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  1הרצאה 

 

. מטרת המדע הוא למצוא הן, לנבא ולשלוט בתופעות המדע להביןתפקיד  ידע מדעי הוא שיטתי.

 שיטתיות בדברים.

  מנהל = ארגון.

 :מושג המונח על הרצףהוא התנהגות ארגונית ד, קבוצה וארגון. יקב' ניתוח: יח 3

)שמאופיינת בד''כ ע''י רמה  )יחיד, מיקרו( שמנתחים ע''י פסיכולוגיה OB organization behaviorבין 

 .סובייקטיבית(

 )עבודה מול ארגון, מאקרו( שמנתחים ע''י כלכלה וסוציולוגיה. OTלבין 

 פסיכולוגיה חברתית.ת מבוצע באמצעו ביניהם,שנמצאת  הקבוצהרמת ניתוח 

 התנהגותרמות 

 לדוגמה שאלונים.. חווייתית )קשור לפרט( או סובייקטיבית – מילולית .1

בעיות: למצוא תצפית שכולם מסכימים להגדיר יחידה תצפיתית.  נדרש – ]מוטורית[ תצפיתית .2

 לה. בנוסף, לאמצעי התצפית אין ערך תיאורטי בהינתן ואין תיאוריה מסויימת.

. אם אדם בוכה ולא ידוע אם אפיון התנהגותו של אדם ע''י פוליגרףיקרה יותר.  –פיזיולוגית  .3

 זה משמחה או מעצב, אין לכך ערך.

לכן צריך להשתמש  אין משמעות לרמה התצפיתית והפיזיולוגית ללא הבנת הרמה הסובייקטיבית.

הצדדים  2ל במשפט רק אם הוא קבי, והרמות יחד 3פוליגרף עובד על  בשילוב של שלוש הרמות.

 מסכימים.

 תגובה של פחד מאריה זה סובייקטיבי. התגובה של הלחץ היא תגובה פיזיולוגית.: הבחנה

 

על שוערים, זהו לא ניסוי כי לא הביאו את הנבדקים לניסוי במעבדה. שדה מחקר : מטר 11בעיטות 

 לקחו תופעה כלשהי וניתחו אותה.

 

 דימוי ארגוני

הדימוי הארגוני הכי המערכת כאוסף של רכיבים הנמצאים בקשר בתוך מערכת האם.  -מערכת  .1

 )קורט לוין( דומיננטי.

 )מאסלו( .משקף תפיסת יחסי אנוש ,תפיסה של ארגון כגוף חי -אורגניזם  .2

ם תפיסה של הארגון כמוח בהתבסס על ההנחה כי בארגון קיימים תהליכי חשיבה החיוניי -מוח  .3

 )סיימון( קבלת מידע< עיבוד מידע< למידה ארגונית < קבלת החלטות. ולשגשוגו. לקיומו

 )טיילור( .הארגון כמכונה שצריכה לעבוד ביעילות -מכונה  .4

 .התנהגות הארגון מושפעת מהאנתרופולוגיה שלו )קודים התנהגותיים( -תרבות  .5

בארגון ישנם מאבקי כוחות. לגורמים שונים בארגון ישנם אינטרסים שונים ולכן חייבים  -פוליטיקה  .6

 .לגישורלהיות בארגון מנגנונים 

נוהל כתוב ואחיד וכן תתועד ברישומים ע"י  פעילות בארגון תתנהל לפיהסוציולוג גרמני, דרש כי כל  - וובר

  רציונליות. בירוקרטיה.  האחראיים. הגורמים

24.10.2017 
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 שיטות מחקר – 2הרצאה 

 

שיטת המחקר  .רמה סובייקטיבית כאשר נפתחה מעבדה פסיכולוגית. 1895-הפסיכולוגיה החלה ב

בתחילה ניסו פסיכולוגיים  .מעבדה על מנת לגלות סיבתיות המאפיינת ביותר את הפסיכולוגיה היא ניסוי

 להידמות למדעי הטבע.

 מחקר שדה

 מיועד לצלם מצב. [.מתרחשתלא מיועד למציאת סיבתיות ]למה התופעה 

 תצפית משתתפת: כניסה לתוך קב' על מנת לצפות בה. עשוי לשנות את התנהגות הקב'. •

 יה בפרטים ללא ידיעתם.יתצפית טבעית: צפ •

 סקרים: לא אובייקטיבי כלל. •

 setting ה הוא ניהםיההבדל בכאשר י סוגי ניסויים נש

 .משתנים(ניסוי מעבדה )סביבה מלאכותית קל לבודד  .1

 .ניסוי שדה )קשה לשלוט על משתנים( .2

 קב' ביקורת

או  היא לא תקבל כלל טיפול.מובן המחמיר )הקלאסי "בית שמאי"(, בניתן להתייחס בשני מובנים: 

בכל מקרה, הזמן בפני עצמו ניתן להשתמש בטיפול אחר בתור ביקורת.  ,במובן המקל )"בית הילל"(

: לעיתים התיאוריה דורשת זאת. שיקול הסיבות לקיום קב' ביקורת גורם לשינויים בקב' הביקורת.

= אפקט לכאורה, לא נעניק טיפול אך הקב' תחשוב שכן. מקור המושג  פלצבו מוסרי. שיקול כלכלי.

  מנתינת תרופת דמה במלע''ר.

מתאר עד כמה המשתנה הבלתי תלוי משפיע על השינוי )המשתנה התלוי( בקבוצות.  תוקף פנימי=

המחיר הוא התעסקות עם סביבה מלאכותית, הפיכת הטיפול למשתנה היחיד בניסוי וליצור סביבה 

עד כמה מערך המחקר משקף מציאות. מתאר השפעת הטיפול  תוקף חיצוני= אחר.נטולת כל גורם 

 יבה עם גורמים חיצוניים בשטח.]משתנה בלתי תלוי[ בסב

 ניסוי מעבדה .1

, קבוצות זהות והענקת טיפול רק לאחת מהן 2מה הגורם למה. לקיחת  –שאיפה להסברים סיבתיים 

 קב' זהות ע''י רנדומיזציה / דגימה אקראית. 2הקב' שללא הטיפול היא קב' הביקורת. מציאת 

 )שליטה על משתנים( גבוה -תוקף פנימי לניסויי מעבדה

 .(המלאכותית )השפעות הסביבה נמוך -תוקף חיצוני                    

 משתנה בלתי תלוי. -משתנה תלוי, הטיפול שהוענק -תוצר התהליך

כאשר מתרחקים בניסוי ממדעי הטבע אל עבר הפסיכולוגיה, יותר קשה לבצע ניסוי מעבדה. מתרחקים 

 שדה.ניסוי  מנושא הסיבתיות ואז עוברים לעשות

 שדה ניסוי  .2

הקב' לא שוות  השונה הוא שבשדה ,סיבתיות מעבדה הוא החיפוש אחרניסוי המשותף בין ניסוי שדה ל

 תוקף חיצוני גבוה. בשדהבכל המאפיינים. בניסוי שדה קשה לבודד את המשתנה הבלתי תלוי, לכן 

 .גבוה -תוקף חיצוני, נמוך -תוקף פנימי שדהלניסויי 

 .בלתי תלוי נבדק בסביבתו האמיתיתהמשתנה ה: ניסוי שדה משקף מציאות, אין מלאכותיות, יתרונות
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 סטטיסטית –שיטת מחקר  .3

שיטת מתאם ]קורלציה[, כשמתרחקים ממדעי הטבע. שיטה סטטיסטית לקביעת קשר בין שני משתנים. 

