסופק.ט

 

 

 כיצד מתייחסים כיום לארגונים?

 Contingency Approach -גישת התלות/הגישה המצבית

אינה ייחודית רק לפסיכולוגיה הארגונית אלא מאפיינת את והיא  ,היום כבר הרבה שנים שולטת גישת התלות

כל מדעי החברה. לפי הגישה הזו לא קובעים מה נכון או לא נכון, אלא מה מתאים לאיזה מצב. לפי הגישה, 

, יעבוד כןאולי במחלקות מסוימת זה כך ש ,לימינו פחות מתאיםאלא הוא  מופרךוובר אמרו לא -מה שטיילור ו

אין , לא צריך לשלול גישות ,כלומראולי תעבוד בהן שיטת "המקל והגזר". ת כמו של ייצור שכמו למשל מחלקו

 אלא צריך להבין מתי גישה מסוימת מתאימה למצב מסוים.  ,נכונה תמידזו שגישת על שהיא 

 סיכום ביניים

 גישת הניהול המדעי )טיילור(
 חלוקת העבודה המטרה

 למרכיבים בסיסיים העלאת יעילות העובד

 התיאוריה הארגונית הקלאסית )וובר(
 השיטה המטרה

 הבירוקרטיתפיתוח השיטה  העלאת יעילות הארגון

 גישת יחסי האנוש
 מהו הארגון המטרה

 מערכת חברתית יעילות אישית
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לקבוצה מסוימת  ,ארגון טוב צריך לשאול את עצמו מה נכון לו ומתי. לפעמים גם בתוך הארגונים עצמם

 תאים יחס אחר. ים יחס אחד ולאנשים אחרים בארגון תאיי

 -דוגמאות 
 מי שבא להתאמן בשביל הכושר.מזו של  רבה שרוצה להתמקצע יצטרך קשיחות אדם ספורט: -
הבונוסים יכולים ו קיומיתש אנשים שהכסף חשוב להם ברמה היתכן ויי מחלקת ייצורב לדוגמא :כספי ץתמרי -

כי במחלקת פיתוח זה פחות יעבוד ייתכן ו ,העבודה השוחקת. לעומת זאתלתת להם מוטיבציה לעשות את 
 .יצטרכו יותר אתגר כנראה הם

 

 

 -בלי קשר לתיאוריה ספציפית

 אחרונותה יםשנה 30-ב ארגוניתבפסיכולוגיה  הנושאים המרכזיים במחקר

 מה העובד חושב על מקום העבודה שלו? -עמדות כלפי מקום העבודה .1

 מוטיבציה .2

  כיום לא מספיק רק להיות מנהל, צריך להיות מנהיג בעל חזון. -מנהיגות .3

יקבל מה  דםכל אכך שאיך לתת לאדם כלשהו תפקיד, חליפה לפי מידה,  -תכנון ועיצוב תפקידים .4

 שמתאים לו לפי הכוחות שלו.

שאנשים שונים זה מזה ואנחנו יכולים לקבל מה שמתאים בדיוק לנו היום מבינים  -אישיים-הבדלים בין .5

)כמו למשל סוגי חלב רבים שכל אחד יכול לבחור מה הוא מעדיף(. גם בסגנונות עבודה של אנשים יש 

 הבדלים.

. הפסיכולוג כהנמן קיבל את פרס הנובל כבר כמה עשורים נושא שנמצא מאוד על הפרק -קבלת החלטות .6

 תיאוריה שקשורה לקבלת החלטות.סד ייכך שעל 

יכולת למידה למשל:  כמה ניתן למדוד דברים בארגון שבעבר לא ידענו כיצד למדוד?עד  -תוצאות מדידות .7

מנטרים את  CBT-למשל ב למדדים כמותיים גם בדברים שלא היינו מודדים פעם. מכווניםהיום  של אדם.

אכן  CBTאפשר לחקור את זה ולראות שטיפולי ובגלל שזה מדיד  -והתפקוד שלו מצב הרוח של המטופל

 ם.חושבים שעובדי נחנואת המדדים של הדברים שאבו דורשים לראות העולם הולך לכיוון שיעילים. 
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 . מוטיבציה3

 למה חשוב לנו לעסוק במוטיבציה של העובד?

הוא יכול כך שהיום מבינים שיש לעובד ברירה  כמכונה,לאנשים  ישנה התייחסותוובר -אם אצל טיילור ו

. לכן, בימינו, הדרך של ארגונים להשיג מהעובדים שלהם תפוקה ויעילות טובה לבחור את מקום העבודה שלו

 אם תהיה לעובד מוטיבציה הוא יעבוד טוב יותר.  -היא מוטיבציה

 “Management is nothing more than motivating other people." (Lee Iacocca, Former CEO, 

Chrysler). 

 הגדרה

 .יתמוטיבציה: מערכת התהליכים/הכוחות שמעוררים, מכוונים ומשמרים התנהגות תכלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כשמדברים על מוטיבציה מתייחסים לשלושה כוחות שחוברים יחד:

העוצמה נמצאת ש כך יש לזה דרגות, לא מספיק שהאדם משקיע, צריך לבדוק עד כמה הוא משקיע -עוצמה

 : יכול להיות כל אחד מהבאים בקורס "בעל מוטיבציה" על ציר מסוים. לדוגמא סטודנט

 לשיעורים.סטודנט שמגיע -

 סטודנט שמגיע לשיעורים וכותב.-

 סטודנט שמגיע לשיעורים, כותב וגם עונה על השאלות של המרצה.-

 וכו'.-

 מוטיבציההמוטיבציה אינה אירוע חד פעמי. כל האנשים מעוררי ההשראה לא הצליחו בין רגע.  -התמדה

 המשיך בדרכו למטרה.אצל האדם באה לידי ביטוי בכך שלמרות הקשיים הוא מצליח להתמודד ול

מנהיג שסוחף את  = הציפייה היא שהמוטיבציה תלך לכיוון המצופה של חזון הארגון. מנהיג שלילי -כיוון

 יהיה חיובי.שלה רצוי שהכיוון  -הקבוצה לכיוון הלא נכון. לגבי מוטיבציה של עובד בארגון

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?newwindow=1&q=Lee+Iacocca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi2gf_luNnfAhVDWiwKHZKrDZwQkeECCCgoAA
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 יש לנו שלושה דברים עם יחסי גומלין ביניהם שבסופו של דבר משפיעים על הביצוע. ותר, ברזולוציה גבוהה י

 

 עוצמה כיוון והתמדה. -מוטיבציה

 אדםהאם מאפשרים ל -גורמי המצב

ו כדי סביבה נוחה, מה הטכנולוגיה שיש ל

 וכו'. לבצע את עבודתו

, של האדם האינטליגנציהרמת  -יכולת

 וכו'. שהוא רכש מיומנויות

 

*עם קצת יכולת כל ביצה יכולה להפוך 

לתרנגולת? לפי המשוואה הזו היא לא 

אם אחד  , מאחר שבגלל פעולת הכפלתוכל

הגורמים הללו "מתאפס" הביצוע לא 

יתקיים או יהיה לא טוב. אף אחד מהם לא 

 מספיק בפני עצמו.

 

 (s'1960סוגי מוטיבציה )הרצברג, 

 לכל אדם יש שני סוגי מוטיבציה:

לא משהו מתוך האדם נובעת מסביבת העבודה החיצונית למשימה,  -(Extrinsicמוטיבציה חיצונית ) •

 לעשות דברים. ואיומים שגורמים ל תגמולים כמו גם -אלא מבחוץ

נובעת מהקשר הישיר בין העובד והמשימה, תוצר של הביצוע שנובע  -Intrinsic) מוטיבציה פנימית ) •

 .קשור לסקרנות, מידת העניין, הרצון להישג -מתוך האדם

 

 כארגון צריך לשאוף לגרום לעובד שלך להיות מונע ממוטיבציה פנימית. אבל,

זו דום בעבודה, למשל קי -לפעמים הם מתערבבים ביניהםו ,כמעט כל הזמן קיימים אצל כולנו שני הסוגים

כשזה קורה יש תחושות פנימיות טובות , אבל ת האדםלכאורה מוטיבציה חיצונית כי מישהו אחר קידם א

 בפועל בארגונים הדברים מתערבבים וקשה לשים את האצבע איפה אחד מתחיל והשני נגמר. של סיפוק.

 
 

בחיים שלנו אנחנו מעוניינים בדברים *

מעבר לכסף, על אף החשיבות הברורה 

 שלו. 

להרגיש משמעותיים, אנחנו רוצים 

להשפיע. רוב האנשים לא יוותרו על 

 מקום עבודתם גם אם הם יזכו בלוטו.
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 איך נוצרת מוטיבציה?

מצב ישנה התייחסות אל מוטיבציה כמשהו דחפי, *

נחנו וא יש לנו צורך בלתי מסופק שיוצר מתחשבו 

עושים מה שצריך כדי לספק את הצורך וכך המתח 

 יורד. 

 אנחנו צריכים לספק*האמונה שלנו שבאופן מתמיד 

גורמת לנו להשקיע מאמץ גם אם  ,את הדחף הזה

 זה מלווה במחיר וקושי.

מתח שנפתר  עלמזכיר את הדוגמא של פרויד זה *

 דחף לאכול. -, רעבעל ידי אכילה

 

 

 איך המנהל ידע מה הצרכים של העובד?

הרבה מנהלים חוטאים בכך שהם חושבים שהם יודעים מה 

 העובד רוצה או צריך. 

להביא למוטיבציה פנימית של העובד המפתח לשינוי שיכול 

 העובד:המנהל צריך לשאול את  -תיאום ציפיותלבצע  היא

, מה חסר לך, מה השאיפות שלך, מה ממה אתה מרוצה -

הציפיות שלך ממני כמנהל, מה הערכת אצל המנהל 

 שלך בעבר וכו'.

אחוז המנהלים שעושים את השיחה הזו הוא אפסי, רוב 

 על תפוקות, כסף ועמידה ביעדים.רק ם שלהם עם העובדימדברים המנהלים 

 

Ted Talk / ?סיימון סינק: מה הסוד שהופך אדם למנהיג גדול  

מה  -למהאבל רק מעט יודעים , איךחלק יודעים , הם עושים מהכל הארגונים יודעים 

 שלמישהו יהיה אכפת?המטרה שלך? למה העסק שלך קיים? למה אתה קם בבוקר ולמה 

כדאי לזכור לחיים שבשביל לנהל אנשים בצורה טובה ולהביא אותם לפעולה צריך לתת  ✓

 אנשים לא קונים מה שאתה עושה אלא את למה אתה עושה את זה., להם את ה"למה"

  

 :חוק הפצת החדשנות 

חידוש מועבר על ידי ערוצים מסוימים לאורך התהליך שבו 

 .במערכת חברתית מסוימתזמן בין חברים 

את החידוש,  לאמץ הראשונים -(Innovatorsהמחדשים ) .1
 ואף מאתרים אותם.לנסות דברים שהם לא מכירים ים מוכנ

השניים לאמץ  -(arly AdoptersEוקדמים )המאמצים המ .2
 .חברתי גבוה-צב כלכליבמ את החידוש. לרוב אנשים צעירים

מץ חידושים נוטים לא -(Early Majority) םוקדהרוב המ .3
 בקצב משתנה, בדרך כלל בתמיכת המאמצים המוקדמים.

נוטים לאמץ חידושים  -(ate MajorityL) רוחהרוב המא .4
 , חשדנים יותר ובמצב כלכלי נמוך מהממוצע. שארהמאוחר יותר מ

הם מעדיפים לדבוק  .נרתעים מחידושים ושינויים ונוטים להיות מבוגרים -(Laggards) המשתהים .5
 .ב"מסורת", בישן והמוכר. בדרך כלל יהיו במצב כלכלי נמוך

 השאר. אחריהם יגיעוהראשונים )שישנים ליד אפל כשיוצא אייפון(, *הארגונים צריכים לסחוף את 

 אנחנו הולכים אחרי מנהיגים לא כי אנחנו צריכים, אלא כי אנחנו רוצים, כי הם מעוררים בנו השראה.

hatW 

 

 

How 

 Why 
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 ת מוטיבציהתיאוריו

 Procces / קוגניטיביות תאוריות תהליך Contentתיאוריות תוכן 
 תיאוריית הצרכים –מאסלו  .1
 ERGתיאוריית  –אלדרפר  .2

Existence Relatedness, Growth 
 ית הצרכים הנלמדים יתיאור -מקללנד .3
 הגורמים 2תיאורית  -הרצברג .4
 Regulatory Focus/Fit -היגינס .5

 תפקידמודל מאפייני  .1
 הציפייהתיאוריית  .2
 מודל הצבת יעדים  .3
 צדק והוגנות .4

 , נוגעות לחשיבהקוגניטיביות חדשניות , נוגעות לצרכיםקלאסיות ראשוניות

 איך מניעים אנשים לפעולה? מה מניע אנשים לפעול?

 ?כיצד נבנית מוטיבציה ומה מקיים אותה ?מדוע אנשים יתאמצו בעבודה

הדוחפים את הפרט להתנהגות תיאור גורמים 
 מסוימת.

תיאור האופן בו מתממשת ההתנהגות 
 המוטיבציונית שהתעוררה.

המוטיבציה כתהליך מחושב של הצבת יעדים,  רכי הפרט וסיפוקם.והסבר להתעוררת צ
 עיבוד מידע וקבלת החלטת.

 

 ראשונה:  ת תוכןיתיאורי

 ת הצרכים של מאסלויתיאורי
 

לכולנו כבני אדם יש חמישה צרכים לפי מאסלו, 

 "פ הפירמידה:היררכי, ע םשסדר חשיבות

 מים, אוכל, שינה, מין. -צרכים פיזיולוגיים .1

 כלכלי, פיזי. -ביטחון .2

הרצון להשתייך למשהו, להיות  -צרכים חברתיים .3

 נאהבים, לאהוב.

 צורך לכבוד, סטטוס, הישגים. -הערכה עצמית .4

הרצון שלנו להגיע בראש הפירמידה,  -הגשמה .5

 לסיפוק, להגשים את הפוטנציאל שלנו ולממש אותו.

 

 *שלושת הצרכים הראשונים הינם מולדים והשניים האחרונים נלמדים.

 *אי אפשר לעבור לשלב הבא מבלי לספק במאה אחוז את השלב שלפניו.

 גרום ליותר מוטיבציה בקרבו.י ואספק את כל הצרכים של העובד כך הי*ככל שארגון 

, שוני אשר בא נבדלים אחד מהשניבני האדם מאסלו מכיר בזה ש, אוניברסאלייםהינם למרות שהצרכים *

  -שני דברים בפירמידהלידי ביטוי ב

 לא כולנו כל הזמן נמצאים באותו צורך לפי הפירמידה. :מיקום .1

משתנה מאדם  ,אצל כל אחד עד שהוא יעבור לשלם הבא ,מידת סיפוק הצורך בכל שלב :מינון .2

 לאדם.

 

 איך ארגונים מספקים את הצרכים של העובדים?

 ארוחת צהריים, עמדת קפה. 

 ימי גיבוש לצוות. ביטחון תעסוקי, יציבות )לפחות בשאיפה( או ביטוח קולקטיבי בארגון של שיניים לדוגמא.

 .קידומים, אתגרים. תעודות הערכה, חלוקת אות מצטיין

 

 למה התיאוריה תפסה בזמנו?

 .היא הייתה הראשונה, זה היה חדשני ולכן הלכו אחרי זה .1
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 המשולש שבו מוצגת התיאוריה מאוד זכיר. .2

למנהלים היה מאוד נוח להשתמש בזה, הם הסתכלו על הפירמידה בצורה כזו שהם המנהלים  .3

  צריך לפעמים לספק להם דברים בסיסיים וכו'.כך למעלה והעובדים למטה 

 

 בעיות עם התיאוריה של מאסלו

איש מחקר, לא הייתה לתיאוריה שלו הוכחה  ולא מאסלו היה פסיכולוג קליני -אין תמיכה אמפירית .1

 מחקרית.

לדוגמא אמן  כאמור, לא.יברסלי? אונ -מילוי הצורך הנמוך בהיררכיה במלואו לפני מעבר לצרכים הבאים .2

עדיף לעסוק באומנות כי זו הדרך שלו י , ועדייןשיכול לרעוב ללחם ולא להגשים את הצורך הפיזיולוגי הבסיסי

 להגשים את עצמו.