 . אפס זה כאשר אין מתאם.1למינוס  0, או בין  1-ל 0רמת מתאם בין 

 single case – שיטת מחקר .4

כאשר מעוניינים בשאלה  בודק קשר/מתאם ולא סיבתיות. לקיחת מקרה אחד ומעקב אחריו במשך זמן.

עבור הפרט, לניתוח פרטני או לניתוח מול קב' אחרות. כאשר הערך הוא עניין בהבנת התהליך עצמו, 

, מתמקד בפרטים מעטים ולא בתוצאות התהליך. סינגל קייס לא חייב להיות אחד, הוא נקרא כך כי הוא

לא נחשב למדגם  -תיאוריה על ספורטאים ישראליים שזכו באולימפיאדה :למשל. או בקב' נבדקים קטנה

 - דיק פוסבריחונכות.  מייצג באוכ' כללית של ספורטאים, אך מצד שני אלו הם כל אוכלוסיית הזוכים.

חילה לא קיבלו. הוא היה רציונלי , שיטה שבת60-אתלט שהמציא את הקפיצה לגובה אחורנית בשנות ה

 ושינה את החוקים.

 single caseהגדרת יח' התנהגותיות ובדיקה  כמותי ]תיאור התנהגות הקבוצה[, יכול להיות איכותני[

 או שניהם. כמה קורה בכל יחידה[,

 םרב משתני מחקרים .5

בדיקת קשר בין משתנים. במקום לבחון קשר בין משתנה אחד בודקים  ת,הרחבה של שיטה מתאמי

  מחקרי שיווק.למשל ה וסוציולוגיה. בכלכל ל.כמה במקבי

 מחקר איכותני .6

, חקר תרבות שניתן 19מאה ב אמפריאליזםהנוסד בתקופת  ,]חקר תרבויות[ מאנתרופולוגיההתפתח 

 לרוב לא משתמשים פה במדידות כמותיות.לבצע רק בצורה איכותנית בה יש כללים שנדרש לקיים. 

 .single case אמחקר איכותני הו

 

לא נכפה שיטת מחקר על שאלת מחקר, אלא צריך ליזום שאלה מחקרית וממנה לגזור שיטות ואילוצים. 

 מתאימים את השיטה אל השאלה ולא להפך.

אות שהתיאוריה טובה, להראחת אין שיטת מחקר טובה ביותר, חוקר צריך לראות מה מתאים לו. דרך 

 היא להראות שהיא עובדת במערכי מחקר שונים ולא מקבלת תוצאות שונות בכל פעם.

 

אקבל  -"יד נעלמה", אם אעשה תהליך בצורה אופטימלית ,כלכלן סקוטי שפעל באנגליה אדם סמית

 אורגניזם = תגובה לתפיסת הארגון כמכונה. תוצאה מקסימלית.

 

ע''י טיילור  1911-התעסקות עם הגורם האנושי בארגון החלה ב אנוש: גישת יחסיופרדריק טיילור 

הפועל כבורג , טיילור שלזו תפיסתו  ,תוצאה מקסימלית כמו מכונה ניהול מדעי.גישת שכתב ספר על 

שורשי , מה שמניע את העובד זה כסף. X תיאוריית יישם את עקרונות הנרי פורדגם  במכונה.

 נעוצים בשאיפתו לייעל יצור מכונות.הפסיכולוגיה הארגונית 
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 4+  3 ותהרצא

 

 מודלים מרכזיים המסווגים בני אדם ומתעסקים בשאלת יסוד על טבע האדם. המודלים 6 קיימים

 רצפים: 3על פני  מסודרים

 רציונליות .1

 אמוציונלי ]פועל מרגש[ -------רציונלי 

 לעומת סובייקטיביות (אי תלות בתחושות ודעות)אובייקטיביות  .2

 פנומנולוגי  -------ביהביורסיטי 

 מה מניע את האדם? -מוטיבציה .3

 מגשים את עצמו -----------כלכלי 

 

 הקלאסית בכלכלה אפיון האדם הרציונלי

 אוסף מידע רלוונטי •

 מנתח באופן לוגי •

 משקלל חלופות •

 ממקסם תועלת מתוך בחירתו •

 

 מודל פיצוי compensateפנסטורי קוממודל 

לפיו יש  בתהליך קבלת החלטה, ציון גבוה בקריטריון אחד יכול לפצות על ציון נמוך בקריטריון אחר.

תהליך קבלת ההחלטות ביומיום אינו מאפשר קריטריון אחד שיכול לפצות על היעדרו של קריטריון אחר. 

-למודל נון קומפנסטורילפשט קבלת החלטה: הופכים מודל  י. כדישימוש במודל קומפנסטור

 . קומפנסטורי

 קומפנסטורי-נוןמודל 

מעבר מתואר ראשון  למשל: מגדירים פרמטרים עליהם לא ניתן להתפשר. מערכות מיון עובדות כך.

 לשני.

 

 הרברט סיימון

, קונפליקט בין המודל הכלכלי האידיאלי לבין כלכלן שקיבל פרס נובל בכלכלה. ערער על המודל הכלכלי

 ריאלי שמתקיים בפועל.המודל ההתנהגותי ה

 bounded rationalityרציונליות מוגבלת 

 אדם הוא רציונלי עד גבול מסויים.  [.קורט לויןכפי שטען רציונליות שלנו מוגבלת ע''י אדם וסביבה ]ה

הפך . סיימון good enough -בוחרים בצורה סדרתית ומגיעים ל satisficingהחלטות מבוססות על עקרון 

טען כי הפרטים פועלים באופן אינטואיטיבי  הוא ממקסמייזר ]של הכלכלנים[ ל"מספיק טוב".את האדם 

 מבלי להכניס אמוציות ]רגש[.

, לבני האדם יש רציונליות נכון לאזה סיימון טען ש .לפי המודל הכלכלי, בני האדם ממקסמים תועלת

נלית ולכן המודל הכלכלי שגוי. מסוג אחר. מקבלי החלטות בארגונים לא מקבלים החלטות בצורה רציו
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לדעתו, רציונליות מוגבלת היא האלטרנטיבה למודל הכלכלי. אנשים לא ממקסמי תועלת כי הרציונליות 

 שלהם מוגבלת.

 גורמים שמגבילים: 2

1. P-person הם אלו שמגבילים תכונות אופי, יכולת האדם ומאפייניו. 

2. E-environment .הסביבה בה מתקבלת ההחלטה, לא מאפשרת לקבל החלטות באופן מוחלט 

P*E התנהגות האדם מוכתבת ע''י אינטרקציה שיש בין מאפייניו לבין קורט לוין: אסכולת המכפלה .

האדם  במקום עקרון המקסימיזציה. good enoughסביבתו. סיימון טוען שהאדם נוקט בגישה 

satisficing הגורמים שנאמרו. בחירת אלטרנטיבה משביעת רצון.  2מוגבלת ע''י  כי הרציונליות שלו

לא שאיפה למקסום מנחה את האדם, אלא שאיפה  -ניקח בחירה שעוברת את סף השאיפות

החלטות הן רציונליות אך מוגבלות לפי אדפטיביות ]הסתגלות ת )יכולת הסתגלות(. לאדפטיביו

 אומר שהאדם שואף להסתגלות. לסביבה[. הכלכלה אומרת למקסם תועלת, סיימון

 

 התנהגותי-הליכים פסיכולוגיים הגורמים לפער בין המודל האידיאלי לבין המודל הריאלית

B&H 1971  פרסום המחקריםHeuristics&Biases . 