יכולים להמשיך לספק צורך למרות שהוא כביכול סופק. אנשים  -פעולה לסיפוק מצב שכבר מסופק .3

לפי לדוגמא אנשים שממשיכים לאכול אפילו שהם כבר שבעים, הם כבר סיפקו את הצורך הפיזיולוגי ו

 .אמורים לעבור לשלב הבאמאסלו כבר 

 .אומר מה קורה כשכן רק לא ברור מה קורה אם לא סיפקנו את הצורך, מאסלו מה קורה אם נתקעים? .4
 

 שנייה:ת תוכן ייאורית

 הפשטה והתקדמות בחלקים בעלי תמיכה אמפירית -של אלדרפר ERGת יתיאורי

 הוא התיאוריה של מאסלו ועשה לה טוויסט, לקח את אלדרפר 

 סה לענות על השאלות שנותרו פתוחות אצל מאסלו.ינ

  :ווץ את שלבי הפירמידה מחמישה לשלושהידבר ראשון הוא כ

 .צרכים פיזיולוגים וביטחון -צורכי קיום .1

 .צרכים חברתיים -צורכי שייכות .2

 .הערכה עצמית והגשמה -צורכי צמיחה .3

 החידושים שלו:

 אפשר לנוע על כל הצירים השונים בה.כך ש, אלא תלת מימדית . הפירמידה אינה חד כיוונית1

ם יאנחנו לא מצליחאת אחד הצרכים במאה אחוז ו. אלדרפר ענה על השאלה מה קורה אם קשה לנו לספק 2

  אם אדם לא מצליח לספק במאה אחוז צורך הוא יורד שלב ומספק את הצורך הנמוך יותר. -לעלות מעלה

 מזו של מאסלו. יותר מפיריתא. התיאוריה נתמכה 3

 
 תיאוריית תוכן שלישית:

 (McClelland 1961תיאורית הצרכים הנלמדים של מק'ללנד )

מאוד ישנה היא עדיין תופסת, כי זו אחת הפעמים שלוקחים תיאוריה והופכים למרות שמדובר על תיאוריה 

 אותה לשאלון שאפשר להשתמש בו בארגונים ובמקומות תעסוקה.

יכולים ו דינאמיים בכך שהםעוסקת בצרכים חברתיים נרכשים, בעיקר בתהליך הסוציאליזציה, ו תיאוריהה

יכולה להיות מוסברת על ידי שלושה צרכים  מאתנו דלהשתנות במהלך החיים. המוטיבציה של כל אח

 שלכולנו יש על ציר מסוים, במינונים שונים:

דחף להצטיין, להצליח, להוכיח את עצמך. אנשים שאצלם הצורך הזה הוא  -צורך בהישגיות .1

להשתפר ולהיות  על מנתמשוב שלילי  הבתדומיננטי מתאפיינים בשנאת בוסים, אהבת אתגרים וא

צריך לדעת מנהל טוב כי  ,אחת הבעיות שלהם היא ריכוזיות והניהול שלהם לא יהיה טוב טובים יותר.

 יש להם פחות בעיה להגיד "לא" ולהיות בסדר עם זה.מצד שני, לבזר סמכויות. 
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 יינטואנשים עם צורך גבוה להשתייכות  שאיפה ליחסים אישיים ולקשרי חברות. -צורך בהשתייכות .2

פסיכולוגיה וכו'. יש  בודה סוציאלית,משאבי אנוש, עב יעבדול, הם לעשות דברים שקשורים לקה

 את האחר וקשה להם להגיד לא.להם צורך לרצות 

נהוג לעשות את האבחה האם ההשפעה היא לכיוון  דחף להשפיע ולשלוט באחרים. -צורך בעוצמה .3

לא אוהבים לראות אנשים בעמדות ניהול/הנהגה  ואנ .של האדם החיובי הציבורי או לטובתו האישית

שעושים את זה בעיקר בשביל עצמם, נרצה לראות אנשים שהצליחו להוביל תהליכים באמצעות זה 

  שהעוצמה שלהם הייתה יותר ציבורית.
מנהיג בסינגפור תיגמל אנשים בהרבה כסף כדי לצמצם את הילודה ועל ידי זה הכלכלה שלהם צמחה : דוגמא -

 במהירות.

 הישגיות גבוהה, השתייכות נמוכה ועוצמה חיובית גבוהה.מהו יאפיין את המנהל המוצלח? 

 , מדובר על ציר מורכב.100או  0*כמובן שזו לא באמת אבחנה דיכוטומית, אין 

 

כך  ,איך הם עושים דברים שונים מהתיאוריה שואלים אנשים )בשאלות של דיווח עצמי( תורגםבשאלון ש

להגיע למספר שיכול לבטא את החוזקות והחולשות שלהם / מה דומיננטי אצלם בנוגע סוף שאפשר לב

 -. משמש ללתכונות הנ"ל

: את מי לקבל לעבודה. לדוגמא אם אני מיקרו מנג'ר שתמיד חייבת לשאול איך העובד עשה את הדברים מיון

 אני לא אקח אדם שהשאלון הראה שיש לו צורך מאוד גבוה בהישגיות. ,עד הפרט האחרון

צרכים וב: כשעובד כבר נמצא אצלי, אפשר להשתמש בזה ככלי תוך ארגוני שבו מתעניינים בעובד השמה

שלו. למשל אם אני אדם שיש לו צורך גבוה בהישגיות ואני עובדת תחת בוס שכל היום מנדנד לי ולא נותן לי 

 אני אהיה עובדת בלי מוטיבציה כי זה לא מקום שמתאים לי. ,באתגרים ומשו

 

 חברת מקינזי -סקר על צרכים של עובדים

  תמריצים כלכליים. -עליונההשלישייה ה

 תמריצים לא כלכליים. -תחתונההשלישייה ה

 תוצאות:

ניתנו ביותר גבוהים ההאחוזים התוצאות היו מפתיעות. 

הערכה מהמנהל, תשומת לב  -לתמריצים הלא כלכליים

ממוביל הארגון, אפשרויות להוביל פרויקטים ולקחת משימות. 

בונוסים,  -אחוזים נמוכים יותר ניתנו לתמריצים הכלכליים

 אופציות הכי פחות. עלייה בשכר ומניות/

, אנשים הסקר מראה שהם טעואם מנהלים חשבו שהדבר שהכי מניע את האנשים הוא משכורת גבוהה 

 רוצים יותר תמריצים שיגרמו להם להרגיש שרואים אותם.היום 

 

 דן פינק -"וסר התאמה בין מה שהמדע אומר לנו לבין מה שמנהלים בארגונים עושיםח"

עדיין רוב המנהלים חושבים שהתגמול הטוב  , על אף זאתהסקרים אומרים שהעובדים רוצים בעיקר הערכה

 יותר קל להם להתעלם מהמדע:כי למה זה קורה?  ביותר הוא כסף.

 בשביל הבוס. ה ביותרקלפעולה הלהעלות שכר זה טכנית ה •

את העובד, לשבת איתו,  להכירכל התמריצים הלא כלכליים דורשים המון תשומת לב מהמנהל,  ,לעומת זאת •

 לתת לו הערכה. מאוד קשה למנהלים, במיוחד לאורך זמן, לתגמל אנשים בצורה לא כלכלית. 

היה תנו לעובדים לעבוד כמו חמורים ותתגמלו אותם בכסף, אולי ת -שאומרתשיטת המקל והגזר )טיילוריזם(  •

הגמול  ומכאן בעבודות רבות יצירתיות, אתגר וחשיבה יםבעבודות ייצור פשוטות. אבל היום נדרשעילה י

 כסף הוא חשוב אבל הוא לא חזות הכל. עובד כל כך.הכספי כבר לא 

 וזה עובד להם. חלק מסרט "הזאב מוול סטריט" מראה איך דווקא מנהלים כן נשענים על הכסף -בניגוד לכך •
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 דרכים לא כלכליות לתגמל עובדים:לדוגמאות 
מהזמן לעשות דברים שהם אוהבים, מה שמתחשק להם. זה  20%גוגל מחייבים את העובדים שלהם  -

 נולד ה"דודל".למשל כך  -מעודד יצירתיות
זה לא  במשרד וגם אם לאהעובד גם אם  ,ארגון באוסטרליה שבו אין שעות, העיקר שהעבודה נעשית -

 קה.העיקר שתהיה תפו משנה,
 

 Y (Millennials)- 1995-1981-דור ה

מה יצא לי מזה? איך אני מקדם את  -שואל את עצמו הרבה שאלות שקשורות למטרות האישיות שלו Y-דור ה
דור שמחויב לעצמו, נאמן לעצמו, לא  . מדובר עלעצמי? אנחנו יודעים מה הערך שלנו, רוצים סיפוק מיידי

איון עבודה רוצה לדעת הכל בדיוק )למשל לבוא לר, רוצה להיות אחד מהעדר, לא אוהב שמחרטטים אותו
 היה פחות מקובל פעם(.זה דבר ש -השכר, שעות עבודה עלולשאול 

למה היא לא רוצה להיבחן ומה  , במקום לעשות את בחינת הבגרות בספרות, כתבה: התלמידה מיכל זולרדוגמא
אותו  הבעיות שלה עם מערכת החינוך. היא טוענת שיש לה מאפיינים ייחודיים שלה, אז למה היא צריכה להיבחן על

 לפני שנים אף אדם לא היה מעלה על דעתו לעשות דבר כזה. דבר כמו אחרים אם היא לא דומה להם בכלל?

 
Ted Talkעל ילדי המילניום / סיימון סינק : 

הדור מתנהל בעולם של רשתות חברתיות, כשמקבלים הודעה משתחרר  -"הולך ופוחת הדור"לפי סינק, 
אצלנו דופמין שממכר וגורם לנו להרגשה טובה, לא מתאמנים על מיומנויות בין אישיות ובנוסף הסביבה 

הביקורת המרכזית על ההרצאה היא שהדור הארגונית מייצרת סיפוק רק מעבודה קשה לאחר תהליך ארוך. 
יש נטייה להיבהל מהדורות הבאים כי זה משהו  ו דווקא עושה אותו פחות/יותר טוב.לאוזה  אחרהחדש הוא 

מפונקים, השאלה עד כמה באמת זה פינוק ועד כמה החיים הם בנוסף, סינק אומר ש חדש שהם לא מכירים.
 .מהורינו 3לקנות בית היום צריך לעבוד פי בשביל באמת יותר קשים? למשל 

 
 לעומת קודמיו Y-דור ה

מה הכי חשוב להם בעבודה הם ענו שהם רוצים חברים איכותיים, קידום מהיר, קבלת  Y-ת דור הכששאלו א
דברים, רק האת אותם רצו  (1946-1960)בומרס -הבייביואתגרים חדשים.  הכרה והערכה בעבודה, גמישות

 אינטלקטואלית. ניםדרבמ נוספים אשר דבריםו תרומה לעולם -בנוסף הם רצו גם יותר ערכיםש
במחיר שמוכנים לשלם על השגת נמצא הבדל ה ,שאין הרבה הבדל בין הדורות מבחינת הצרכים ניתן לראות

מאמינים ששיטות עבודה אחרות, יעילות  לא מוכן לשלם את המחיר על אותה המטרה(. Y-המטרה )דור ה
לא רוצים להיות כמו המנהל  Y-דור ה יותר, יאפשרו להגיע לאותה מטרה )ראינו שהמטרות הן אותן מטרות(.

 שהם רואים היום.
 

 איך לפנות אליו? איך לגדל אותו? כן רוצה? Y-מה דור ה
 : גיוס

  לעשות?מה 

 גיוס דרך רשתות חברתיות. •

, בעיקר בהייטק, וזו גם שיטה לגייס עובדים זו השיטה הפופולרית ביותר כיום -שיטת "חבר מביא חבר" •
: מי שהביא את העובד win-win-win -שהוכחה מחקרית כמועילה ביותר. מצב של שלושה מרוויחים

 י מאמץ והעובד החדש. בלאיוש מהיר שמקבל תגמול כלכלי, רכזת הגיוס שהרוויחה 

שואלים את הבוס באיזו  לדוגמאהצגה אותנטית של המשרה, בלי לייפות. היום יש קצת יותר חוצפה ) •
לא אוהב שעושים  Y-שעה הוא יוצא הביתה(. דור מאוד "דוגרי". כדאי לייעץ למנהל להיות אותנטי, דור ה

 י שהוא ישאל את השאלות הנוקבות. דברים בעמימות, ש"מורחים" אותו. כדאי להקדים את העובד לפנ
 ?מה לא לעשות 

לא אומר שהם לא  שהם יודעים מה הם רוצים ומה טוב להם זה -לא להסיק על חוסר מחויבות/נאמנות •
 .מחויביםולא טובים לא ויהיו עובדים  מתמסרים לעבודה
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 אמון ומקצועיות(.של לא לדחות תשובה גם אם היא שלילית )בהיבט  •
 

 :ניהול וקידום עובדים
לא אוהב ישיבות ארוכות, התעסקות עם בירוקרטיה, פיטור עובדים וכד', כיום העובד הצעיר יודע  Y-דור ה

 .לפעמים הרבה יותר טוב מהמנהל, והם רואים בו כמתווך בינם לבין ההנהלה ולא בהכרח סמכות מקצועית
 ?מה לעשות 

 .משוב מיידי, הדרכה -להתייחס כחניך •

לא לדעת הרבה דברים קצת, אלא  -חלוק את הידע שלולאפשר לו להפוך למומחה תוכן שיוכל ל •
 לדעת קצת דברים בצורה מעמיקה.

 .לשתף בתמונה הכוללת ולקשר לאנשי מפתח •
 ?מה לא לעשות 

 ,לא אומר שהוא חסר אמביציה לניהול ,זה שהעובד לא רוצה להיות כמו המנהל שהוא רואה היום •
 אלא שהוא רוצה לנהל אחרת. 

 
 לבד וביחד(:הדרכה ומסלולי קידום )

 עליו.את סוג ההדרכה המועדף לעובד לבחור חשוב לאפשר  ▪
 .לאפשר גישה מהירה למקורות מידע מהבית ▪
 קצרות / לשלב הרבה דברים אינטראקטיביים שישברו את השגרה. -הרצאות ▪

העובד יעריך אם יהיה לו  -ל מגוון תחומים ללא מומחיותעלהעדיף מרצה מומחה תוכן מאשר מתפזר + 
 להתייעצות. ל לפנותוכי אליובמקום העבודה מנטור ש

 

  Walter Mischelניסוי המרשמלו  –דחיית סיפוקים 

ביקשו מהם לשבת  :אתגר 4ילדים בני  600-נתנו ל -נערך באוניברסיטת סטנפורד בשנות השישיםניסוי ש

מול שולחן שעליו מונח מרשמלו אחד. הנסיין אמר להם שהם יכולים לאכול את המרשמלו, אבל אם הם 

וכך הראו גם התוצאות,  -יתאפקו עד שהנסיין יחזור הם יקבל שני מרשמלו. לילד קטן קשה לדחות סיפוקים

 רק שליש הצליחו להתאפק רבע שעה כדי לקבל גם את המרשמלו השני. 

אחרי עשרים שנה חזרו אל אותם ילדים וראו שאלו שהצליחו  :follow-upזה היה מחקר אורך שעשו לו 

לפי המחקר אפשר לראות מחקרית שדחיית  ,להתאפק היו טובים יותר מבחינה אקדמית וחברתית. כלומר

 סיפוקים יכולה לנבא הצלחה בחיים.

 מתנה? -הפרעת קשב וריכוז

לוטם טענה שתמיד -הוא הפרעת קשב וריכוז. ד"ר מיכל חמו Y-ת דור האחד הדברים אשר מאפיינים א

 מדברים על הצד השלילי של הפרעות קשב, והיא מציגה גם יתרונות. 
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 :ממצאי המחקר

 ניהול •
סקינג, לנהל תחומים ופרויקטים אהיכולת לקפוץ מנושא לנושא מאפשרת לפעול במולטי ט -יתרונות

צורך , אינטליגנטיותפעלתנות,  ,ניהול ופיקוד -בנוסף .ולתפקד טוב יותר במצבי לחץ שונים במקביל
 בריגושים ובאתגרים חדשים. 