בעל אופי של תהליך חשיבה רציונלי . = תהליכים קוגניטיביים להסברת הגורמים לפער ותהיוריסטיק

מלווה במודעות לפעולת החשיבה עצמה. שונה  ,יסה, זיכרון, שיפוט והצדקהתפ הנשען על מנגנוני

 .מפעולה הנובעת מרגשות

איך פרטים מקבלים  DECISION MAKINGפסיכולוגיים שעסקו בתחום  – עמוס טרבסקי ודניאל כהנמן

שזה כלל חשיבה  =ניסו להסביר את הפער בין אידיאלי לריאלי ע''י היוריסטיקותהחלטות באי וודאות? 

פשוט, כלל אצבע המתבסס על היגיון / אינטואיציה, המציע דרך קלה לקבלת החלטות ללא התעמקות 

ובמחיר דיוק נמוך. דניאל ועמוס הדגימו שהמוח האנושי נוהג להשתמש בטכניקות אלו כדי לקבל 

ם מתנהגים בפועל. החלטות מהר. השניים נתנו לאנשים בעיות להן יש פתרון נורמטיבי ובדקו איך אנשי

 , היוריסטיקות,. הטיות נובעות משימוש באסטרטגיות חשיבהbiasלבין הטייה  should beמצאו פער בין 

תיתן  היוריסטיקה -פיתחו את המושג רציונליות מוגבלת  הם .שעוזרות לנו להפוך את המורכב לפשוט

האדם מוטה ושופט על ני רואה. זה עובד על דמיון בין סטראוטיפ לבין מה שא.  good enoughפתרון 

הם מצאו שהנשאלים לא הגיעו לפתרון הנכון אלא לפתרון מוטה. .אוטיפיםטרסמך דמיון לכאורה וס

הפרטים השתמשו בהיוריסטיקות, טכניקות כדי להפוך מצב מורכב לפשוט ולפתור בעיה בצורה סבירה 

 ובפחות זמן.

ות הפרטים בפועל, מוגדר כהטיות. המחיר הפער בין מודל מתמטי לבין התנהג - BIASESהטיות 

 שמוכנים לשלם על כך שהיוריסטיקות עושות חיים קלים יותר.

טרבסקי טען שאין קשר בין קליעות לסל לקליעה הבאה. המתאם הסדרתי בין  – מנגנון היד החמה

 הקליעות שווה אפס.

אם נותנים עוגן ]בסיס[ נמוך, האדם יתאים עצמו לתוצאה מסויימת, ואם העוגן גבוה  – עיגון והתאמה

 יותר, התוצאה שתותאם תהיה גבוהה יותר.
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 היוריסטיקות בסיסיות

ההחלטות מתבצעות על  שתמשים בזה.סוכני ביטוח מהפיכת אירוע לזמין.  – availability זמינות. 1

על העובדה שכאשר רוצים להעריך הסתברות, צריך  ןנשע .כרון של האדםיסמך זמינות המידע בז

 .לשלוף מידע מהזיכרון עד כמה שהוא זמין לנו או לדמיין דברים, ועל כמה מסתמכים עליו

המוח מאורגן ע''י דפוסים פונקציונליים שמאפשרים  – representativeness ותציגהיוריסטיקות י. 2

כשל  לדוגמה .שונות ציותאם, כך לדעת איך להתנהג בסיטולאדם לאגור מידע ולשלוף אותו במצב מסויי

 בדקו תופעת ''יד חמה'' וגילו שזו אשליה. 1985-ב המהמרים.

 

 

 5הרצאה 

 

 רציונליות חברתית

Gerd Gigerenzer התנגד לטרבסקי וכהנמן. טען כי הם חקרו את  גיגרנצרP  ולא אתE  הוא חקר את .

האופטימלי. אנו חושבים היוריסטית אך אין  צריך להשוות למודלטען כי לא התאמת הפרטים לסביבה ו

אם אין  – ]בניגוד לטרבסקי שטען שאין[ דבר כזה הטיות, כי אין מודלים להשוואה. טען שיש יד חמה

 [.פרדיגמה ]דוגמה מייצגת tTake the firsגישתו  סטטיסטיקה שתומכת, עדיין ניתן להראות שיטתיות.

לפי הסביבה השוערים מעדיפים לקפוץ כדי לתגמל את סביבתם, למרות ל, שגיגרנצר הגדיר בכדורג

התנהלות לפי רציונליות חברתית ולא  social rationalityהגדיר הוא  ם.שיפגעו בסיכויים לעצור גולי

כלכלית, שהחברה תתגמל אותנו. לכן אין לדעתו הטיות. אין פער בין מה שהחברה מצפה שנעשה לבין 

 המעשה בפועל.

 

 יצירתיות= רציונליות אי 

 ברמת החשיבה. – יקוגניטיב

לרוב משנים אמצעים אך לא מטרות. אם זה לא עובד ומרגישים שאין שינוי אמצעים. : 1שינוי מסדר 

 פתרון לבעיה, עוברים לשני.

הגדרת הבעיה בצורה  refarmingמטרות. פירוק מציאות והרכבה מחדש. מנגנון  שינוי :2שינוי מסדר 

 שבירת סכימות קיימות ופתרון הבעיה ביצירתיות. אחרת. 
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 אמוציונליות - 6הרצאה 

 

 מקור ההנהגות הוא ברגש, דחפים ויצרים שאין מודעות אליהם. -אמוציונלי 

 אדם שמשתמש בראש. -רציונלי 

, טען כי מקור ההתנהגות שלנו הוא רגש בלבד. ראה 19-בסוף המאה ה פעיל בוינהרופא יהודי  פרויד

האגו. הבין שיש באדם יצרים  שהוא את התת מודע ואת הבלתי מודע, לא דיבר על החלק השלישי

שמונחים ע''י תרבות / החברה. הדחפים הם שמכתיבים את ההתנהגות שלנו, ובעיקר הדחף המיני. 

טיפל בנשים הוא  יהיה פיצוץ. –לבוא לידי ביטוי, ואם לא יצאו ישנם כוחות בתת מודע שמוכרחים 

כי הדחף המיני חייב להתפרק, אחרת לנשים יהיו הפרעות. כשהחברה עוצרת הסטריות. פרויד טען 

 כוח שרוצה לפרוץ וכוח שני מדכא.  -כוחות 2בעדן, יש 

, אם ''י בלתי מודעעהתנהגות האדם מוכתבת . אידב מצאהתת מודע/הבלתי מודע נ -הכוח הראשון

"סיר לחץ". פרויד , הכוחות שבתת מודע לא יצאו יהיה פיצוץ, התת מודע יוצא בצורה לא תקינה, כמחלה

התת מודע משפיע  טען כי הצופים בסרטים אלימים נרגעים ומפלס הכעס יורד ]דבר שהתברר כשגוי[.

 על ההתנהגות שלנו גם אם לא מודעים לכך.

 הייסורים שהחברה גורמת לנו.שנכנע לאיסורי החברה.  פון[אגו ]מצ-סופרהכוח השני 

ולכן זה מה שסתר את התיאוריה  יםהאגו, אזור שמשוחרר מקונפליקט אותו פרויד לא חקר הואהחלק 

של פרויד לגבי שני הכוחות. הקונפליקט הוא רק בין התת מודע ]המשפיע על ההתנהגות שלנו גם 

 .ייסורים[] כאשר לא מודעים לכך[ לבין המצפון

 מנגנוני הגנה

לפרוק יצר רע, להוציא את התת מודע החוצה. לפי פרויד, חלומות הם הפתח  תדרכים לגיטימיות חברתי

מבחינתו, מיניות ותוקפנות יושבים לאחר מלע''ר פרויד הוסיף את דחף התוקפנות. הכי טוב לתת מודע. 

ישנים ר שאהחלומות'' כשחולמים אין מצפון. כבתת מודע וצריכים לצאת החוצה. פרויד כתב ספר ''פשר 

חלומות הם שיקוף התת מודע , כי אינן מנגנוני הגנה ובקרה, כדי לישון טוב פרויד טען שחייב לחלום

הוא טען  שהאדם לא מוכן להודות בו. פרויד ביסס תיאוריות על אינטואיציות ולא על מחקרים במעבדה.

'י כוחות לא נשלטים. טען כי אדם לא יכול להיות רציונלי כי שאין לפרטים חופש, התנהגותם נטבעת ע'

 אינו מסוגל לבחור, בחירותיו מוכתבות ע''י כוחות התת מודע.

את השלב הזה  יםשרק במהלכו אנשים חולמים. חייב REMמצאו שלב שינה בשם  6050,-בשנות ה

. פרויד חלומותשית לבין אך זיהה קשר בין בריאות נפ REMלמען בריאות הנפש. פרויד לא הכיר את 

 שבמהלכו חולמים.  REMטעה במחשבתו שהעיקר הוא החלום, כאשר הכי חשוב הוא שלב 

 

 ביוריסטיביה –גישה התנהגותית 

הטיפול הביהביוריסטי מסתכל על פנומנולוגי מול התנהגותי ]ביהביוריסטי[. . ווטסוןאב הגישה הוא 

תאוריית למידה מרכזית בפסיכולוגיה  זוהי הלמידה.במרכז התחום ההתנהגותי נמצאת המקרה היחיד. 

תת מודע כמו שפרויד מציע(. גישה גורם האומרת כי יש להתמקד בהתנהגות גלויה של האדם )ולא ב

ע''י יצירת סביבה מתאימה ניתן  כל,זו אומרת כי האדם מגיע לעולם כטאבולה ראסה והוא יכול ללמוד ה

 לשנותו.
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 המחקר של פרדריק סקינר

אין  יתפוס. –רק מה שניתן לצפייה ולמדידה אובייקטיבית  על התנהגות אדם בה ניתן לצפות. מחקר

 .וניתוח שונות סקינר התנגד לסטטיסטיקותדבר כזה מחשבות, מה שהפסיכולוג לא רואה לא קיים. 

רק על  single caseממוצע מייצג קבוצה אך ייתכן שהקבוצה אינה עונה לערך הממוצע. הוא דרש 

נסמך על מציאות ]גות שניתנת לצפייה. אמר שצריך להגדיר התנהגות בצורה אובייקטיבית התנה

. הסתכלות על [אינו נוטה לצד אחד במחלוקת, חסר אינטרס אישי, ועובדות ולא על תחושות ואמונות

מגדירים סביבה על  ע''פ סקינר שקובעת לאן יגיע. ,החברה התנהגות הפרט שהיא פונ' של הסביבה /

 בסיס של שכר ועונש.

 

 אובייקטיביזציה של הסובייקטיבי או סובייקטיבזציה של האובייקטיבי

בשטח, אנו נמצאים יותר במרכז. נבין מה הפציינט עשה, ונשאל מה  -סובייקטיביזציה של האובייקטיבי

אנחנו בנוסף לתיעוד . עיןזו התנהגות אובייקטיבית שנראית ל -זה אומר עבורנו )זה שאדם משך באוזן

משמעות סובייקטיבית להתנהגות, מנסים להבין את משמעות  ןנות זה .מה זה אומר להאובייקטיבי, נשא

ההתנהגות אצל הנצפה(. הדבר חסר ערך ללא ההקשר של הסיפור )אם פסיכולוג לא מבין למה האדם 

 .משך באוזן, זה חסר ערך עבור הנבדק(

שואלים מספר נבדקים מספר  נים.ניתן לתאר ע"י שאלו -יקטיביישל הסוב זציהביקטייאובי, הצד השני

עושים זאת מספר פעמים כאשר  ד?מפחשחק כמה הוא מ לפניפעמים שאלות )לדוגמה, שואלים שחקן 

הוא בכל פעם נותן לנו הערכה שונה לגבי מידת החרדה בה הוא מצוי(. מנסים לעמוד על התפיסה 

ולאחר שאנחנו מקבלים נתונים, מנסים לתאר את האדם באופן אובייקטיבי , הסובייקטיבית של הנבדקים

עושים משהו שהוא כביכול אובייקטיבי, על משהו . מתוך התפיסות הסובייקטיביות של הנבדק

 סובייקטיבי לחלוטין.

לא  ברגע שלוקחים התנהגות רחבה יותר, הגישה. ביהביוריזם מתאים להתנהגויות צרות: ביקורת

 תתאים.

 

 הגישה הפנומנולוגית

, הוא הדבר היחיד שצריך לעניין את הפסיכולוגשבניגוד לסקינר, פה נאמר בצד השני של הסקאלה. 

האדם. משמעותי זה לא מה שקורה, אלא מה הפרשנות של התנהגות הסובייקטיבית של  הפרשנות

להבין התנהגות  אם נרצה. המציאות האובייקטיבית לא חשובההאדם למה שקורה. גישה זו טוענת כי 

 של אנשים, צריך לדעת איך הם תופסים את העולם שסביבם.
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 מוטיבציה - 7הרצאה 

 

הנעה של האדם. אין משמעות לתחום המוטיבציה אם לא המקור  ,דבר תהליכי ולא סטטי –מוטיבציה 

 מחברים אותו להישגיות. כבסיסו האדם הוא עצלן, צריך להזיז אותו כדי להגדיל תפוקה. 

ספר על ניהול וייעול תהליכים. כאשר עובד נהנה הוא יעבוד יותר קשה. טיילור כתב  1911 בשנת

 - arousalמד שלישי, שבין כלכלי להגשמה עצמית. מוטיבציה ובבסיסה עירור ימוטיבציה נכנסת במ

 .יצירת פעילות נמרצת יותר

 מרכיבי המוטיבציה

 .ושחיקה נפשית קשור לסטרס ,מרכיב בעירור הנעה היא חייב אנרגיה לביצוע פעולה. –עירור  .1

 אנרגיה בכיוון מסויים. -כיוון  .2

 התמדה בהתנהגות. –שימור  .3

מרכיב זה שונה  ., כמה אנרגיה אתן וכמה אתמידמכתיבה איך יתבצעו כל השלבים –מטרה  .4

 מהותית מהשאר כי החוקרים אותו מודדים לפי התנהגות בפועל, להבדיל מעמדות.