מי  שייקחוכדאי  -חוסר סבלנות לפרטיםה, ועבוד-עלולים לסבול מחוסר איזון משפחה -חסרונות
 .שידאג לפרטים היומיומיים שעליהם ניהול פרויקט קם ונופל

 ותיזמ •
האימפולסיביות והאינטואיציה יתורגמו לקבלת החלטות מהירה ואיכותית, ההרגל לומר  -יתרונות

בכמה מסלולים מקבילים שיזינו  ותםדברים באופן ישיר יהפוך לסגנון ניהול, הקושי להתמקד יקדם א
 .ת שממריאות יהפכו להברקות יצירתיותהאחד את השני והמחשבו

ליזמים בעלי ההפרעה יש רעיונות נפלאים, אבל פעמים רבות הם לא יכולים לנהל עסק  -חסרונות
רכים למזער את הקשיים: ליווי של יועץ או מאמן, עוזר אדמיניסטרטיבי טוב שישלים אתכם . דקטן

 .במקומות החלשים

 הפקה ויח"צ •
יתרון בלזכור שמות,  ,מאפשרת לקלוט מגוון רחב של פרטים במבט חטוףהפרעת הקשב  -יתרונות

 פרטים ופנים וכך לבנות ולתחזק יחסים עם אנשים רבים. יתרון בעבודה בתנאי לחץ.
בהפקה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. עוזר מפיק טוב ישלים אתכם ולכן תבחרו אותו  -חסרונות

 בקפידה ותקשיבו לו.
)דברים שמצריכים פיצול קשב ועבודה  קנים, ספורטאים, ורופאים בחדרי ניתוחאמנים ושח -נוסף*ב

 תחת לחץ(.

Ted Talk / ?למה לא עובדים בעבודה :Jason Fried 

הסחות הדעת הלא רצוניות . כיום הרבה מתפקיד המנהל הוא לתווך, הוא כבר מזמן לא מומחה התוכן
צריכים ללמוד איך שהמנהלים יוצרים כמו שיחות עדכון וישיבות מפריעות לעובד לבצע את עבודתו, והם 
 לתווך את עצמם בצורה יותר טובה שלא תהפוך אותם לגורם מפריע לביצוע העבודה.

 
ית:רביע ת תוכןיתיאורי  

 רמים של הרצברגגוית שני היתיאור

ליקרט כפי  םעשה שאלונים סטנדרטיים בסולהרצברג לא 
הוא לקח אנשים ושאל אותם מה גורם להם  :שהיה נהוג

לסיפוק בעבודה ומה גורם להם לחוסר סיפוק בעבודה 
 מיםלוקחים גור -ניתוח גורמיכמו )גורמים נפרדים לגמרי, 

כל  רואים מה נכלל תחתלרוב בלתי תלויים, ו ,מיםמסוי
 (. גורם

קבוצות נפרדות לגמרי של דברים מצא שיש רצברג ה
 :לחוסר סיפוק בעבודהושגורמים לסיפוק 

גיינה לא משפרת את הבריאות אבל יכמו שה -גורמי היגיינה
לא יכולים לגרום  ההיגיינייםיכולה למנוע מחלות, הגורמים 

"תנאי הכרחי אך לא מספק".  , הםעבודה אבל צריך למלא אותם כדי שיהיה בסיס לסיפוק אחר כךבלסיפוק 
להגיע למצב ניטרלי ומשם אם אחר כך יסופקו לו גורמי וכל העובד י ,אם הבוס ימלא אחר התנאיםכלומר, 

 המוטיבציה הוא יהיה בעל שביעות רצון ממקום העבודה.
 על שביעות רצון העובד. םמשפיעי -גורמי מוטיבציה
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ראות שכבר לפני עשרות שנים דיברו על מה שאנחנו אבל מעניין ל( 1959)התיאוריה לא מאוד עדכנית  •
 .מדברים עליו היום

הרצברג היה הראשון שדיבר על מוטיבציה חיצונית לעומת פנימית, והראה לנו שרק עובדים שהצרכים  •
 הפנימיים שלהם יסופקו יהיו בעלי מוטיבציה.

 קיימות שתי קבוצות נפרדות ובלתי תלויות של צרכים: •

 מדיניות הארגון, התנהגות הממונים, שכר יחסי עבודה, תנאי עבודה.  – צרכים חיצוניים .1

 הכרה מצד אחרים, אחריות.  ,אתגר, עניין בעבודה, תחושת הישג – צרכים פנימיים .2

היגייניים, ואולם -*חוסר שביעות רצון בעבודה יכול להיגרם בשל אי סיפוק קבוצת הצרכים החיצוניים

 בציה אלא יאפשר מצב ניטראלי בלבד. סיפוק צרכים אלו לא יצור מוטי

קודם כל  :Job Enrichment -המלצתו למנהלים הייתה לעשות העשרת תפקיד לעובדים שלהם •
נסו להביא כמה שיותר גורמים שקשורים לגורמי שיואחר כך  ההיגיינייםשיספקו את הגורמים 

 .(שיניע אותומה )כך העובד יוכל להיות עם מוטיבציה פנימית גבוהה יותר , והמוטיבציה
 

 על התיאוריה של הרצברגביקורת 
שתי קבוצות הגורמים לא בהכרח בלתי  -התיאוריה מתעלמת ממצב בו גורם הגייני יהיה גורם מוטיבציוני

 תלויות זו בזו.
הוא גם יכול לשפר סטטוס חברתי, כיוון שבלבד,  ניטרליתק אם שכר הינו גורם שמביא להתייחסות פס. : כסףלדוגמא-

 . לחזק דימוי עצמי ועוד

 
 :חמישיתת תוכן יתיאורי

 Regulation Theory-Self (Higgins, 1997) -מניעה ת מיקוד קידום אויתיאורי

התיאוריה קשורה למשפחה של תיאוריות ויסות )מדובר על תיאורית צרכים מודרנית( וטוענת שלכל אחד 

יש מצד אחד ויסות שממוקד לקידום ומהצד השני ויסות שממוקד למניעה. אצל כל אחד יש צד  מאתנו

 .דומיננטי יותר מהאחר, וככל הנראה זה נובע מהאופי שלנו ובעיקר מהחינוך שקיבלו מההורים

לעומת הורים שיותר נותנים לילד שלהם  ולא יקבל מכות ייפולהורים שמנסים שהילד רק לא  :דוגמא כללית -

 ייקחושיפול ויקום, שילך וישיג. או הורים שרוצים שהילד שלהם  -לחוות

כל עבודה שאפשר כדי שיהיה לו כסף, לעומת הורים שאומרים שהעיקר 

 שהילד יעבוד בדבר שהוא אוהב. 

מילים אנגרמה )לסדר  נבדקים התבקשו לפתור חקרית:דוגמא מ -

 מהמילים.  90%ולזהות  (מבולבלות

 90%שכבר יש להם אם יזהו לפחות  4-: יקבלו דולר נוסף בנוסף ל1תנאי 

 .מהמילים )מצב של קידום(

הם לא יצרכו "להיקנס"  ,מהמילים 10%-: אם הם יטעו בפחות מ2תנאי 

 .)מצב של מניעה( הדולרים שלהם 5בדולר ויוכלו לשמור על 

 . שלהם הוויסותהמתאימה לסוג צעו טוב יותר במטלה יאנשים ב -תוצאות

 

 

 חשיבות המיקוד בעבודה

אם תהיה התאמה טובה בין סוג המשימה לבין הפוקוס של האדם, אז תהיה לאדם יותר מוטיבציה לעשות 
 אותה וכנראה גם יותר הצלחה. 

משוב שהוא יותר מעודד/מכוון תגמולים יתאים יותר לעובדים בעלי פוקוס קידום, לעומת  -מישוב לעובד
 איומים ונפנוף בעונשים שיגרום לשיפור ביצועים יותר אצל עובד עם פוקוס מניעה. 

 

 מאפייני מוקדי הוויסות

Prevention Focus 

 מניעה

 Promotion Focus  

 קידום

 מוכוון תגמולים מוכוון עונשים

 תשוקות חובות

 מטרות שיא מטרות מינימום

 אידאלים מחויבויות

 טווח רחוק טווח קצר

 שינוי סטטוס קוו

 פיתוח תחזוקה
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*** 
 

ולם איך האדם מפרש את הע -עוסקות בפרשנותשתיאוריות וכעת נעבור ל רכי האדםובצעד עכשיו עסקנו 
ואיך זה משפיע על המוטיבציה שלו. הצורה שבה נתפוס את העבודה, נפרש  ואת הצרכים שלו, בעבודה

 של האדם. הרבה משמעות לפרשנות ה. ישמוטיבצירמת ההיא זו שתשלוט ב האותה ואת המרכיבים של
 

 תיאוריה קוגניטיבית ראשונה:

 Hackman & Oldham -מודל מאפייני תפקיד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפשר לגרום לעובד להגיע לביצוע טוב, תוך שביעות רצון ומוטיבציה פנימית?איך  שאלת המחקר:

 מאפייני תפקיד נדרשים:פסיכולוגיים שלהם  מצבים שלושהכדי שזה יקרה צריכים להיות 

 .תחושה של משמעות בעבודה .א

 תפקידים בעלי המאפיינים הבאים: זה יוכל לקרות על ידי

שבו יש סרט נע ומטלה  ההפך מהסרט של צ'ארלי צ'פלין -(Skill Variety) מיומנויות מגוונות .1

 .מגווניםכישורים ו העבודה צריכה לדרוש לבצע פעולות שונותרפטטיבית ומשעממת. 

אפשר ראייה רחבה של כל מאפייני התפקיד צריכים ל -(Task Identity) שלמות המשימה .2

 המערכת ולבצע משימות "מקצה לקצה". 
מה קרה לחיילים  לא ידעה אבל בסוף היום רבים חיילים ינההיא מיבתפקיד אחד : דוגמא של המרצה -

היה לה חסרה שלמות המשימה. לעומת זאת תפקיד אחר שלה , מפעלב הרגיש לה כאילו היא האלו, זה

היא הייתה כך ש יווי של שלוש שנים,תת למי שהתקבל לואז ל חיילים המיון שלהיה להיות אחראית על 

 ם ולהרגיש יותר מחוברת למשימה.יכולה לראות מה אית

השפעה על מה  ושיש ל העובד מרגישעד כמה  -(Task Significance) משמעות המשימה .3

 לעומת עד כמה הוא רק בורג קטן ושולי במערכת. שמתרחש

לא דבר  שהן)ו העובד צריך להרגיש שהוא אחראי לתוצאות העובדה שלותפיסת אחריות לתוצאות.  .ב

 מאפיין התפקיד הנדרש: שרירותי(.

 ;כדי שהעובד ירגיש אחראי לתוצאות שלו צריך לתת לו מרחב החלטה -)עצמאות( טונומיהוא

לעומת עובד אשר ניתן לו החופש לתכנן ולבצע  ירגיש פחות אחריות פקודותעובד שרק ממלא 

 את עבודתו כראות עיניו.

העובד צריך להרגיש שהוא שולט במה שהוא עושה ויש לו את הידע הדרוש לשם ידע של התוצאות.  .ג

 מאפיין התפקיד הנדרש: כך.
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מה תוצאות המעשים שלו  מקבל משוב על הביצועים שלו פחות ידע אדם שלא -שובתן ממ

בעבודה. המשוב צריך להיות מכמה שיותר כיוונים, כדי שלעובד יהיה כמה שיותר ידע על עצמו 

 ועל פעולותיו בראיית האחרים.

שים הטענה היא שזה יעבוד על אנשים בעלי הישגיות גבוהה, כי אם גם ככה לא אכפת לאנ גורמים ממתנים:

מלכתחילה המודל לא יהיה רלוונטי עבורם. זה חלק חשוב מהתיאוריה, הסתייגות  ,ואין להם מוטיבציה

 שחשובה למודל.

 

 סקרים על משמעות בעבודה

 לפי סקר של חברת דלויט:

 טוענים כי יסכימו לשכר נמוך יותר כדי לעבוד במקום שהם מזדהים עם ערכיו. Y-מחצית מדור ה

 :SAPלפי סקר של חברת 

 חשיבות של משמעות בעבודה אינה גבוהה בבחירת מקום העבודה.

 יותר אופייני לחפש עבודה עם משמעות., הוא יוצא הדופן SAPהסקר של חברת  ,*לפי המחקרים בתחום

 

 . המנהל יכול לעצבאדם ספציפי מאפיינים של , ולא עלתפקידדבר על מאפייני מו ודל הוא הסתברותיהמ
מהעבודה, להרגיש אחראיים כלפיה וכן משמעות ובעלי  ליהנותתפקידים מחדש בארגון כך שיגרמו לעובדים 

ישפר את מצבם הפסיכולוגי של העובדים וכתוצאה מכך האפקטיביות  מחדש עיצוב התפקיד. ערך לארגון
 שלהם תגבר.

 

 כיצד הארגון יטפח הנעה בקרב העובד על פי מודל מאפייני תפקיד?

 העצות הולכות לפי המודל:

אך ככל שהעבודה עם יותר  תנו לעובד דברים מגוונים, זה לא משנה באיזו עבודה -שילוב משימות .1

 ך אפשר לגוון יותר.מרכיבים ואחריות כ
  אפשר לקחת מוכרת בחנות ספרים ולהגיד לה להיות אחראית גם על הקופה. :דוגמא

 לגרום למשל לשיתופי פעולה עם כל מיני מקומות.  -יצירת יחידות עבודה טבעיות .2
משהו  -לעשות כנס, לעשות שיתוף פעולה עם עוד אוניברסיטאותלמרצה האוניברסיטה אומרת  דוגמא:

 של הלימוד באוניברסיטה. שיגוון את העבודה

לעשות לו"ז שיהיה מקובל על לתת לעובד למשל  -יצירת עוד אוטונומיה בהיררכיה -העשרה אנכית .3

 המנהל יבוא והם יבחנו אותו יחד.ולאחר מכן  קבוצת עובדים מסוימת

כשיש בעיות? בדרך כלל מחלקת  מהארגון עומד מול הלקוחותמי  -פיתוח יחסי עבודה עם לקוחות .4

פנה למחלקת קשרי לקוחות של י ,בפנים זכוכית השקנה גבינה וגיל לדוגמא צרכןקשרי לקוחות. 

תנו לעובדים  :פיצוי ויגמר העניין. התיאוריה אומרת ויתנו ל, שירות לקוחות גנצי שישלחו החברה

ותר קשור לעבודה ה יהרב הבעיה של הלקוחאחרים לדבר עם הלקוחות, למשל העובד בפס היצור. 

ה אמור לתת לעובד תחושה טובה יותר שלו ולכן יכולה להיות לו יותר מוטיבציה להבין מה קרה וכו'. ז

 ולקדם אותו בעשייה בארגון.

 . זהמשוב קולגותאו , בוסל ייתןעובד המשוב ש גםלא רק מהבוס לעובד, אלא  -יצירת ערוצי משוב .5

 . לכולםמשוב כולם נותנים : מעלות 360נקרא גם משוב 

-רע-הרבה שנים היו המלצות על משוב הסנדביץ )דבר טוב

טוב( היום יש פחות קוצנזוס בנושא, חוקר בשם אדם גרנט 

גם ככה כולם יודעים שיגיע  -אמר "הסנדביץ לא טעים"

לדעתו צריך  הם נכנסים לחרדה. ורק מזהמשוב שלילי 

להסביר למה נותנים את המשוב הזה. אומרים שהסבר 

אם יסבירו לאדם  -תח את המוטיבציהבתחילת הדברים פו

 למה הוא יוכל לשאת כל איך )ניטשה(.
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 איך אפשר בפועל לקחת תפקיד ולהכניס לו גורם מוטיבציוני: -דוגמא למודל מאפייני התפקיד

 -גיוס תרומות לאוניברסיטהעל  Adam Grantניסוי של 
 לטלפן לבוגרי אוניברסיטה ולשכנע אותם לתרום למלגות לסטודנטים.  מטלה:

תגובות לא מנומסות מהאנשים מצדו השני עצבים משגרתי, רפטטיבי, אוטונומיה נמוכה,  מאפייני תפקיד:
 ענות נמוכים.ישל הקו, אחוזי ה

  (. תכופות תויוהתפטרעקב התחלופת עובדים גבוהה ) תוצאה:
 

 להגביר מוטיבציה בקרב עובדים כאלו?איך אפשר 
 תנאי הניסוי:

שתיאר איך המלגה שיפרה את חייו שלהם נפגשו עם אדם בהפסקת הצהריים קבוצת טלפנים אשר  -1תנאי 
 עקבות התרומה.בצורה דרמטית ואת סיפור חייו וההישגים שלו ב

 ביקורת, ללא מניפולציה. -2תנאי 
 עם תיאור של סיפור של אדם שהתרומה שינתה את חייו.טלפנים שקיבלו מכתב הביתה  -3תנאי 

 
  המתאר כמה זמן הטלפנים הקדישו זמן לשיחות התרומ -1גרף: 

 המדידה היא שבועיים לפני ההתערבות וחודש לאחר ההתערבות.

אחרי ההתערבות הקבוצה היחידה שעולה היא האנשים שנחשפו 

אלו  ,על איך המלגה שיפרה את חייו באופן אישי להם פרילמי שס

 האנשים שהשקיעו יותר זמן בלגייס את התרומות. 

 

 

  מתאר כמה הטלפנים התרימו בזמן נתון: -2גרף 

לאחר ההתערבות הקבוצה שנחשפה לאדם שסיפר את סיפורו 

 הצליחה להתרים הרבה יותר כספים.

 

 

 מדדים למוטיבציה. של הגרפים הללו מהוויםהמדדים התלויים *

 

 מראים שכשהאדם מזוהה עם המטרה הוא יתן הרבה יותר תרומה. רבים מחקרים

הקשר הבין  ;אם חולה סרטן ידפוק בדלת ויציג עצמו כאדם שצריך תרומה אנשים יותר יתרמו מאשר בטלפון

 אישי גורם ליותר מוטיבציה. 

 

 בעיות במודל מאפייני התפקיד

 טופיה המחקרית המודלית, וישנן בעיות בהעשרת התפקיד:המציאות יותר מסובכת מהאו

הבוסים משאבים, כדי לבצע מיון, הכשרה, זה דורש מ לא תמיד רעיון ישים: -עצמאות לכל עובד .1

  משובים. השקעה של הבוס בדברים הללו איננה טריוויאלית.
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לא לכל מקום ותפקיד אפשר לשחק עם כל המרכיבים שדיברנו עליהם, למשל  -מגבלות טכניות .2

 וזה לא יכול לעבוד.לפעמים מבחינה טכנית יש מגבלות  -לתת לעובדים לדבר עם לקוחות

דברים אנשים מתוך הארגון יכולים להתנגד לזה כמו ההנהלה, הועד, מדובר ב -התנגדות לשינוי .3

 בארגון.שקשורים לפוליטיקה 

 

 

 תיאוריה קוגניטיבית שנייה:

 וורום -תיאוריית הציפייה

 .רציונליהוא ייצור האדם  •

 .סטטיסטי-הסתברותי הוא פועל באופן •

 .כולנו שונים – קיימת סובייקטיביות •

 

 משלושה תחומים:המוטיבציה של בני האדם נגזרת 

1. V (Valence )– אני רוצה את מה שיצא לי מזה? -הערך  

 מקנה לתוצאה או לגמול.דת החשיבות שאדם מי

: הציעו למרצה להרצות באילת והיא לא מעוניינת לבזבז יום שלם בנסיעות לשם, כך שהיא לדוגמא

 כן יכולה להרוויח מזה אבל זה לא מספיק חשוב לה.

2. I (Instrumentality )– מה -תכליתיותI 

 קשר בין ביצוע לתגמול.ה

 .במהלך הקנייה שהבונוסים שלהן קשורים לכמה נעזרים בהן: מוכרות בחנות בגדים לדוגמא

3. E (Expectancy )– האם אני מסוגל לעשות את זה? -ציפייה 

 .(קשר בין מאמץ לביצוע )אם אתאמץ הביצוע יגדלה

אבל הפסיכומטרי לא הספיק ולכן זה  ,יכול להיות שרצינו להירשם לתואר אחר כמו רפואה :לדוגמא

 את היכולת באמת לעשות את התואר הזה.לאדם עניין של מסוגלות, האם יש 

 

מה שאמרנו מההתחלה שמוטיבציה F (Force ,)לכל אחד יש נוסחה )סובייקטיבית( והתוצאה שלה נקראת 

ה בסוף רואים בהתנהגות את המוטיבציפועל גם במצבים של קושי וכו', כלומר מתנהג והאדם קשורה לאיך 

ציפייה, ערך ותכלית נוכל לדעת מה  -דיברנועליהם שאם נכפיל את המרכיבים ש מכאן וורום טועןולא בנפש. 

 , האם היא גבוהה או נמוכה.המוטיבציה של האדם
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 -. דוגמאות בכל תחוםיכול לפעול למען הגדלתו בקרב העובד גם זה, הארגוןלא רק שאפשר לנבא את 

 V- ערך: 

 כסף או מתנה? -לברר מה משמעותי לעובד בחג .1

. הארגון יכול לשאול את העובד מה הוא והוא גר אצל ההורים : אדם רווק שמקבל לחג סיריםלדוגמא

 מעדיף במקום להחליט בשבילו.

 .במרכיבי השכרדיפרנציאליות בבחירת התגמול  .2

 : לדוגמא

יכול להיות שהעובד לא ירצה לצאת לחופש בחודש אוגוסט יחד עם כל עם ישראל, אלא יעדיף -

 לעבוד באוגוסט וביוני לצאת לחופש.

 ארגון יכול לתת ביטוח חיים כצ'ופר, דבר אשר לא יעניין למשל עובדים צעירים.-

I- תכליתיות: 

 שהעובד ידע על מה מתגמלים בארגון. -טיביתמערכת הערכת ביצועים שתיתפס אובייק .1

 .םשקיפות בקריטריוני .2

 : לדוגמא

בארגון החליטו לתת בונוסים לאנשים שלכאורה המנהלים חשבו שזה צעד נכון אבל בפועל אנשים -

 היו ממורמרים, כי אנשים רוצים לדעת למה אחרים קיבלו והם לא.השכר שלא קיבלו את תוספת 

ות מהסיבה שיש חוסר שקיפות, הקבלנים סוגרים דברים דלפרויקטים של תמ"א יש הרבה התנג- 

שכנים ככה שהם מקבלים הבטחות ששאר הבניין מתנגד להן )למשל סיכמו עם דיירת שונים עם ה

 כו'(. לא הייתה שקיפות בקריטריונים.שגרה בעורף לעבור לגור בחזית, ולאחר לעבור קומה ו

 קרוב לביצוע המשימה שמקנה לך את התגמול. -מתן תגמול בזמן .3

E- ציפייה: 

 להשתלמות חוזר עם כלים רבים ומגדיל את המסוגלות שלו.עובד שנשלח  -הכשרה ופיתוח .1

 .סולם מאמצים -הצבת יעדים ברי השגה .2

: להתחיל עבודה ומיד לקבל חוברת משימות גדולה ועמוסה בלי לתת זמן כניסה לתפקיד, לדוגמא

 מאוד מאיים ולא מוסיף למוטיבציה. צריך לעשות סולם מאמצים.

לעובד שהוא הוא ישדר אם , ןמהעובדים שלו יגשימו את עצמהציפיות של המנהל  -אפקט פיגמליון .3

 .ירגיש וככה זה יהיה עובדטוב ומוצלח זה מה שה

במובן החיובי, כמו "פרס העובד המצטיין", שיעודד את העובדים למצויינות ולרצות להגדיל  -תחרות .4

 את תחושת המסוגלות שלהם.

 

 "הנזיר שמכר את הפרארי שלו" -הספרמשל מתוך 

בספר יש מנטור זקן שהולך עם התלמיד שלו ביער ומבקש מהתלמיד לעצום את העיניים עם רצועת בד 

ולירות לעבר מטרה בעיניים עצומות. התלמיד כמובן לא מצליח והחכם הזקן מבקש ממנו לפתוח את העיניים 

 ולנסות לירות שוב, ובניסיון הזה הוא מצליח.

כדי להצליח צריך להגדיר מטרות ויעדים ואפילו יש שיגידו ליח, כשאין מטרות בחיים אי אפשר להצ -המשל

 .ש"מטרה ללא תכנון היא רק משאלה"

 -זה מוביל אותנו ל
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 :לישיתתיאוריה קוגניטיבית ש

  Edwin A. Locke –מודל הצבת יעדים 

לאורך הדרך שאנחנו כדי להגיע למטרה מסוימות צריך להציב יעדים שיוכלו לעזור לנו להגיע אליה ולוודא 

 בכיוון הנכון להשגת המטרה.

 הנחות הבסיס:

 .מטרות/יעדים מניעים אנשים לבצע מטלות .1

 .פעראת האנשים מזהים מצב קיים מול מטרה, ומנסים לצמצם  .2

 .פנימית המוטיבציה: .3

 

 הצבת יעדים

 :ספציפיות 

היעדים צריכים להיות ספציפיים. לא רק להגיד "אני רוצה 

 הראשון שני" אלא "אני רוצה בסוף התוארלעשות תואר 

". הדרך להצלחה עוברת דרך יעדים ספציפיים שאפשר לכוון את עצמנו להגשים באופן 95להיות עם ממוצע 

 פרקטי.

 -מחקר חוטבי העצים: דוגמא

 לשיםנעשה מחקר על חוטבי עצים שהיו צריכים  1975בשנת 

כשהחברה  מחוץ ליערות.על משאיות ולשנע אותם  אותם

 60%הסתכלה על כמה מעמיסים במשאית היא ראתה שרק 

כנראה שהעמיסו את , מהקיבולת של המשאית מנוצלת

 העצים בצורה לא אופטמילית ככה שנוצרו חללים מיותרים.

היה חוקר שבדיוק עבד על הנושא הזה, שאז הם פנו ללוק, 

ת העובדים ולבקש מהם להעלות והוא המליץ להם לכנס א

  המצב.רעיונות ספציפיים לגבי איך אפשר לשפר את 

-ההנהלה חשבה שיעד ריאלי הוא להעלות את הקיבולת ל

ממה . העובדים ישבו ופתאום חשו שאכפת להנהלה 75%

ונשמר לאורך  95%-שהם אומרים, ולבסוף השיפור עלה ל

להם מוטיבציה לשפר  ושהייתההגו לבד  עובדיםמשהו שה אבל זה שנים. הם לא קיבלו על זה תוספת בשכר,

 כי זה גרם להם להרגיש מקצוענים ושחשובה דעתם.

 :קושי מידתי 

קל לנו מדי או קשה לנו מדי אנחנו לא מגיעים לתוצאות אשר כ

השאיפה היא שרמת הקושי תהיה בין שני הקצוות, מספקות. 

. מה בדיוק לתוצאותברמה שתהיה מאתגרת ושתוכל להביא 

מגדירה לעובד,  העבודה ת רמת הקושי האופטימלית?מגדיר א

 , זה משתנה.העובד לעצמו

 :מקובלות/הסכמה 

ההמלצה של לוק היא לעשות  בארגונים, לא שואלים את העובדים לגבי היעדים שמציבים לו. רוב הפעמים

אף . על העובד יםמקובלאשר יעדים ת רמשא ומתן יגיעו להגדבשב עם המנהל ויחד ושיח בו העובד בעצמו י
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בקרב העובד להשיג את  וביל למוטיבציהלה יכולה לכן ההסכמה ,אחד לא אוהב שמנחיתים עליו משימות

 .היעדים שסוכמו עימו מראש

 :משוב 

. לדוגמא במחקר על חוטבי העצים על התפקוד שלו ורצוי שיהיה מיידי ככל הניתןעובד צריך לקבל משוב 

 פעם את משקל המשאית וכך הם קיבלו משוב מיידי על כמה הם הצליחו בכל העמסה.מדדו כל 

 

 דרכי הצבת היעדים הנ"לבעיות ב

 :התמקדות ביעד צר מדי 

התמקדות ביעדים צרים מדי )ומדידים( עלולה לגרום להתעלמות מהשגת יעדים נוספים העשויים לקדם את 

 שולייים ומזניחים דברים רלוונטיים.לפעמים מתמקדים בדברים העובד/הארגון/האזרחים. 

הנושא של מחקר הוא המדד להצלחת איש הסגל, גם אם  ,בשונה ממכללות ,: לרוב באוניברסיטאותלדוגמא

 יםאת החוקרים מכריחים ללמד כדי להעביר את החומר הלאה ולהישאר כחוקר חוקר הוא מרצה גרוע.ה

כך שהקידום שלהם והערך שלהם לא תלוי  ,תגמוללא מקבל על זה מהם אף אחד באוניברסיטה אבל 

 מכאן שמקומות כמו אוניברסיטת בן גוריון ממקומים בין הנמוכים בדרגת איכות ההוראה.בהוראה. 

 :יעדים מאתגרים מדי 

מצב אשר עלול לגרור נטילת סיכונים בכדי לעמוד ביעדים. מחקרים הראו כי אנשים המונעים ע"י יעדים 

 נוטים לאמץ אסטרטגיות מסוכנות ומהמרים יותר מאלה עם יעדים מאתגרים פחות.ספציפיים ומתאגרים 

: מטפס הרים בשם רוב הול לקח סיכון ויצא עם קבוצה לטרק במזג אוויר מאוד קיצוני. בסופו של דבר לדוגמא

 ארבעה מהם נספו. היעד היה קיצוני ומסוכן מדי.

 זמן קשיח טווחיעדים תחומים ב: 

יעדים הדורשים ביצוע מידי גורמים למנהלים לעסוק בטווח קצר, התנהגות 

הפוגעת בארגון לטווח הארוך. אנשים עלולים לתפוס את היעדים שלהם 

כלומר, לאחר שהשיגו את היעד  -תקרות במקום רצפות, עבור ביצועיםכ

נוח ליעד לטווח קרוב מדי בלי לראות קדימה גורם לאנשים  יירגעו, ינוחו ויעצרו.

למערך חיזוקים בארגון שיוביל לעובדים דאוג וצריך ל מיד לאחר השגת היעד,

 לשמור על המוטיבציה ולהמשיך לעבוד. 

בונוס אם הם עובדים הגדירו ל -נתוני מכירות של חברת משקפיים: לדוגמא

 וראו שאחרי כל פעם שהגיעו ליעד המכירות ירדו., עומדים ביעד הרבעוני

  התנהגות לא אתית:עידוד 

הצבת יעדים עשויה להוביל לשימוש בהתנהגות לא אתית בכדי להשיג את היעד. למשל, סילוף נתוני השגת 

 היעד או דרכי ביצוע לא מוסריות.

צוות בונוס מסוים, עד שהם ביא לה: בחברת פלאפון ניסו כל כך לגייס לקוחות כי היה כנראה יעד שלדוגמא

 מצטרפים חדשים על חשבונם של לקוחות קיימים. 150לרשום באופן פיקטיבי מכירות של החברה הצליחו 

 ית יתר:ימוטיבצ 

לפעמים אנשים כל כך להוטים להשיג משהו עד שהם לא ערים לכוחות שלהם ולמסוגלות שלהם מה שעלול 

 אפילו לגרום למצב של נזק. 

 לוחמים בצבא בגיבוש טיס. :דוגמאל

 חייל שהתייבש אבל מרוב שיש לו מוטיבציה הוא ממשיך.כשמזהים  -"החייל הכושל"
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 רייםאפופוללא להצבת יעדים לא שכיחים/דוגמא 

כדורסל ושם לב שהשחקנים נוטים להציב מכבי תל אביב בדן ולנסי, פסיכולוג ספורט, עבד עם קבוצת 

 -זריקות לכיוון סל, חטיפותנקודות שנקלעות,  -פעולות אגו, לעין מרשימיםלעצמם יעדים פופולריים ו

לצבור דק' של שחקן בחיזוקים מילוליים ובלתי מילוליים. ברוב המקרים זו הדרך המרכזית  אותם מזכות אלו

  רוב המאמנים קובעים מי טוב או לא טוב בקבוצה.. לפי פעולות אלו משחק

פעולות  -פעולות רצוןלעומת זאת, יש פעולות בקבוצה שחייבים לעשות אותן אבל הן הרבה פחות מרשימות, 

חישות לנצח במשחק. והנאינן תלויות בכישרון אלא ברמת הרצון ו שאינן נספרות בדר"כ בסטטיסטיקה

אלו פעולות  לדוגמא: ריצה לכיוון הגנה, סחיטת עבירה בשביל הקבוצה, לחץ הגנתי או התקפי תומך.