 

 תיאורטיות למושג מוטיבציהגישות 

 מאסלותיאוריית הצרכים של  .1

צרכים.  5ה של דיבר על היררכיפסיכולוג קליני, הבעיה בתיאוריה שאין לה תמיכה אמפירית. מאסלו 

 נמוך רמסדמעליהם בטחון, צרכים חברתיים, הערכה ובטופ הגשמה עצמית. צרכים  םפיזיולוגייצרכים 

 .גבוה יפעלו שצרכים מסדרחייבים להתמלא בכדי 

מאסלו הניח שכולם שואפים להגשמה עצמית.  ביקורות על כך: סיווג הצרכים והיררכיה שלהם. שתי

ששמה את ההגשמה העצמית במרכז. טען כי צריך לבנות ארגון שמספק צרכים אלו  Yתמך בתיאוריית 

 יגשימו את עצמם. על מנת שהעובדים

2. ERG – existence relatedness growth 

 תומכים יותר בתיאוריה זו. םהאמפירייהממצאים 

צרכים ראשונים של מאסלו, צרכים פיזיולוגיים  2לקח יצא נגד כמות הצרכים של מאסלו:  אלדרפר

צרכי   . הערכה והגשמה עצמית Rצרכי קרבה . צרכים חברתיים E כצרכי קיוםוהגדירם  ובטחון 

וניתן למדוד את  ]בניגוד למאסלו[ הין ביניהם היררכי, א. יש חוסר תלות של צרכים אחד בשני Gצמיחה

כי  Yהתנגד לתיאוריית  לפרדהצרכים אמפירית. אנשים מונעים ע''י אחד משלושת הצרכים או מכולם. א

אדם כלכלי(. כאן יש  – Xתיאוריית תמך בישנם בני אדם שלא חייבים הגשמה עצמית לצורך הנעה )

  מצבים שאנשים לא שואפים להגשמה עצמית אלא רק רוצים את הקיום שלהם.

 מסקנות של אלדרפר שסותרות את מאסלו:

 אנשים יכולים להגשים את עצמם גם ללא מילוי צרכים בסיסיים. .1

 .יסתפקו רק בצרכי קיום ולא בשאר הצרכיםמכיוון שייתכנו אנשים שלא יגשימו את עצמם כלל  .2
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 Y - cGregorM 1965ותיאוריית  Xתיאוריית 

 מקגרגור הבחין בין שני מודלים ליחסי עבודה מבחינת הארגון:

ההנהלה מניחה כי לעובדי הארגון אינטרס כלכלי צר ומטרתם לעבוד כמה  :האדם הכלכלי Xתיאוריה 

שונא אחריות(. עפ״י , חסר שאיפות, ויעדיף לא לעבוד שפחות עבור כמה שיותר כסף )העובד הוא עצלן

 ,גישה זו, על מנת לגרום לעובדים לעבוד ולהעלות את רווחי הארגון, יש להגביר את הפיקוח עליהם

 דרישות החברה. לפיי פחד מעונש או חסך כדי שיעבדו ''אנשים חייבים להיות מונעים ע

ההנהלה מניחה כי לעובדי הארגון נטייה טבעית להשקעה בעבודתם  :גישת יחסי אנוש Yתיאוריה 

רווחי  את להעלותכדי וליצירת נאמנות לארגון, שכן יש להם אינטרסים החורגים מהאינטרס הכלכלי. 

 .עודארגון, יש לעודד את העובדים לפתח תכונות כגון יצירתיות, דמיון, הרחבת תחומי עבודה וה

 
 

 Yתיאוריה  Xתיאוריה 

 הומאני חוסר אמון יחס המנהלים

 יםנעובדים עצל הנחות יסוד
 עובדים חסרי יוזמה 

 עובדים לא מעוניינים באחריות
 עובדים בעלי אינטרס כלכלי צר

 עבודה היא דבר טבעי
 העובדים מחפשים אחריות

 מחוייבים למטרה יכווינו את עצמםשאנשים 
 אינטרסים מעבר לאינטרס הכלכלי

 פיתוח יצירתיות פיקוח צמוד ואיום בענישה העלאת רווחי ארגון
 הרחבת תחומי אחריות

 הגשמה עצמית  / שייכות יולוגים / בטחוןזפי צרכים מניעים

 

והיא שגויה, צריך  X, טען שאנו בתיאוריה 60רשם מחקר "מוטיבציה בארגונים" בשנות המקגרגור 

 של העובדים ולעליה ברווחי הארגון. מביאה לניצול מירבישל הגשמה עצמית ש Yלעבור לתאוריה 

 

להגביר את  בכדימפוקח כל הזמן שבפס ייצור  ,צ׳אפלין משחק עובד במפעל "זמנים מודרנים" בסרט

יעילות העובד. סרט זה יצא בתקופת השפל בארה״ב והוא מביע ביקורת על פורד והמהפכה 

 .כסף מניע את העובד - X מציג את תיאוריית. התעשייתית

 

 1966 הרצברגהצרכים של  2תיאוריית  .3

יישום  .[Yוללא היררכיה ]תיאוריה  מערכות צרכים בלתי תלויותכתב מאמר "תיאוריית שני הגורמים" על 

 הושפע ממאסלו. .: כדי להיות מרוצים צריך להתעסק בעבודה מעניינתע''י העשרת עיסוקים

 בלתי תלויים:  two factorsתיאוריית 

(A גורמים היגייניים )–  אך לא להגביר שביעות רצון שביעות רצון בעבודה לגרום לחוסר עלולהיעדרם .

: הנעה חיצונית כדי לעשות עבודה, הנעה אקסטרנית. לעבודה עצמה )מחוץ( יםיסיהנעה אקסטרינגורמי 

 כמו תנאים ושכר.

(Bגורמים מוטיבצ )אלו גורמים ביעות רצון והנעה, יוצרים שאם יש אותם המוטיבציה תעלה –ם ינייו .

 עבודה בעלת משמעות. אוהבים הנעה אינטרנזית:. התפקידקשורים לתוכן , הפנימיים סייםיינאינטר

די להעלות מוטיבציה, צריך להקטין גורמים חיצוניים ולהגדיל את הפנימיים. דומה בכהרצברג טען ש

נותן לעסק כלי הצגה פרקטי להעלאת מוטיבציית העובדים.  בחלקו למאסלו, ההבדל הוא שהרצברג
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Tal Manor  

צרכים היגייניים ומעליהם צרכים מוטיבציוניים. הוא אמר כי צרכים מוטיבציוניים קשורים לקוטב חיובי 

ומושכים אותנו לעבוד, גורמים לשביעות רצון. ואם קיימים צרכים היגייניים הם עלולים לגרום לחוסר 

 רצה שנהיה בקוטב החיובי ונעסוק במה שאוהבים.שביעות רצון. הרצברג 

הרצברג לא הכיר את המושג שחיקה בעבודה. תאוריה זו תלויה במודל זה חסרה היכולת.  ביקורות:

 התיאוריה לא עמדה במבחן אמפירי. בתרבויות שונות.