 שהשחקנים מבינים שהן "לא נספרות", לא נראות טוב לעין כמו פעולות האגו.

גורם לפרט לפי תיאוריית החיזוקים, ידוע שדבר בסיסי שמעלה מוטיבציה בקרב אנשים הוא חיזוק חיובי ש

אלו ון )לתת חיזוקים על פעולות רצלחזור על אותה ההתנהגות. לכן, ולנסי החליט להגיד למאמן הקבוצה 

באותה שנה הקבוצה זכתה בגביע המדינה. לא בטוח שזה קשור במאה אחוז אבל ו הפחות פופולאריות(

 .בשיפור הקבוצה משמעות הייתה לכךכנראה שכן 

 

 ועכשיו מה עושים כדי לשמור על מוטיבציה? -"הגעת ליעד"

להמשיך ולשאוף ליעד חדש, . בהתאם למטרה שהשגנו צריך Reframing the Goal -מעדכנים את המטרה

 גבוה יותר, עם אתגרים חדשים ועניין חדש, כך שאין מנוחה אלא רק שינוי כיוון.

 

 לחץ ושחיקה
 

השאיפה לספק את צורכי העובדים. אבל מה קורה על בהן דיברנו רבות התחלנו בתיאוריות מוטיבציה ו

 .לחץ ושחיקהכשהצרכים לא מסופקים? נוצרים 

עובדים  13וחברות אחרות, התאבדו  ppleAבמפעל בסין שבו מייצרים רכיבים למכשירים עבור : דוגמאל

עבודה רצופה במשך ימים ללא חופשות, שעות עבודה  -בשנים האחרונות. הסיבה היא תנאים תת אנושיים

 ים ועודהלנות שכר, עבדות ילדרבות, 

 הגדרות

תופעה סובייקטיבית המושפעת ממאפייני המצב והאישיות של האדם. נוצר כשיש פער גדול בין  -לחץ •

יחסי גומלין מדובר על  תפקיד לבין יכולת הפרט להתמודד ומידת המוטיבציה שלו לעשות זאת.דרישות ה

בין מה שקורה במציאות לגבי האישיות של האדם, לכן זה דבר סובייקטיבי וכל אדם ילחץ מדברים 

 אחרים.

תשישות רגשית, גופנית ונפשית הנגרמת כתוצאה מעומס נפשי מתמיד אשר קשה לאדם  -שחיקה •

 .הפן הפיזי של הלחץ להתמודד אתו.

 

 הסטטיסטיקה של הסטרס

 . ספציפיות בעיות רפואיותמ במידה רבה מלחץ ולא רקנובעים  משפחה מהביקורים אצל רופא 75% •

מהמחלות הן תוצאה ישירות או עקיפה של סטרס, וההפסד הישיר והעקיף לתוצר הלאומי הגולמי  50% •

 יארד דולר בשנה.מיל 300-בארה"ב כתוצאה מלחץ קרוב ל

להתקף לב מאנשים רגועים. המקצועות החשופים ביותר לסטרס: רופאי  4.5אנשים בסטרס צפויים פי  •

 שיניים, עורכי דין, פסיכולוגים, מורים, אחיות, מנכ"לים, עו"סים, מזכירות ואנשי מינהל בכירים.

 

זה דפוס התנהגותי שקשור  -אחת התיאוריות שמסבירות את הנושא הזה אומרת שלחץ במקורו הוא דבר טוב

והלחץ הוא תגובה של בעלי החיים שנוצרה באבולוציה כי הוא ממריץ  fight or flightלמוח הקדום שלנו, 
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שאנחנו בלחץ כל זרם הדם אותנו להתגונן או לברוח וזו הדרך לשרוד. בטבע הדבר הכי חשוב זה לשרוד ולכן כ

המוח לא הסתנכרן עם זה, אבל לשרוד. היום אנחנו כבר לא חיות בטבע  על מנתמופנה למקומות הדרושים 

מאוד פרימיטיבית ומאותתת לנו על סטרס. כשאנחנו נתקלים במשבר במוחנו המערכת הלימבית ועדיין 

מערכת "פרופורציונליות למקרה. להפעיל את מסוים או בלחץ אנחנו מגיבים כאילו רודף אחרינו אריה ולא ב

ל כך הרבה, יכול לגרום למעמסה נפשית שיכולה להביא למחלות פיזיות קשות שרק כ אצלנו הזו "האזעקה

או הדרגתיים )כמו התפתחות מחלות כרוניות, מקרי מוות פתאומיים )כמו התקף לב(,  -ומחריפותהולכות 

, , דיכאוןבעקבות השחיקה במערכת החיסונית ובשאר מערכות הגוף(כיבי קיבה, זיהומים ויראליים או סרטן 

 .חרדה

 גורמים שקשורים ללחץ ושחיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ברמת הארגוןהמלצות להתמודדות עם לחץ 

, כל דבר שהארגון יצליח לדאוג לתנאים נוחים, למשמעות, לפידבקים ועוד -ות ההפך מכל מה שכתובלעש

 לעזור לצמצם ולמנוע את הלחץ והשחיקה בקרב העובדים.לעשות אחרת יוכל 

 :ברמת הפרטהמלצות להתמודדות עם לחץ 

 מדיטציה, ספורט, בילוי עם חברים. -לעשות דברים שעושים לנו טוב

  :מחקר לדוגמא בנושא

Psychological Detachment From Work During Leisure Time: The Benefits of Mentally 

Disengaging From Work. Sabine Sonnentag, 2012 

 -עבודהמה הניתוק "כפתור"

העלו כשהם בבית, הוכח שאנשים שהצליחו להתנתק נפשית ופיזית מהעבודה 

הכי טוב מעומס משימות בעבודה את היעילות שלהם. כמו כן, כשהאדם לחוץ 

אנחנו רק חושבים בשיא הלחץ ש הבעיה היא לכבות את הכפתור הזה ולהתנתק.

 .ולכן זה פרדוקס, על העבודה ועוד יותר קשה לנו להתנתק

צריך לעודד הם מבסוטים שהעובדים שלהם עובדים גם בבית, אבל  בוסיםהלרוב 

. דברים שיעשו להם שקט נפשיבבית לעשות להתנתק מהעבודה ו אותם דווקא

ת התנדבות פעילויו -לעודד עובדים לעשות דברים היקפייםם לבוסים גכדאי 

מאגרים של אצלם הכך שיגדלו  ,ודברים נוספים שאינם קשורים לעבודה

 פידבקים חיוביים. זה כמובן קל להגיד וקשה לביצוע.
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 פיצוי לעובד שלקה בליבו בעקבות לחץ בעבודה -כתבה מויינט

האדם עבד בחברה אשר לטענת השופט לא הנהיגה שיטות עבודה בטוחות במקום העבודה. החברה 

מאחר ולא יכל לבקש עזרה הנהיגה מדיניות שאסור לבקש עזרה כשהעובד בבעיה. אותו עובד נתקל בבעיה ו

מנע  סוף נפגע מהלחץ, אפילו בית משפט בארץ הכיר בזה שזה היה לא בסדר. הארגון בעצם לא רק שלאלב

 הגביר אותו. גםאת הסטרס הוא 

 

Ted Talkחבר: להפוך את הלחץ ל / Kelly McGonigal 

אבל, כאשר חוקרים את השפעת הלחץ על בריאותינו מחקרים מדעיים רבים הראו שלחץ מזיק לבריאות. 

חיינו מסתבר שהאופן בו אנו מפרשים את השפעת הלחץ על  :יותר לעומק, מתגלית תמונה מורכבת יותר

 .קובעת את השפעתו על בריאותינו

 .בכך אם הוא יאמיןרק  אדםהלחץ עשוי להזיק לכי מחקרים חדשים הקובעים  גוניגל מציגה’קלי מק
מי שחוו לחץ רב אך לא האמינו שהלחץ מזיק לבריאותם,  כך למשל, לפי המחקר באוניברסיטת וויסקונסין,

 מחשבה יוצרת מציאות. -ותנו לראות את הלחץ באור חיוביהיא מעודדת א. לא היו בסיכון גבוה יותר למות
ההורמון אוקסיטוצין, אשר נקרא גם "הורמון  משחרר את ואה. הופך אותנו לחברותיים יותר הלחץבנוסף, 

עוזר למערכת הדם ו נכונות לעזור ולתמוךה ואמפטי בירשמחזק יחסים קרובים בין בני אדם, מגהחיבוקים", 
אם כך, בתגובת הלחץ שלנו יש מנגנון מובנה לעמידות בפני לחץ, והמנגנון הזה  .ץלהתמודד עם הלח נושל

 .הוא הקשר האנושי
  :דבקות במה שנותן לנו משמעות בחיים טובה לבריאות, ואם נוסיף לכך את האמונה בעצמנו לסיכום

 .ןנוכל גם להצליח יותר וגם לשפר את הבריאות שלנו באותו הזמ, שנוכל להתמודד עם הלחצים
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 האדם כאזרח בארגון. 4

 
עד עכשיו עסקנו באדם כבורג במערכת ובמוטיבציה שלו בתור עובד, ועכשיו אנחנו מדברים על האדם כאזרח 

 בארגון ובאופן ספציפי על שחיתות, אתיקה, התנהגות ארגונית תאגידית ושת"פ.

 

 

 מה הקשר בין ערכים לרווחים?

 מה הקשר בין הון ושלטון?

 לעשות כסף בלי לפגוע בערכים?האם אפשר 

 האם אפשר להשיג מטרות טובות גם בלי להרוויח מהן?
 

 

 שחיתות

 נושא חם מאוד במדינה שלנו:

 -ייתכן וראש הממשלה בנימין נתניהו יועמד לדין במספר פרשות שנחקרו בשנתיים האחרונות •

 נתניהו קיבל כביכול טובות הנאה מהמפיק ארנון מילצ'ן. -1000פרשת 

קיים חשד כי נוני מוזס, מבעלי ידיעות אחרונות, עשה עסקה עם נתניהו לפיה יהיה סיקור  -2000פרשת 

 חיובי בעיתון בתמורה לצמצום תפוצת העיתון ישראל היום.

לא ומה ידעו המקורבים, יש  רכישת הצוללות מגרמניה: האם היא הייתה חוקית אופרשת  -3000פרשת 

 .נושאכרגע עד מדינה ב

הטבות שניתנו לבעל השליטה בחברת בזק שעל פי החשד שוב הזוג  :עיתון-שילטון-הון -4000פרשת 

 נתניהו ביקש סיקור אוהד באתר וואלה.
 דוד ביטן מהליכוד לכאורה עבר עבירות שוחד. •

 שנות מאסר בגין עבירות שוחד. 6-ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט הואשם ונידון ל •

ביתנו הייתה מעורבת בפרשת שחיתות, שקשורה חברת כנסת ממפלגת ישראל  -פאינה קירשנבאום •

 שלטון.-שוב קשר הון ,להעברת כסף ללוביסטים

 בגניבת כספי תרומות והונאה.ובהטרדות מיניות  דגנץ בזמנו הדיח מג"ד שחשו •

 מיליון שקלים. 250הורשעה בגניבת  2003בשנת ר ואתי אלון עבדה כסמנכ"לית השקעות בבנק למסח •
רשה מפורסמת בנושא השחיתות בה חברת אנרון, חברה אמריקאית לאנרגיה, פרשת אנרון, פ -בארה"ב •

המניות  ,טקססעשתה הטעיות במניות שלה. היא הייתה מאוד מוצלחת והוגדרה כמלכת האנרגיה של 

בנוסף, היה קשר בין בעלי החברה לממשל בוש  .את מחיר המניה ניפחו באופן מוגזםאבל  מאוד שלה עלו

המנכ"ל עזר לבוש לגייס מיליוני דולרים לכספי הבחירות שלו, ובתמורה החברה קיבלה הטבות  -הבן

 כלכליות מממשל בוש.

 
 .מפגינים במחאה על השחיתות השלטונית וח"כים מכל קשת הדעות הפוליטיות אנשים*

ערכי טוהר חשיבות על  ודיברשחיתות מסוכנת מאיראן ומחמאס, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון טען שה*

 המידות.

 

 הגדרה -שחיתות

 לקידום מטרות ואינטרסים: סוג מסוים של הפרת אמונים, שימוש בלתי הולם בתפקיד

למסגרות החברתיות אליהן הוא  חילול הנורמות החוקיות הפורמאליות, והידרדרות או אובדן נאמנות הפרט

 .משתייך
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 פנים לשחיתות: 2 -(1982ג'רלד ונעמי קיידן )

התמסדות מערכת בלתי פורמלית בתוך הארגון: סיוע, הסתרה, הגנה על מפירי החוק, לפעמים  -צד ארגוני

 .איום על מי שמאותת נגד

 .פערים כלכלייםהגדלת הנצחת הבדלי מעמדות,  -ד חברתיצ

 

 המושחתים עושים רציונליזציה לשחיתות:

 "מה רע בזה? -אם כולם" ,"אם כולם אז למה לא אני?סטייה "רגילה" לארגונית: "הבדל בין 

כנראה יש מנגנון פסיכולוגי שגורם לאנשים רמי מעלה ודרג להאמין שזה בסדר ושמותר להם, שזה לא משהו 

 רע כנראה. הם איכשהו משכנעים את עצמם באופן לא מוסבר שלא רק שזה בסדר אלא גם שמגיע להם.

 

 חשיפת שחיתויות

 whistle-blowing – Hunt, 1997הלשנה 

על ידי הפרט הפועל באותו  ,כפגומים מוסרית חשיפה ציבורית של מעשים, מחדלים או הוראות הנתפשים

 הארגון, כאשר החשיפה נתפשת כשלילית בעיני מעסיקיו או ראשי הארגון.

  

 בהדלפת המידע קיימים כשלושה אלמנטים מרכזיים:

 .תפישה של מישהו בארגון שמשהו אינו כשורה בארגון הנ"ל* 

 .* תקשורת עם גורמי חוץ לגבי המחדלים הללו

 .הזה הוא פסול * תפישה על ידי לפחות חלק מאלו שבראש הארגון שהמעשה

 

 חקיקה בישראל

אם חובה לדווח על מעילה גם . לא כשרים" בארגון"מטפלת בחובת הדיווח של העובדים על המעשים ה .1

 .העבירה עדיין לא בוצעה

 ההלשנה.שמלווה בד"כ את אקט  ןמטפלת בבעיית הפיטורי .2

 

 ?אילו חוקים קיימים בארץ 

 החלה החקיקה בנושא: 80-רק בשנות ה

חובה להשיב עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על חשיפת מעשי שחיתות, ובמקרים שהדבר  -1981 •

 מיוחדים.לא מתאפשר, יש לתת לו פיצויים 

 . הגנה בחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי -1992 •

 25-ארגון המעסיק יותר מ חוק הגנה על עובדים החל על כל הגופים הציבוריים במשק ועל כל -1997 •

עובדים. לפי החוק, "לא יפגע מעביד בתנאי עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד 

 מעביד". 

חוק אשר  -ימוביץ' העלתה הצעת חוק שהתקבלה לעידוד טוהר המידות בשירות בציבורשלי יח -2007 •

 מעודד עובדי ציבור לחשוף שחיתויות.

 

 בארה"בחקיקה 

שהתלוננו  החברה תספק הגנה ותמנע פגיעה בעובדים -2002, אוקסלי-סרבנס חוקבעקבות פרשת אנרון: 

 .שתפקח על יישום הנוהל לועדת ביקורתעל אי סדרים כספיים. לעובד תהיה גישה ישירה 
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  .לא קל לחשוף שחיתות כי ברגע שעושים זאת מתנקלים לך 

ות דת מהנדס העירייה העבירה למשטרה חומר על חשימקרה שקרה בעיריית רמת גן, בו סגנ :לדוגמא

דחופה למעשי שחיתות לכאורה באגף ההנדסה. מיד לאחר מכן החלה העירייה בהליך לפיטוריה. פנייה 

 למבקר המדינה בלמה את התהליך. 

מנהיגי הארגונים עושים כמעט הכל כדי בסוף לפטר את העובד ודרושה התערבות גדולה של גורמי הצדק *

 הכי גבוהים במדינה כדי למנוע זאת.