 

Carol Dweck 

 תלויים במה שמשדרת הסביבה: החלקים שני כאשר חילקה את נושא היכולת

(A) לקיחת דברים באופן אישי. –נטציה של אגו אוריי 

(B)  אם אכשל, אצטרך להתאמץ יותר. –אוריינטציה של מאמץ 

Praise the effort .לפי דווק יש לשבח את המאמץ 
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 VIEניתוח  – 8הרצאה 

 

פועלים נעה הה היא פונ' של מערכת כוחותטוען שמוטיבציה הניתוח  דבר תהליכי ולא סטטי. –מוטיבציה 

הסתכלות על כוחות סובייקטיביים. הגישה היא  על האדם. שונה מהתאוריות שהתבססו על צרכים.

 לא מדברת על צורך אלא על תפיסת מציאות. –באסכולה קוגניטיבית 

 התנהגות האדם מושפעת מכוחות שדוחים / מושכים אותו. – קורט לוין

VIE  ,שמושכים ודוחפים. תיאוריה זו מניחה כי האדם הינו רציונלי  כוחות (:1964תאוריית הציפיות )ורום

ופונקציונלי )מטרותיו הן רק רווח אישי(. התאוריה מסבירה כי מישהו יהיה בעל מוטיבציה לכיוון מטרה 

ישנם  מסוימת, אם הוא מאמין שיש מתאם חיובי בין המאמצים שלו והביצועים שלו לערך נחשק כלשהו.

 ל אדם שרוצה להגיד מנקודה אחת לשנייה:גורמים המשפיעים ע 3

1. Valence אם הערך הצפוי גבוה מבחינה . הסובייקטיבי של התגמול בעיני הפרט: הערך

 .-Reward מוביל ל Outcome ההנעה תהיה גבוהה יותר. רמת -סובייקטיבית

2. Instrumentally מידת תפיסת הביצוע כאמצעי להשגת התגמול. האם יש אמונה שהביצוע :

 . Outcome-יוביל ל Performanceיוביל להשגת התגמול בכלל? 

3. Expectancy :האמונה שהמאמץ , הציפייהEffort הרצוי  ביצועיוביל לPerformance . 

 

 בנפרד באופן סובייקטיבי.ים, האדם מעריך כל אחד מהם יכל הגורמים בגישה זו הינם סובייקטיב

אז אין מוטיבציה. היא תלויה חד ערכית  0המוטיבציה היא המכפלה ביניהם, אם אחד הגורמים הוא 

 :הפרמטרים הסובייקטיביים יחד 3בקיום 

 אם הפרס חסר ערך עוברי •

 א אקבל תגמולאם אעריך שגם אם אסיים את הפעולה ל •

 אוכל לסיים את הפעולה בעזרת מאמץאם לא אצפה ש •

הביצוע מותנה גם במיומנות מוטיבציה היא התנאי לביצוע אך לא היכולת, כי יש גם תנאי הזדמנויות. 

 תגמול. ביצוע  מאמץ ויכולת האדם. 

 

  eiderHFritz 1958פריץ היידר  -תיאוריית האיזון 

כתב ספר ''הפסיכולוגיה של יחסים  שפעל בארה"ב. אבות הפסיכולוגיה החברתית. אוסטריפסיכולוג 

ם עקביים בעמדותיהם. קיים שווי משקל בין עמדת האדם לעמדת האנשים בין אישיים". לדעתו, 

 רכיבים: 3הסביבה שלו. יש 

 בעל עמדה. Pהפרט  .1

 איתו הפרט מקיים יחסי גומלין. Oהאחר  .2

 שלשניהם יש עמדה לגביו. X thingהנושא המשותף  .3

 אם המשולש לא מאוזן, המערכת לא תתקיים.

 .2או  0מס' זוגי של יחסים שליליים אפס או  מערכת מאוזנת=

 .1מערכת בלתי מאוזנת= מס' אי זוגי של יחסים שליליים 

מספיק שאחד מהם 

יתקיים, בכדי שלא 

 תהיה מוטיבציה כלל.
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נותן  –חוסר איזון מניע לתהליכים בקבוצה  היידר לא פסל קיומם של יחסים שליליים לצורך איזון.

 מוטיבציה לשינוי. עוצמת הקשרים לא באה בחשבון אלא רק עצם קיום הקשרים.

 

  1957 פסטינגר - גישת הדיסוננס ]פער[ קוגנטיבי

אי נוחות. אצל מתח ופרטי מידע שסותרים אחד את השני ולא עקביים, הגורמים לו לחוש  2אדם בעל 

המכריע הוא מרכיב רגשי ולא מחשבתי. התיאוריה טוענת ששמירת עקביות היא מניע מרכזי  פסטינגר

לשנות את פועלו ]מאמין בעמדה מסויימת אך יצטרך  –ירצה להקטין דיסוננס  אם האדםשל האדם. 

לתת סיבה הגיונית למעשה שאינו =  רציונליזציה פועל בניגוד לה[ או להתחיל להאמין בעמדה החדשה.

 ח הגיוני.בהכר

להפחית מהחשיבות של הקוגניציה ]הכרה,  -התנהגות  לשנותהדרך להתמודד עם דיסוננס קוגנטיבי: 

 להוסיף קוגניציות חדשות שישנו את המאזן. -צורת חשיבה  ותשנלאו רכישת ידע[, 

 לאחר מעשה. תוננס מתקבלס# תחושת די

 נוצר דיסוננס גדול יותר. –# עוצמת אמונות גדולה 

 הדיסוננס גובר. –עמדה ה# איזון נמוך יותר בין מרכיבי 

התנהגות / שינוי עמדות. אם לא ניתן לשנות את ההתנהגות נשכנע את עצמנו שינוי  להפחית דיסוננס:

 לשנות עמדה. לדיסוננס ]הפער בין העמדות[ יש ניבויים שאינם מסתדרים עם ההיגיון.

י בחירה זו תעלה, וכלפי הבחירה שוויתר עליה ההערכה שלו כלפ אם האדם בחר באופציה ב' 

 ההערכה תרד.

The foot in the door –  אם רוצים לשכנע אדם לכבוש הר, כדאי לשכנע אותו לכבוש קודם את

שם רצו לגרום לאנשים לפעול למען ארגון כלשהו,  זה הגיע מארה''ב ההתחלה ולהתקדם בהדרגה.

 הסיקו שצריך לבקש דברים קטנים עד להגעה להשגת המטרה.

 

 :יהימחקרים בנושא ציות התפתחו לאחר מלחמת העולם השנ

 insufficient justificationהצדקה בלתי מספקת 

 התנהגות מבלי לקבל תמורה. אופרט נוקט עמדה 

 הפרטים הכי פחות עקביים.הדיסוננס המרבי אצל  -באמצע

 בשמאל: אי ציות + גמול נמוך

 אין שינוי עמדה, לא ארמה עבור תגמול נמוך.

 התגמול המוצע לא מספיק כדי שאציית. יש הסבר לא מספק לפעולה.

 בימין: ציות + גמול גבוה

 ש הסבר מצוין לפעולה שלי.אין שינוי עמדה, ארמה עבור גמול גבוה. ציות גבוה ודיסוננס נמוך. י

 דיסוננס גדול:

 אינו מספיק כדי להצדיק את המעשה שלי.הוא יש תגמול אך  שינוי עמדה.

 יש לי דיסוננס. אם לא צייתי אין לי דיסוננס. –צייתי עבור גמול נמוך מדיי אם 

 דיסוננס גבוה, שינוי עמדה.  ציות+גמול נמוך 
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לפי האופציה שבחרתי, והעמדה השלילית כלפי האופציה ככל שהדיסוננס גבוה: העמדה החיובית כ

: אם רוצים לשכנע מישהו, לא מסקנהשלא בחרתי, יגדלו, כי לא הייתה ברירה ויתחיל שכנוע עצמי. 