 

 אתיקה

 הגדרה -אתיקה

האתיקה בוחנת את ההתנהגות האנושית. התנהגות ראויה מאופיינת באימוץ ערכים מוסריים אליהם יש 

 = מנהג. Εθοςלשאוף. ביוונית, אתיקה 

 הגדרה -ערך

 מעשה אחד על פני מעשה אחר. מביאים אותנו להעדיףהעקרונות הפעולה וקני מידה 

 אתיקה .vsמוסר 

, מה הנורמה זהו תיאור של מצב עניינים נורמות. -אוסף כללי התנהגות המקובלים בחברה ובתרבות -מוסר

 אנשים חושבים שמגדיר מוסר.שמה מ. זאת בשונה סוציולוגים, אנתרופולוגים(דבר שבודקים ) ומה המנהגים

 מהו המעשה הראוי לעשותו? כללי ההתנהגות הראויים. הסוגיה המרכזית: -אתיקה

: ביום הראשון למלחמת לבנון הרמטכ"ל דן חלוץ מכר מניות לדוגמאמעשה יכול להיות חוקי אבל לא אתי. 

לקראת נפילת הבורסה, כי בעת מלחמה הבורסה נוטה לספוג מהלומה. בעת מקרה החטופים וחילופי אש 

קש שימכור לו יבבר עם יועץ ההשקעות שלו ויכבדים, לפני שאפילו המדינה ידעה שיש מלחמה, הרמטכ"ל ד

 את התיק. לכאורה אין חוק שאומר שאסור לעשות זאת אבל זה מעשה מאוד לא אתי.

 לפי פרופסור אסא כשר -תיקההגדרה נוספת לא

 שלושה חלקים לאתיקה:

 החוק. רהחלק התחתון בסולם. מייצג את המשפט ואת מה שמתי -הסף .1

 אדום.פעילות מהסף ומטה זו עבריינות, כמו מעבר באור 

 מייצג את האתיקה המקצועית, האידיאל המעשי. -הרף .2

 פעילות בגובה הרף ומעלה היא התנהגות ראויה.

 מייצג התנהגות מותרת מהבחינה החוקית, אך לא ראויה מבחינה אתית. -המתחם הבינוני .3

חינוכית ולא -תחם הבינוני צריכה לכלול גיבוש תגובה מקצועיתהמהתמודדות נכונה עם התנהגות מ

 ענישה.

 

הסתדרות  ,בשונה מתחומים אחרים

הפסיכולוגיים בישראל בעלי אתיקה 

 מקצועית מוצקה. 

 :בפסיכולוגיה יש קוד אתי מקצועי ברור
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  Corporate Social Responsibility– (CSRאחריות חברתית תאגידית )

תוך ארגונית שבאמצעותה הארגון מפקח ומוודא כי רוח החוק, הסטנדרטים האתיים והנורמות  רגולציה •

 הבינלאומיות נשמרות. 

 ארגונים לעשות יותר למען החברה מעבר לרווחת הארגון המידית.  בקרב כיום מקובל  •

 .לנזקקים בעיקר -תרומה כספית לקהילה -בעבר

 .חברתית וסביבתית כספית, -ערוציםתרומה בשלושה  – Triple Bottom Line-כיום

זה לא רק חטיבה לימודית אלא גם ימי עיון והשתלמויות, מחקרים בנושא, יזמות  -דוגמא למושג קיימות

 בקיימות ומגמה הולכת ומתחזקת בכל הנוגע לתרומה הסביבתית.

"התיירקקות", הם לא באמת ירוקים *תמיד יש "חשש" שארגונים עושים את זה בשביל הנראות בלבד, 

 אלא זו התייפייפות ולא באמת רוצים לתרום לחברה מאכפתיות כלפיה.

 

 מה גרם לשינוי? -דרישה להתנהגות כוללת ראויה

 .חיזוק הדרישה לאכיפה וויסות -חשיפת פרשות שחיתות )כגון אנרון( .1

 .נדרשת אחריות עולמית -לעולםעצום הגודל קובע! פוטנציאל נזק  -גלובליזציה .2

 .נאבקים נגד חברות עסקיות המנצלות כוחן לרעה – 3-המגזר ה .3

. אף (ומה אתה עשית בשביל אפריקה?"") ,"אזרחות ארגונית"על ציונים  -מדדי דיווח ומדידה -תדמית .4

 כי זה פוגע להם בתדמית.ארגון לא רוצה לראות את עצמו בתחתית הרשימה 

 קושי להסתיר התנהגות לא נאותה. -התפתחות האינטרנט .5

  שינויים דרסטיים באקלים כדור הארץ, אחריות לאיכות הסביבה. .6

 

 מנהלים בכירים שאלו מה הכי חשוב להם 6,000*בסקר שעשו בקרב 

 במילוי התפקיד.

  .האחרוןמקום : יצירתיות במקום הראשון, הגינות בהתוצאות

 

 עסקים חברתיים, "המגזר הרביעי" -השלב הבא

  שילוב של אחריות תאגידית והזדמנויות עסקיות.עליית מדרגה בנושא היא 

 הרעיון הוא לבנות עסק שמצד אחד דואג לסביבה ומצד שני עושה רווח מעסקים. 

 דוגמאות:

 ובסופו של דבר גם מקבלים רווח., (פחות זיהום לכדור הארץלם )מייצרים טוב לעו -מכונית היברידית 

 ארגון של אנשים עיוורים שעושים מסאז'ים. זה משלב תרומה, תעסוקה וקידום של  -ידיים רואות

 אוכלוסיה מוחלשת ונותן להם כמו לראש הארגון פרנסה ורווח.

 Prepex-  מכשיר שנועד לצמצם את אחוזי מחלות המין באפריקה על ידי הסרת העורלה של גברים. הוא

 הומצא על מנת לקדם מטרה חברתית ויחד עם זאת מכניס רווחים.

 מהן מגיעות דרך  85%-מכרה נעליים באפריקה בדולר, כדי לצמצם מחלות שמסתבר ש -חברת אדידס

הרגליים. כך הם גם מרוויחים כי אנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות נעליים בדולר וגם פועלים 

 לצמצום המחלות באפריקה.

 ברות פרטיות שעוזרות למי שרוצה להיכנס לתחום המגזר הרביעי ולהרוויח ממפרויקטים בעלי קיימות ח

 מטרה חברתית. 
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 rganizational Citizenship BehaviorO- (OCBהתנהגות אזרחית בארגון )

 מגוון התנהגויות מעבר לדרישות התפקיד הפורמלי התורמות לארגון ולחברים בו.

מספיק להיות עובד שבא לעבודה, עושה את מה שצריך והולך הביתה. היום הטענה היא שהיום לא 

ש מחויבות נוספות מעבר לדרישות הפורמליות. כלומר, הם יהארגונים מנסים לגרום לעובדים שלהם להרג

לא באמת מחייבים את העובדים אבל יש ציפייה מההנהלה להשתתפות בדברים מעבר לשעות העבודה, 

 ת מחוץ לארגון, והעובדים נמדדים גם במובן הזה.במיזמים ובהתנדבויו

 .אינן חלק מדרישות התפקיד הפורמאלי –

 .אין הכשרה עבורן –

 .אין תגמול ישיר עבורן –

 : עובדים שמציעים להם בשעות הפנאי להעביר תוכן לשאר העובדים בנוגע לתחומי העניין שלהם.לדוגמא

 

 

חלק  יאנתחושה שהתנהגות אקסטרה יוצרת מחויבות וגם יוצרת סיפוק, : OCB-*הצדקה תיאורטית ל

 ממשהו יותר גדול ממני ומסתכלת מעבר לחלקת האלוהים הקטנה שלי.

 . OCB-אנשים בעלי מצפון גבוה ואמפתיה גבוהה ייטו יותר ל -OCB-ביש קשר גם למימד אישיותי *
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 . הרצאות אורח5
 -הרצאת אורח ראשונה

 מודלים שונים לשכר ומוטיבציה –"מוטיבציה, שכר ותגמול" 
 בוימל-מאת: ד"ר ליעד ברקת

 

 הגדרה:-שכר
 כל צורות התגמול הכספי, המוחשי או ההטבות שעובד/ת מקבל/ת כחלק מיחסי ההעסקה שלו/ה.

 

 למה משמשת מערכת השכר וההטבות בארגון?

כדי למשוך את האדם שיבוא לעבוד אצלנו ולא אצל אחרים, השכר צריך להיות מספק אל מול  -משיכה .1

 הציפיות של אותו אדם ואל מול מה שקורה בשוק.

צריך לדאוג לפיתוח מתמיד של העובדים בארגונים. למשל, בסופי שנה עושים הערכת עובדים  -פיתוח .2

 ובהתאם להישגים שלו נותנים לו תגמול.

ור העובד במערכת דורש עבודה על מוטיבציה. אם העובד יגלה שאדם אחר מרוויח יותר ממנו שימ -שימור .3

זה יגרום לו לתסכול. החברה יכולה לתת לעובד כסף והיא יכולה גם לתת לו משהו שווה ערך לאותו סכום 

דבר  -אבל עם ערך נתפס גבוה הרבה יותר. למשל השתלמות, למידה של דבר שיתן לעובד ערך מוסף

 ששווה כסף. 

 דוגמאות מארגונים:

 בשנה שיכלו לנצל אך ורק ₪  1,000נתנו לעובדים  -: באינטל היה דבר שנקרא דמי איכות חייםאינטל

לטובת דברים שיתנו להם ערך מוסף, כמו הצגות, ספרים, מוזיקה ספורט, חוגים, כל דבר שהוא לא בסיסי 

הערך הנתפס היה גבוה יותר מהערך המוחשי של הכסף לחיים )אי אפשר ללכת עם הכסף הזה לסופר(. 

האלו הפכו למשהו אחר לחלוטין ₪  1,000-הארגון נתן לעובד משהו כדי לעשות משהו לעצמו, כיף. ה -הזה

 מה שעזר למוטיבציה הפנימית של העובדים.

 

 דברים עם פירוט של איזה  לא יבוא לעבוד אצלם,: חברה ששלחה לאדם כסף כדי שהוא אנגורה מדיה

שונים אפשר לקנות עם הכסף הזה. החברה עשתה גימיק מסוים להגיד והיא בעצם ניסתה להגיד לעובד 

שלעבוד אצלם שווה יותר מכסף, הם רוצים שהעובד יעשה את הבחירה לבוא לעבוד אצלם כי הוא באמת 

 רוצה ולא רק כי הוא רוצה כסף. הם רוצים עובדים שיראו בעבודה שלהם בחברה משמעות.

 

 תיאוריית מוטיבציה מרכזית:

Determination Theory-Self (Ryan & Deci, 1985) 
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 מושפעת משכר / עונש. -מוטיבציה חיצונית :באדום

 נובעת ממשהו עמוק בתוכנו, הנעה פנימית לחלוטין. -מוטיבציה פנימית בירוק:

 מוטיבציה פנימית וחיצונית, מדובר במנעד:: טווח שלם של התנהגויות, התיאוריה אומרת שאין רק ביניהם

 יש אנשים שמונעים מאגו, שזה קצת יותר ממוטיבציה חיצונית. •

זה עדיין  -הם יסיימו קורס טיס כי זה חשוב לתרום למדינה -יש אנשים שפועלים בגלל הערכים שלהם •

 חיצוני )כי דורשים ממנו( אבל זה גם פנימי )תואם ערכים(.

הם רוצים  -רים שהגיעו מבחוץ אבל האדם עשה להם סינתזה עם העצמייש אנשים שמונעים מדב •

לסיים קורס טיס כי אמנם זה חשוב לחברה ובגלל זה עשו זאת מלכתחילה, אך עם הזמן הם הבינו שזה 

 למשל החלום של חייהם )דבר פנימי(. 

 בולות באיזורים בהם המוטיבציה חיצונית אבל יש קרבה מאוד גדולה למוטיבציה הפנימית הג

הופכים דקים; ניתן לראות שאפשר לקחת מוטיבציה שהתחילה כמשהו חיצוני ולהפוך אותה 

אפשר לתת למישהו כסף ואפשר לתת לו את הערך של הכסף  -לפנימית יותר. מתקשר לכסף

 בצורה של למידה או השקעה בעצמו, דבר שהוא יותר פנימי.

אם ניקח שכר והטבות ואת חלקם נעביר לחלקים הפנימיים ניצור מוטיבציה פנימית אצל  בשורה התחתונה:

 אנשים, מה שיגרום להם לעבוד טוב יותר.

 

 World @ Workמודל השכר והתגמול המלא על פי 

 השכר והטבות )פנסיה, רכב(. מה שנכלל בתוך כל עולמות השכר אלו

 כשאומרים לעובד "תודה". -כו נכנסים הוקרותבמודל הם מציגים מערך של פיתוח אישי, שבתו

 

בימינו אנשים נדרשים לקחת יותר אחריות על למידה של עצמם, ללמוד עצמאית לפעמים מה  •

 שנדרש מהם לעבודה, וידע/למידה של דבר חדש אלו דברים ששווים כסף.

 טים.עדיף לתת לעובד את התגמול בהתאם לזמן בו זה מגיע לו, אם בחגים ואם אחרי פרויק •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השכר והטבות )פנסיה, רכב(. *מה שנכלל בתוך כל עולמות השכר אלו

 *עדיף לתת לעובד את התגמול בהתאם לזמן בו זה מגיע לו, אם בחגים ואם אחרי פרויקטים.

 *הרעיון הוא להבין שלכל סוג יש אינסוף אפשרויות ליישום.
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 והתגמולסוגי ההטבות השונים על פי מודל השכר 

תשלום לעובד עבור שירותים שהוא נותן )זמן, מאמץ, יכולת(. כולל גם מרכיבי שכר קבועים וגם  שכר: .1

 משתנים על פי תוצאות או ביצועים.

תוכניות שהמעסיק מיישם בנוסף למנגנון השכר, בריאות, חיסכון לפרישה, אובדן כוח עבודה.  הטבות: .2

 ם ולמשפחותיהם.מספקות מערכת תמיכה נוספת והגנה לעובדי

פילוסופיה, תוכניות ומדיניות מעסיק שתומכות בהצלחת השילוב בין עבודה לבית. לדוגמא:  עבודה:-בית .3

אפשר לקחת עבודה ולחלק אותה בין שני עובדים כך שזה יהיה טוב לשני הצדדים והעובדים יוכלו לנוח 

 כשהם צריכים בעוד עובד אחר מחפה עליהם.

ם ברמת היחיד, הצוות הוארגון על מנת לתמוך בהצלחת הארגון. כולל הצבת הסכמה על יעדיביצועים:  .4

 ציפיות, הערכה, פידבק ושיפור מתמיד.

תשומת לב מיוחדת לפעולות, מאמצים והתנהגות. יכול להגיע בצורה  -תחת מערך פיתוח אישי הוקרות: .5

 מוחשית )כסף, מתנה( או לא מוחשית )תודה(.

 שמאפשרות לעובדים להתמחות ולהשיג ידע ויכולות. מערך התנסויות ולמידהפיתוח:  .6

  בימינו אנשים נדרשים לקחת יותר אחריות על למידה של עצמם, ללמוד עצמאית לפעמים מה

 שנדרש מהם לעבודה, וידע/למידה של דבר חדש אלו דברים ששווים כסף.

קידום, הרחבת תוכנית לכל עובד להשגת היעדים המקצועיים שלו. לדוגמא: הזדמנויות קריירה:  .7

 והעשרת תפקיד. מיושם פנימית בארגון לטובת העובדים הקיימים. 

למה הזדמנויות קריירה נחשבות כתגמול? למשל אם יש תפקיד שהתפנה לכמה חודשים ונבחר עובד -

שימלא אותו לזמן הזה, הוא ירכוש עוד מיומנויות שאיתן הוא יוכל להתפתח ולהיות למשל כשיר להגיש 

מועמדות למשרה מלאה בתחום הזה, מה שיכול להביא אותו להתקדם, להשתדרג מבחינת הטבות וכו'. 

 למידה = כסף.

 דוגמאות לתפיסות שכר ותגמול בארגונים: 

מייקרוסופט נותנים לעובדים שלהם חמישה ימים שבהם הם משלמים  -מייקרוסופט: ימי למידה בתשלום •

הימים האלו ללמידה של מה שהם ירצו לעצמם )יוגה, גלישת גלים,  לעובדים שלהם ואומרים להם שיקחו את

 מה שירצו(. -שפת תכנות

 

כשאמזון הגיעו לארץ הם גייסו רק כמה מאות בודדים של עובדים, והם לקחו אנשים ממש  -אמזון: שכר עתק •

אותם להישגים? בחודש(. האם צעד כזה הוא צעד שיוביל  100,000טובים ולכל אחד נתנו משכורות עתק )

הם לקחו את הכוכבים שבשוק, איתרו את הטובים ביותר ולכן הציעו להם את המשכורת הזו כדי למשוך 

 אותם אליהם. הם עשו את המשיכה, השאלה היא איך זה מחזיק קדימה והאם זה יעזור להם לפעול ולתפקד.