 לתת גמול גדול מדיי כדי שהוא יעשה משהו מתוך שכנוע. 

 : דיסוננס גדול יותר כשהפער באלטרנטיבות קטן יותר.לפני הבחירה

 : שינוי עמדה גדול יותר ככל שהדיסוננס גדול יותר.הבחירהלאחר 

ככל שהדיסוננס גדול יותר, תהיה  הדיסוננס יחל לאחר הבחירה באחת הבנות. –בשיר "צרות טובות" 

 ה שעליה וויתרנו. בחור, ודעה שלילית על השנבחרה רהודעה טובה על הבח

 

quityE 1965 אדמס תיאוריית ההוגנות 

את תיאוריית  חיבר השוני בכך שאדמס. כוחות שפועלים על הפרט בצורה סובייקטיבית. VIEמזכירה את 

הדיסוננס עם תיאוריית השוואה חברתית של פסטינגר ]בארגון עובדים מבקשים העלאה כי משווים 

עצמם לאחרים[. אדמס בנה תיאוריה שמנסה להסביר הוגנות בדרך בה אנשים תופסים מציאות. 

 .מניחה שהאדם רציונלי ושופט את מעשיו ע''י מדידה תיאוריית ההוגנות

 , ואת תפיסות האדם לשניים: person & other -אדמס חילק את הישויות לשניים

1. Input  תורם באופן אישי לחברה. תפיסה סובייקטיבית הוא מה שהפרט מרגיש ש –תשומות

 ותק[. ניסיון, ]כשרון,

2. Outcome  ערך אישי בעיניו ]קידום יכבעל יםפסנתמהחברה, ומקבל הגורמים שהפרט  –תפוקות, 

 הערכה[. ,כסף

הפרט תמיד משווה את התשומות והתפוקות שלו לאלה של סביבתו. את האדם מניע  ,ע''פ התיאוריה

 חוסר הוגנות כלפיו, סובייקטיבי.

 : Iל  Oמצבים שמוגדרים ע''י יחס בין  3אדמס טען שיש 

 

 מסבירה איך מתנהגים בפועל בשוני בין תרבויות. איננה: בתיאוריה החיסרון

 

בניגוד זאת , יוצרים דיסוננס בעקבות השוואה שהאדם עושה לאחר. Inequity ןמצבי חוסר איזושני 

 המצבים לא ייתכנו כי זה יוביל למתח שיביא לפיצוץ. 2כי לתאוריה של פסטינגר, הטוען 

 .אדמס שילב בין השוואה חברתית לדיסוננס, שאותו ניתן לפתור ע''י שינוי התנהגות או שינוי תפיסה

 

 Personמצב עפ״י נקודת ראות ה  Other  Person השוואה חברתית

 .Inequityמצב חוסר הוגנות 
 אני מקבל יותר ולכן הוא פראייר.

 .]תלוי תרבות[ חש אשמה

𝑂𝑜

𝐼𝑜
 

 

> 𝑂𝑝

𝐼𝑝
 

 

Overpayment 

 .Inequityמצב חוסר הוגנות 
 .ראני מקבל פחות ולכן אני פראיי

 .חש כעס

𝑂𝑜

𝐼𝑜
 

 

<  
𝑂𝑝

𝐼𝑝
 

 

Underpayment 

 (.Equityמצב הוגנות )

 תשלום הוגן
 שביעות רצון

𝑂𝑜

𝐼𝑜
 

 

= 𝑂𝑝

𝐼𝑝
 

 

Equitable Payment 
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 )הוגנות( מתרחש ע״י: Equity)חוסר הוגנות( ל  Inequityמעבר ממצב 

לשכנע את  את הדברים אחרת. ואראה תפיסתי(: אשנה את , פסיכולוגירציונליזציה)שיכלון, תפיסה  .1

 המושג מושאל מפרויד. עצמי שתשלום היתר אכן מגיע לי לאור השקעתי.

  .יותר קשה . למשל לעבודהתנהגות: אשנה את ההתנהגות שלי .2

 

 : שינוי התנהגותי, נניח לעבוד פחות קשה. equity-ל underמעבר מ

 שכנוע עצמי "אני טוב אז התגמול מגיע לי". י,: שינוי תפיסת equity-לover מעבר מ
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 הצבת מטרות - 9הרצאה 

 

בראש היא המשתנה המתווך. הצבת מטרות רלוונטית למצבי הישג. אם נציב מטרה אחרת מוטיבציה ה

 התפוקה תהיה אחרת.

 חשיבות הצבת מטרות

 בכל ארגון הישגי עם תפוקות, נדרש להעריך ביצועי עובדים. –הערכת ביצוע  .1

 .העיקרית של הצבת מטרות חשיבותה – יהרגולצ ,ויסות .2

 . הכוונה והנעת עובדים .3

 לצורך יצירתיות והפקת מחשבה.בארגון לעיתים נדרשת אי וודאות  –אי וודאות  .4

 .מטרות משפרת תהליכי קבלת החלטות-הגדרת מטרות ותתי – קבלת החלטות .5

 סוגי מטרות

 ., סיבת קיום הארגוןומכיכולם סמטרות עליהן  –רשמיות  .1

 למעשים. ות החזוןמטר את נגזרות ממטרה רשמית, איך לתרגם – פרקטי[ ]מעשי, אופרטיביות .2

 לא כל מטרה אופרטיבית ניתן לתרגם כמותית. שניתנת למדידה כמותית. מטרה –אופציונליות  .3

 כאשר לכל יחידה בארגון יש אג'נדה משלה. –מטרות יחידה  .4

 : טווח זמן .5

 .מטרות לזמן קצר אפקטיביות יותר מאשר מטרות לזמן ארוך

 ר.מטרות לטווח ארוך שפורקו למטרות ביניים לטווח קצר אפקטיביות יות

 .Do Your Best -כל מטרה אפקטיבית יותר מ

 

1966 LOCKE – עקרונות להצבת מטרות 

ביצועו של אדם מוגדר ע''י המטרה. לוק קבע שאם נציב לאדם מטרות בצורה מסויימת, הביצוע שלו 

 את מושג המוטיבציה.תחילה יוכל להשתפר. הוא לא כלל בתיאוריה 

 .משתנה בלתי תלוי –מטרה  inputקלט 

 .משתנה תלוי במטרה –ביצוע  outputתפוקה 

 מוטיבציה ומוטיבציה משפיעה על הביצוע.הוסיף שמטרה משפיעה על לוק  מאוחר יותר

 

 עקרונות להצבת מטרות

כאשר מגדירים מטרה הכי חשוב בהצבת מטרות פרטיות.  – Goal Specificity ספציפיות המטרה .1

מבחינת בית שלא עוברת טיפול  במה שרוצים מהאדם. לקב' הביקורת חייבים להיות ספציפיים

. מבחינת בית 'שמאי' מגדירים לה מטרה שאינה ספציפית do your bestאומרים 'הילל' המקל, 

פחות טוב מאשר להקצות  no treatment .do your bestזו איננה קב' ביקורת כי היא לא  –המחמיר 

בממוצע ביצועי הקב' שקיבלה מטרה ספציפית יהיו גבוהים יותר מאשר קב' מטרה ספציפית. 