 

דה משתלטת לנו על החיים ואנשים אנשים היום יעדיפו זמן מכסף, כי העבו -לינקדאין: חופשה ללא הגבלה •

צריכים לנוח. הערך הנתפס של ימי חופש עבור העובד עולה: בלינקדאין הם נתנו לעובדים ימי חופשה ללא 

הגבלה. בצורה הזו החברה הסיטה את מערך העבודה מזמן לביצועים, לא משנה להם מה העובדים עושים 

שתמשו באינסוף ימי חופש כי הם היו צריכים להגיע העיקר שיגיעו לתוצאות.  במקרה הזה העובדים לא ה

 לביצועים.

 

( Sabbaticalשנים מקבל חמישה וחצי שבועות של חופשה רצופה ) 7עובד שנמצא באינטל  -אינטל: שבתון •

וזו דוגמא לאיך נותנים כסף בצורה פנימית יותר עם ערך נתפס גבוה לעובד. למשל יש עובדים שזה גורם 

 כדי להגיע לתקופת השבתון הזו. זה עוזר למגנון השימור של העובדים. להם להישאר בחברה 
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 מוטיבציה:התגמול וה מימחקרים עדכניים בתחו

 תגמולים לטווח קצר. .1

 תגמולים לטווח ארוך. .2

 הנעת עובדים להתנהלות כלכלית נכונה. .3
 

 . תגמולים לטווח קצר:1

 בוימל, גיא הוכמן ודן אריאלי-ליעד ברקתכסף זה לא הכל, מילה טובה שווה יותר מכסף: מחקר של 

הרעיון הוא שאנשים לא תמיד מתנהלים על פי בחירות מושכלות, כיוון שאנשים מושפעים גם מהרגש. אי 

 אפשר לחשוב שאנשים פועלים רק באופן רציונאלי. 

 

 תגמול לטווח קצר, מבוססי ביצועים, בעלי ערך נמוך

בבונוסים לטווח קצר והם אהודים מאוד על עובדים, כיוון שהם מהחברות הפרטיות משתמשות  80% •

 מאפשרים לארגון לעורר מוטיבציה בקרב עובדים בעלות נמוכה יחסית.

 כסף יכול לגרום לעובד להיות מאושר, ויכול גם לגרום לו להיות כועס אם הוא חושב שמגיע לו יותר.  •

ופך למשהו טכני שעלול לאבד מהערך יש ארגונים שבהם יש שוברים במעטפות צבעוניות וזה ה •

 שלו.

 

בונוסים עובדים או לא?  -הסבר על המחקר בוידאו של "כאן" מדע

https://www.youtube.com/watch?v=rK4MFFkPww0 
 

  איזה תגמול עובדים יעדיפו? -במחקר רצו לבדוק

 ₪( 100כסף ) .1

 ₪( 100מתנה )פיצה משפחתית, שתייה וקינוח בשווי  .2

 בחירה בין כסף ומתנה .3

 מילה טובה ממנהל/ת )הודעת טקסט אישית מהמנהל/ת של המנהל/ת( .4

 

 

 

 

כששאלו עובדים איזה תגמול הם מעדיפים, הם בחרו בכסף במקום הראשון ובמקום השני ביום חופש 

 .במקומות האחרונים -מהעבודה. תודה ממנהל/מעובד

 *קיים הבדל בין דיווח עצמי לבין מה שקורה בפועל.

 מהלך המחקר

 עובדי מפעל אינטל בקרית גת. 156השתתפו בו  •

 שבועות בהם תגמולים שונים ניתנו בצורה רנדומלית. 5 •

 התגמולים ניתנו על בסיס השגת קריטריון תפוקה מוגדר מראש לכל עובד. •

נמדדו במשתנים תלויים )וכן נמדדו שבועיים לפני ואחרי תוכנית פרודוקטיביות, שביעות רצון וימי מחלה  •

 הבונוסים(.

המחקר הוא מחקר של חשיבה גבוהה; לכל עובד יש מכונה והמטרה שלו היא למקסם את העבודה שלה.  •

 היה מדד מדויק שבחן כמה באמת הצליחו העובדים למקסם את המכונה.

 ימים, כאשר התגמול ניתן להם ביום הראשון. 4 ימים ולאחר מכן נחים 4העובדים במפעל עובדים  •

 

https://www.youtube.com/watch?v=rK4MFFkPww0
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 התוצאות

 ביום הבונוס בכל התנאים הייתה עלייה בתפוקה אל מול יום רגיל.  •

בסכימה של שאר הימים בסוף הייתה ירידה בביצועים בקבוצה שקיבלה כסף ופיצה, כך שבסופו של דבר  •

 בה הסתכמו לביצוע חיובי/ללא שינוי. היה ביצוע שלילי. לעומת זאת, בחירה בין כסף למתנה ומילה טו

בחרו בין מתנה לכסף כסף, ככה שהם קיבלו כסף כמו אלו שלא הייתה להם בחירה, אבל להם לא  72% •

הייתה ירידה בביצועים. הסיבה: עצם העובדה שמישהו שאל אותם, גם שאלה שולית, גרמה להם להרגיש 

 שרואים אותם ושלאנשים אכפת מהם.

שעות מחלה בממוצע, בזמן הניסוי  16לפני הניסוי אנשים לקחו  -ו שעות מחלהבעקבות המחקר בדק •

שעות ימי מחלה בממוצע. מבחינת הנוכחות שלהם והפרודוקטיביות שלהם  4ואחריו אנשים לקחו רק 

 בעבודה, תוכנית הבונוסים עבדה.

מה שאנשים אומרים אנשים היו יותר שבעי רצון מהכסף והמתנה. מחזק את זה ש -שביעות רצון מהתגמול •

 שונה ממה שהם עושים, מה שעובד על המוטיבציה הפנימית זו המילה הטובה.

 

רוב הארגונים מבססים את תוכניות ההטבות שלהם על סקרים. חשוב להבין שמה שאנשים מדווחים זה לאו 

ון דווקא מה שהם באמת חושבים ומה שבאמת משפיע להם על ההתנהגות. חשוב גם שהם יהיו שבעי רצ

 אבל חשוב לדעת שזה לא אותו דבר.

 

 מסקנות המחקר

 פידבק חיובי הוא גורם מוטיבציוני חזק. •

 ספקו לעובדים שלכם "בחירות פשוטות" כשניתן. •

התזמון חשוב. על מנהלים לקשר את התגמול לביצוע, ולצפות לירידה בביצועים לאחר קבלת  •

 התגמול.

 שביעות רצון לא שווה לפרודוקטיביות. •

 

 ולים לטווח ארוך:. תגמ2

 מה הקשר בין תגמול בכירים לביצועי החברה? דן אריאלי ושות'

 באופן מפתיע, מחקרים רבים מצביעים שהקשר בין תגמול בכירים לביצועי החברה הינו לא מובהק. •

 הקשר בין מתן אופציות )המבוססות על ביצועי עתיד( למנהלים ובין ביצועי החברה מבוסס יותר. •

 משתנים והטיות חשיבה שפוגעים בקשר הישיר שבין תגמול בכירים לביצועי החברה.ישנם  •

 ישנן הטיות חשיבה שפוגעות בהתנהלות הכלכלית של העובדים. •

 האם הקשר בין תגמול ומוטיבציה תמיד חיובי? לא:

Yerkes Dodson Law: 

בחנו שלוש קבוצות עכברים במעבדה שרצו 

 להגיע לגבינה בקצה השני:

הולך באופן רגיל  -בר שהדרך פתוחה לפניו. עכ1

 במבוך עד שהוא מגיע לגבינה.

. עכבר שחוטף שוקים חשמליים ברמה בינונית 2

רץ יותר מהר כדי לא לחטוף עוד  -בדרך לגבינה

אחד. *ברמות בינוניות של עוררות אנחנו 

 מתפקדים הכי טוב.
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ת הזרם החשמלי לרמה שממש כאבו כשהגבירו א -. עכבר שחוטף שוקים חשמליים ברמת כאב גבוהה3

 לעכבר האוזניים מרוב שוק, הוא איבד את זה ונעמד במקום. השוקים גרמו לו לביצועים מאוד נמוכים.

 

 האם בונוסים גדולים תמיד יעילים?

 עבור ביצועים במשחקים שדורשים חשיבה, יצירתיות וזיכרון קיבלו תגמול מסוים:

 )אטימות, שעמום(שכר של יום  -1קבוצה 

 שכר של שבועיים )לחץ בינוני( -2קבוצה 

 חודשים )לחץ גבוה מדי( 5שכר של  -3קבוצה 

 

 התוצאות:

עבור הבונוס הגדול היה את אחוז ההצלחה הנמוך ביותר.  

השכר כל כך גבוה האדם עסוק רק בכך אשר הסבר: כ

שהוא לא יצליח להגיע לתפוקה הרצויה מה שגורם לו לא 

 ו שצריך.לתפקד כמ

 

. הנעת עובדים להתנהלות כלכלית נכונה3  

 )חתן פרס נובל(: רלת'יימחקר של ריצ'רד 

 טיילור דיבר על רעיון פשוט שגרם לשינוי ברמה לאומית.

Nudge- נדנוד 

 מושג מרכזי בתיאוריה. •

 הרעיון הוא לעשות טריק שיעקוף חשיבה רציונלית, שבעזרתו אפשר להתגבר על התנהגויות של אנשים.  •

 דוגמאות: •

הדביקו מדבקה של זבוב במקום אסטרטגי בתוך משתנה וזה שיפר משמעותית את -

 הניקיון של השירותים.

שדרוג בחינם של תוכנית ע"י כפתור בצבע אפור שגורם לאנשים לחשוב שהוא לא -

 עובד ואז לשדרג בטעות בכסף. 

 

Save more tomorrow 

 טיילור ניסה לגרום לאנשים להתנהג בצורה יותר אחראית מבחינת ההתנהלות הכלכלית:

לאנשים שהם צריכים לחסוך  לא בכל המדינות בעולם יש חובת הפרשה לפנסיה, ולא משנה כמה מסבירים

 אנשים לא עושים את זה.  -לפנסיה ולהתנהל בצורה חכמה ל"יום סגריר"

כל פעם שאדם יקבל העלאה במשכורת ישאלו  -התוכנית: טיילור הציע להכניס נדנוד, דבר שעוקף מחשבה

תהיה לו בעיה  לפנסיה. הרעיון הוא שכשיהיה לו יותר כסף ברור שלא 3%אותו הם הוא ירצה להפריש ממנה 

 לחסוך. 

 התוצאות:

 מהעובדים הצטרפו לתוכנית. 78% •

 נשארו גם לאחר העלאה רביעית. 80% •

 חודשים. 40מהמשכורת תוך  13.6%-ל 3.7%-הגדלת אחוז חיסכון מ •
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 כיצד ניתן לגרום לעובדים לחסוך?

• Nudges-  אנשים אוטומטית לתוכנית לדוגמא הרשמה אוטומטית: אנשים לרוב פסיביים, לכן צריך לרשום

 כך שמי שלא רוצה יצא בעצמו, רוב האנשים לא יצאו.

• Save more tomorrow. 

תוכניות השקעה בטוחות, אחראיות, לא מנוהלות על ידי אנשים: אנשם הם לא יצורים רציונאליים מטבעם  •

 כות.צריך לנצל את זה לדבר חיוביים שיעזרו להם בהמשך גם אם לא מיד מודעים להשל ולכן

 תוכניות מוכנות וקלות להטמעה על ידי הממשלה: להנגיש תוכניות לטווח ארוך תוך הטיות בחשיבה. •
 

 

 סיכום ההרצאה

התחלנו במוטיבציה פנימית וסיימו במקום שבו לא הולכים למוטיבציה, למשמעות אלא להתנהלות עם 

 יניהם בצורה אפקטיבית. גורמים עוקפים. כל הדברים האלו נכונים וחשובים, החוכמה היא לשלב ב

 

 

 -הרצאת אורח שנייה

 הפסיכולוגיה בשירות עולם התעסוקה 
 ידיל חפצמאת: ג

 

 בהכשרתו הוא פסיכולוג ארגוני ויועץ ארגוני. 

תחום  -פקידים של יועץ תעסוקתי/ארגוני בשירות התעסוקהנוגעת לת עולם התעסוקהשירות ב הפסיכולוגיה

 ארגונית.שלם של פסיכולוגיה 

 

 מהלך ההרצאה:

לחשוף אותנו למה שקורה היום בשירות התעסוקה, מהפכה של השנים  -. רקע על מאיפה גיל מגיע1

 .אפילו לאנשי האקדמיה ,האחרונות. לכל אחד יש איך להיעזר בשירות התעסוקה כמו שהוא היום

 .. היועץ ותפקידיו2

 .ץיעו. תהליך הי3

 .קריירה"מונח "פיתוח סבר ה. ה4

 

 רקע. 1

 שינויים בין דוריים בתחום הקריירה: •

 קריירות במהלך חייו. 7כשגיל היה בגילנו אמרו לו שהדור שלו יחליף -

 הדור של ההורים שלנו החליפו בין החלפה אחת לבין אפס קריירות בחיים.-

לא רק כי תוחלת החיים גדלה, אלא כי יש קריירות לאורך החיים.  12לדור שלנו מנבאים החלפה של -

אלו גורמים לעובדים להיות פחות יציבים ולמנהלים להבין שביטחון  המון אופציות ורצון לטעום מהכל.

תעסוקתי הוא לא מוצר מאוד נדרש, מה שחשוב זה גיוון וחיזוקים מידיים. מנהלים שהבינו זאת הצליחו 

 להאריך את תוחלת משך העבודה של העובדים בארגון.

 אבטלה חיכוכית )זמנית(: •

נמצא בין עבודות כתוצאה משינויים בשוק העבודה, כניסה  מונח מתחום הכלכלה, המתאר מצב בו אדם

לשוק לראשונה ועוד. אם אחוז האבטלה החיכוכית יעלה במקביל לעלייה במספר הקריירות של הדורות 

 הבאים, יהיו מובטלים רבים.
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 מהפכת האיכות בשירות התעסוקה: •

 עלייה בתמיכה בהשמה.-

 מתן חכות ולא דגים.-

 פיתוח ההון האנושי.-

רק כשהיינו ילדים שאלו אותנו מה אנחנו רוצים לעשות פיתוח קריירה ולא רק תיווך עבודה: -

ליוו אותנו בהמשך התהליך. לפעמים צריך לשאול את עצמנו איפה אנחנו רוצים לא כשנגדל, ומאז 

מתחילים מהשאלה מה האדם רוצה לעשות ואז בשירות התעסוקה להיות ולא רק לזרום עם החיים. 

אחורה, אם הוא רוצה להיות מנהל שיווק הוא צריך להתחיל בעבודה קטנה בשיווק ואם הוא  גוזרים

תארים מסויימים שכדי להתקבל ו רוצה להתחיל בעבודה קטנה הוא צריך לבוא עם הכשרה מסוימת

מסוים. הגלגול אחורה הזה הוא הכרחי כשאנחנו מנווטים את עצמנו. זו המשמעות ציון אליהם צריך 

אלה אנחנו  כיום עומד במרכז, כתוצאה מהחלפות הקריירה התכופות.ח קריירה וזה דבר ששל פיתו

 ולכוון את עצמנו לפי מטרות ושאיפות מוגדרות מראש. צריכים להיות עם הידיים על המושכותש

 

 היועץ ותפקידיו. 2

 מתווך מציאות: .1

 הזדמנויות(.-איומיםחולשות, -אישי )חוזקות SWOTניתוח  •

לא כל בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה יתקבלו לתואר שני בקלינית. צריך  -תיאום ציפיות לנועץ •

לעשות זאת בעדינות, להציע אלטרנטיבות ולרדת לשורש העניין. לדוגמא, אם האדם רוצה לטפל 

 ברי השגה עבורו. באנשים יש עוד אפשרויות לעשות זאת מלבד פסיכולוגיה קלינית שאולי כן יהיו

 משקף את "איזורי העיוורון" של הנועץ. •

 מדריך את הנועץ בתחום עולם התעסוקה ומטיב את השתלבותו שם. •

 תומך רגשי: .2

 לדעת להגיב ולהתייחס לדבריו של הנועץ, לשים אותו במרכז.-הקשבה פעילה •

המילים האלו לא עוזרות ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה: בסימפתיה אין המשפט של "כן אבל", 

 לאדם שזקוק לסיוע.

 תמיכה •

 נטול שיפוטיות •

 מסייע לנועץ לראות עצמו באופן ברור ומלווה בתהליך היכרות העצמי. •

ודע מה קיים בשוק, אבל מי שיודע מה הוא אמנם יהיועץ  -עוזר לנועץ לשאול את השאלות הנכונות •

 אצלו הידע קיים., רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול זה רק האדם עצמו

 מחזק ומעצים: .3

 היועץ כמאמן תעסוקתי •

אילו שיעורי בית יכולים להיות בתחום התעסוקי כשעושים לאדם פיתוח קריירה?  -שיעורי ביתמתן  •

, כי דברים שרואים אם אדם מתאהב במשרה ההמלצה היא למצוא אדם שעובד שם ולהתלוות אליו

 מכאן לא רואים משם.

 אקטיביות-פרומעודד  •

 בונה יחד עם הנועץ אופציות לפעולה. •

 מתכנן תוכניות לטווח הקרוב והרחוק. •

 מארגן את הכאוס ומשרטט את הדרך. •
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 תהליך הייעוץ. 3

 הראיון הייעוצי:

ריאיון הוא סוג של תקשורת בינאישית מילולית, שיש לו מטרות, הוא תחום בזמן ותפקידי המראיין  •

היועץ נושא באחריות לייעוץ שלו אבל בסוף האדם יבחר באופן עצמאי מה הוא בוחר  -והמרואיין ברורים

 לעשות עם הייעוץ שקיבל. מדובר בתהליך של מספר מסוים של פגישות עם התחייבות ותוכנית ברורה.

 הריאיון הייעוצי הוא כלי העבודה הבסיסי והחשוב ביותר של יועץ ההשמה. •

 ים מקצועיים ומיומנויות בינאישיות רבות.  הריאיון דורש מיועץ ההשמה כישור •

 

 -מטרות הראיון

הכרת הנועץ ואבחונו התעסוקתי, בירור חוזקות, חסמים, נטיות תעסוקתיות, מוטיבציה וגיבוש  •

 תעסוקתי. 

 קריירה. לפיתוחהעצמת הנועץ, יצירת שינוי מחשבתי והתנהגותי וגיבוש תכנית תעסוקתית המכוונת  •

 יצירת קשר בונה וביסוס האמון בין היועץ והנועץ, כולל תיאום ציפיות ועיבוד חוויות רגשיות.  •

 

 -הראיון הייעוצי בשירות התעסוקה

 תעסוקתית ובנקיטת פעולות ליישומה.הריאיון הייעוצי חייב להסתיים בגיבוש תכנית  •

 הריאיון הייעוצי יכלול תמיד הקשבה פעילה, הבעת אמפתיה, עידוד והעצמה. •

 לרכוש כלים נוספים ודרכים לסייע לנועציו. -היועץ צריך להימצא בתהליך למידה תמידי •

 תיעוד הייעוץ הינו חלק בלתי נפרד מהתהליך. •

י עצמו גם אם כלי התמיכה האחרים בהשמה אינם זמינים או הייעוץ הינו כלי תמיכה ראשון במעלה בפנ •

 רלוונטיים עבור בנועץ. 

מסכום של קורס שהוא מתעניין בו  75%כל אדם יכול לקבל משירות התעסוקה מימון של : לדוגמא

שמוכר על ידי משרד הכלכלה והוא מתחת לשנה. לפנ שנותנים שובר כזה צריך לנהל שיחת ייעוץ, 

ך ואת מסלול פיתוח הקריירה שמתאים לאדם ואז לבחור לו את הכלי שמתאים לו לבנות את התהלי

 )שובר הוא גם סוג של כלי(.

כל יעד במסגרת פגישת הייעוץ צריך להיות ספציפי, מדיד, ניתן להשגה, ריאלי  -SMARTיעדים על פי  •

 ומוגבל בזמן מסוים. 

 

 -הברית הייעוצית

הקשר בין היועץ לנועץ, ומהווה "חוזה עבודה" לא כתוב בין שני הברית הייעוצית מתייחסת לאיכות  •

 הצדדים בנוגע ליעדי הייעוץ והדרכים להשגתם.

 יצירת ברית ייעוצית חיובית היא תנאי הכרחי להצלחת תהליך הייעוץ כולו. •

 ביסוס אמון מבוסס על יכולת להקרין מומחיות, סמכות ואמינות. •

 .לא כמותיתהליך הייעוץ הינו תהליך איכותי ו •

 

 המ"מים לראיון אפקטיבי: 4מודל 

 .מ"משלבי ההמודל התעסוקתי נשען על ארבעת 

 מקרב -1שלב 

 שמים את היסוודות של הקשר בין היועץ לנועץ, הקשר נשען על אמון, תקשורת, פתיחות.

 הכרות, תיאום ציפיות, הסבר על התהליך, בניית אמון והצגה עצמית של הנועץ.  :ותמטר 
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 :פתיחה עם חיוך, טון דיבור חיובי, יצירת קשר עין,  סגנון תקשורתsmall talk . 

 :מה היית רוצה שיקרה בפגישה?"" ,"מה מביא אותך לייעוץ?" שאלות לדוגמא. 

 

 מברר -2שלב 

 הנועץ מה הרצונות שלו, הפנטזיות שלו.כניסה לעומק, להבין מול 

 :בירור צרכים, זיהוי ואיתור חסמים, איתור נטיות  מטרות

 תעסוקתיות, בחינת רמת מוטיבציה, בחינת יכולת ומיומנויות

 :הקשבה פעילה, שאילת שאלות פתוחות, שיקוף,  סגנון תקשורת

 עידוד וחיזוק

 :ה נהנית "ממ, "ספר לי על ניסיונך התעסוקתי" שאלות לדוגמא

 ."מה מקשה עליך במציאת עבודה כיום?", בעבודתך האחרונה?"

 

 מכוון -3שלב 

 בניית תוכנית פיתוח הקריירה.

 :בחינות אפשרויות לסיוע, סיוע בהתמודדות עם חסמים, סיוע בכתיבת קורות חיים, הכנה  מטרות

 לראיון עבודה, בניית תוכנית תעסוקתית על סמך איתור מיומנויות ונטיות תעסוקתיות, אימון

 :שאלות סגורות ומכוונות יחד עם פתוחות, אמירות והמלצות של היועץ סגנון תקשורת 

 :מה דעתך על השתלבות בסדנה , יה הצעד הבא שלך למציאת עבודה?""מה יה שאלות לדוגמא"

 .לחיפוש עבודה?"

 

 מסכם -4שלב 

 :סיכום הייעוץ, סגירת הריאיון, הסבר לגבי ההמשך ועידוד לפעולה מטרות 

 :סיכום חיובי, השארת דלת פתוחה סגנון תקשורת 

 :עם מה אתה יוצא מכאן?", "איך אתה יוצא , "אתה מתחבר למה שסיכמנו היום?" שאלות לדוגמא"

 .מהפגישה?"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . פיתוח קריירה בעולם התעסוקה המודרני4

 

 מגמות בשוק העבודה המודרני:

 

 הדבר הוודאי היחיד הוא חוסר הוודאות. -ותחוסר וודא •

אי אפשר לבנות תוכנית עד הפנסיה, כי אף אחד לא יודע מה יקרה הלאה, יכול להיות שתשתנה דעתו 

היועץ של הנועץ, נסיבות חיים. אז בונים תוכנית פיתוח קריירה לשנתיים שלוש קדימה, לא יותר מזה. 
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בטווח  אבל לפחות לשלב הראשון יתחיל ,מכוון אסטרטגית לתפקיד שיכול להיות גם עוד עשר שנים

 .קצר

 הרבה מקצועות נעלמים והרבה אחרים מופיעים במקומם.  -שוק תעסוקה דינאמי •

: אביו של צ'ארלי בסרט "צ'ארלי בממלכת השוקולד" היה מבריק פקקים של משחת שיניים. לדוגמא

בסרט הם נמצאים בפתחה של המהפכה התעשייתית והחליף אותו רובוט, אך הוא מצא עבודה אחרת 

 הישנה והפך לטכנאי של המכונה שהחליפה אותו.במקום 

 ריבוי קריירות. •

-ביטחון כלכלי, יציבות תעסוקתית, מימוש עצמי, עצמאות, איזון חיי משפחה -מגוון צרכים אישיים •

 עבודה, עניין. אנשים לא יוותרו כל כך מהר על עבודה תמורה לסתם כסף.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.את השורה שמופיעה מעל המלבניםמימין לשמאל או שמאל לימין )חוקרים מתווכחים אם לקרוא 
חייב שינויים וחידושים )הפרט(, הכניסה  קריירות רבות האם בני דור המילניום שרוצה להחליף: 1אופציה 

שלו גרמה למקום העבדה להבין שאין יותר מה להציע יציבות תעסוקתית כי לא רוצים עוד )התעסוקה(? אין 
 יציבות תעסוקתית. זה מוביל אותנו לשוק משתנה ודינאמי, נייד )העולם(.מה להשקיע ב

: האם השינויים הטכנולוגים הדיגיטליים שאפשרו עבודה מהבית )עולם( גרמו למקום העבודה 2פציה וא
בתגובה, העובד מרשה  (?לחשוב שהם לא צריכים להחזיק את העובד בשתי ידיים להעביר כרטיס )תעסוקה

 לעצמו הרבה )פרט(.

 -שינוי החוזה הפסיכולוגי בין העובד והארגון

 ערעור עליונות המושג ביטחון ויציבות תעסוקתית. •

 ערכים של בניית קריירה, צמיחה ולמידה מתמדת. •

 הערכת עובדים על פי הישגים מידיים. •

 דרישה ליוזמה, חדשנות ועמידה בתחרותיות. •

 המסייעות להתפתחות אישית. שיפור מיומנויות •

 מעברי דורות:

 BB (1964-1946)-דור ה
תחרותיים, מכורים לעבודה, מכווני הצלחה חומרית, מעדיפים תקשורת פנים אל פנים, נאמנים לארגון, 

  יציבים. דגלו בעבודה קשה תמורת רווח שווה. התיאוריות הארגוניות הקלאסיות.

 (70-ושנות ה 60-)סוף שנות ה X-דור ה
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ציניים, לא נותני אמון, חשוב להם חופש וניידות לצד ביטחון תעסוקתי, פרקטיים. הם אלו שהמציאו את וועדי 
 . פתאום רוצים בטחון תעסוקתי, שלא יפטרו אותםהם התפכחו מהמצב בו בעלי ההון שולטים והם  -העובדים

 (80-)שנות ה Y-דור ה
סקינג, מחפשים שילוב עבודה עם פנאי ומשפחה, "אם אין אני לי מי אט-מרושת, מהירים ומולטיגדלו בעולם 

לי", טכנולוגיים, יזמים, לא מכווני ביטחון תעסוקתי. בעיקר עובדים בשביל הגשמה עצמית, תגיד לי מה אתה 
 עובד ואגיד לך מי אתה.

 Z (2001-1993)-דור ה
ידה מהירה מאוד, מחפשים פידבקים כל הזמן ו"אהבת קהל". נולדו לתוך האינטרנט, בעלי יכולת למ

שניות ולא יותר, מחפשים כל הזמן את האתגר הבא, רוצים לטעום מהכל.  20משתעממים בקלות. כל סרטון 
 זה אופי מסוים. בכל דור תמיד יש יוצאי דופן.

שלך, של המשפחה שלך, במזרח מתייחסים אחרת לעולם העבודה, שם העבודה שלך משקפת על הכבוד *

 בסין, ביפן. כי יש חיבור בין קבוצת השייכות של המשפחה לבין קבוצת השייכות של הארגון.

 

 התאמה לעולם המתקדם:

 שם לא ראו את הקדמה שמתקרבת, עצמו עיניים ונותרו עם סניף אחד באלסקה -בלוקבאסטר ,

 האינטרנט לא חזק מספיק בשביל לראות סרטים.

 בכל מקום, סרטים, טלוויזיה, אפליקציות. המנכ"ל הבין שאם הוא עדיין רוצה לדבר  לגו כיום יש -לגו

 את המוצר שלו הוא צריך להתחבר למה שאנשים צורכים כדי להיות עדיין רלוונטי.

 

 רוס:-פיטורין על פי מודל שלבי האבל של קובלן

 -שני סוגי לקוחותלשירות התעסוקה יש 

 אזרחי המדינה דורשי העבודה, מחפשי ההכשרות. 1

 מקצועות העתיד והעבר

 מקצועות בירידה מקצועות בעלייה

מקצועות שיש בהם שיקול דעת אנושי, פיתוח, 
 יצירתיות, עזרה לזולת

חוזרות על מקצועות שיש בהם אוטומציה, פעולות 
 עצמן, או תיווך

 קופאים אינטרנט, רובוטיקה, אפליקציות,  -הייטק

מקצועות הגיל השלישי )פיזיותרפיה, סיעוד, ריפוי 
 בעיסוק, מדריכי פנאי ותעסוקה(

 מפתחי תמונות

 תופרים שיווק ומכירות

כושר,  כימקצועות שיפור איכות חיים )קואצ'ינג, מדרי
 דיאטנים(

 שען

 דפס  מקצועות בריאות ורפואה משלימה

 מקצועות תיווך )סוכני ביטוח, נדלן, נסיעות ותיירות( שמירה וניקיון
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 הארגונים והחברות. . 2

 גלי פיטורין

לרוב בגילאי  יהיועובדים בו זמנית, כשמרבית המפוטרים מאות  מפטרים מצב בו

יהיה קשה להם למצוא עבודה חדשה בגלל הדור שלהם שקידש  ,פלוס 45-50

יגידו נו  קבל מכתב פיטורין הםי Z-ה לעומתם, כשדוריציבות וביטחון תעסוקתי. 

החדש הבא, אבל הדבר  כל הזמןכי הם מתורגלים למצוא  ,טוב וילכו לדבר הבא

על  חווים את זה כמשבר עד כדי כך שתאוריות פסיכולוגיות שמדברות X-דור ה

 .פיטורין לוקחות את זה מהתמודדות עם מוות

 

 שלבי האבל

 אין מצב שיסגרו את -הכחשה

 .המפעל

 לא מאמין שעשו לנו את -כעס

 .זה

 .התכנסות

 יצירת, קבלת האמת -השלמה

 תפיסה מחודשת עם היכרות

 .במציאות החדשה

 

 

 

 

 סיכום ההרצאה

פסיכולוגיה תעסוקתית היא נגזרת של  -בעבר ובהווהלפסיכולוגיה יש תרומה ענפה לחקר עולם העבודה  •

 . . הכל מתחיל מתוך הבנת האדםויש לה תרומה גדולם לעולם העבודה פסיכולוגיה חברתית

תיאוריות של משמעות מקום העבודה עבור העובד ומיקומו של העובד בשרשרת הערך במקום העבודה  •

 נים שכדאי להם להתייעץ ולהכניס חברות כמו לוטםעוד ועוד ארגונים מבי -נחקרות ונוספות אפילו עכשיו

אילת בתוך הארגון כי מבינים את הערך של הפסיכולוגיה התעסוקתית בשימור עובדים, הגברת ו

 מוטיבציה, הגברת יעילות ושביעות רצון של העובדים וכו'.

ית, תגמול ועונש, מנהלים מבינים יותר ויותר את הערך של ידע פסיכולוגי )מנהיגות, אינטיליגנציה רגש •

הנעה פנימית, תיאוריות שיוויון וכו'( בחיי היום יום של מקום העבודה ומעניקים חשיבות רבה ומקום רב 

 יותר ויותר לידע זה.

לא נכון לשאול מה תרצה להיות כשתגדל, אלא באיזה תחום תרצה תעסוק. יש הרבה סוגים שונים של  •

 ר לכל אחד.תעסוקה וחשוב לבחור את הדרך המתאימה ביות

 

 

 

 

 

 