יביות מבחינת וויסות הפעולות של האדם. שינוי הביקורת. למטרה ספציפית יש הרבה יותר אפקט

תמכו מהמחקרים  90%המטרה ישפיע על שינוי המשאבים שהאדם ישקיע והפעולות שיבצע. 

 .באפקט החיובי שיש למטרה ספציפית
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כדי  של הפרט, להגדיר מטרות מעט מעל יכולתולפי לוק צריך  – Goal Difficultyקושי המטרה  .2

 Doלאתגר אותו. להציב מטרה ריאלית אך לאתגר את האדם על מנת שייתן ביצועים טובים יותר. 

your best  ממוקמת הכי נמוך מבחינת איכות הביצוע. מטרה קשה מדיי תוביל לביצוע נמוך כי

 מהנבדקים מצליחים לבצע. 5%מטרה קשה מדיי היא כזו שרק  האדם יתייאש.

 על עקרון הקושידילמות 

 # יכולת היא מושג משתנה, המדדים משתנים סביב ממוצע מסויים.

 קיימת בעיה בהערכת ביצוע. # בהערכת אפקטים של קושי המטרה,

 # אמונה ביכולת, יכולתו של פרט מורכבת מיכולתו האמיתית ומההרגשה שלו שהוא אכן יכול.

 # איך בכלל מגדירים מטרה כקשה.

עד כמה המטרה  נחקר הכי פחות, כי קשה לחקור אותו. – Goal Proximity קרבת המטרה .3

קרובה לאדם בזמן. מטרות לזמן קצר, לזמן ארוך ולשני הטווחים קצר+ארוך. מטרה לזמן קצר 

 קצר,ח לטוו מטרות בינייםשמחולקת ל ךארו-מטרה לטווחממטרה לטווח ארוך.  הינה מוחשית יותר

 גדרו מטרות ביניים עד להשגת המטרה הגדולה.. ביצועי האדם טובים יותר אם יוהכי אפקטיביזה 

בדיקה האם  manipulation checkסטאטוס של  – Goal Acceptance קבלת המטרה .4

תנאי לכל שלושת התנאים הקודמים. אדם צריך להפוך את המטרה המניפולציה עבדה בכלל. 

המטרה הוא  של קבלה, האדם לא חייב לקבל את 90%. לוק דרש ולהסכים לה ותה, להבין אלשלו

ת ולקושי או למטר ,יכול רק להבין אותה. אם הוא לא קיבל את המטרה אין משמעות לספציפיות

הוא לא חייב לקבל  י,האדם צריך להסכים למטרה באופן חופש ,ביניים. כאן נכנס שיקול הפרטה

 את המטרה שניתנה לו.

באופן  ביניהם קשה להפרידלכן מבלבל,  confoundedקושי וקרבה קרובים לעיתים במציאות ולכן זה 

 בניסויים. מחקרי

 

 בנדורה תמך בתיאוריה של לוק:

 1977מסוגלות עצמית  self efficacy בנדורה

. בנדורה היה פסיכולוג, מאבות הלמידה לנושא הצבת מטרות , הציע לו משתנה מתווךהושפע מלוק

מודל סובייקטיבי. איך אני רואה את המציאות. כל המניפולציות המוטיבציונליות משפיעות . החברתית

ע''י עיצוב תפיסת היעילות העצמית של הפרט. מוטיבציה כמשתנה מתווך, היא משפיעה על הביצוע 

לקראת השגת המטה. בנדורה גורס כי המידה בה אדם מאמין שיש לו את המיומנות הנדרשת להשגת 

: "שנה לאדם אמונה ביכולתו ובכך can doשורה מאוד למידת ההשקעה והביצוע שלו. ציפיות ה, קרהמט

 להתמודד עם הפחד. יותר ככל שאדם בעל פוביה מנחשים יתקרב לנחש, יוכל תגדיל לו את הביצוע".

 שפיעים על מסוגלות עצמית:מגורמים ה

 שימוש בדמיון מודרך. כגון גורר כשלון.הצלחה גוררת הצלחה וכשלון  –התנסות ישירה ]משוב על ביצוע[  .1

 .אחריכולותיו דומות לשמעריך האדם  עולה, SE, תחושת מסתכל על אחר מצליח במטלה - מודלחיקוי  .2

 בנדורה טוען שצפייה באלימות תגדיל תוקפנות ]בניגוד לטענת פרויד[.

 .המסוגלות שלו עולההוא מסוגל לבצע את המשימה, תחושת ש אחרמשכנע  אדםכאשר  - שכנוע מילולי .3

 .ה יותרתחושת רוגע יכולה להוביל לתחושת מסוגלות גבוה - עוררות רגשית .4

18

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 למידה - 10הרצאה 

 

 : באמצעותלמידה יכולה להיעשות  למידה= יצירת שינוי קבוע בהתנהגות, המתרחש כתוצאה מהתנסות.

 יצירת קשר בין דברים. – )פבלוב( אסוציאציה .1

חייב לתת חיזוק על מנת לשנות  התנהגות מושפעת מתגובות הסביבה אליה. – )סקינר( חיזוק .2

 שכר ועונש. התנהגות.

 למידה ע''י צפייה ]למידה ללא חיזוק[. –)בנדורה( מודל לחיקוי  .3

 שלושתם לא סותרים אלא מוסיפים אחד לשני.

 

 אסוציאציהלמידה דרך  (1

דברים כאשר הקשר  2בין  נוצרת הצמדה, עיש בסיס פיזיולוגי מהטב התניה קלאסית )פבלוביאנית(ל

קלאסית לא תמיד יש בסיס פיזיולוגי, כלומר לא תמיד קיים קשר בין גירוי  להתניהלרוב פיזיולוגי. וא ה

 לתגובה בלתי מותנים.

חיבור של שני דברים שלא היו זהו היה פיזיולוג רוסי. הכלב שלו למעשה למד דרך אסוציאציות.  פבלוב

ועל ידי יצירת קשר מלאכותי נוצר קשר חדש שלא היה בעבר. לתהליך שעבר הכלב לפני כן, קשורים 

הקשר  –פבלוביאנית. פבלוב הביא לכלב אוכל, והכלב באופן טבעי הזיל ריר /קוראים התניה קלאסית

דליק הוא ה. אחרי זמן מסוים אדום לכלב אוכל הדליק אור אבין הריר לאוכל הוא טבעי. כל פעם שהבי

למד שברגע שיש אור יגיע גם אוכל.  בעצם הכלב .זיל רירהעדיין  באוכל והכללתת ת האור מבלי א

האוכל לא חשוב לכאורה, כי האור גרם לריור והאוכל הפך נוצרה הצמדה בין השניים שלא הייתה קודם. 

 למיותר.

Unconditioned stimulus .גירוי בלתי מותנה 

Unconditioned response י מותנית.תגובה בלת 

  -לפני

 . UR ]מהטבע[ תגובה בלתי מותנת -רורי US מותנה בלתי גירוי  -אוכל•

 .לאור אין תגובה CS גירוי מותנה  -אור•

 -הלמידה בעת

 . URבה בלתי מותנת ותגריור:  US נה תבלתי מו+ אוכל גירוי  CS אור גירוי מותנה•

 -אחרי

 .אחרי ההצמדה, האור הביא לריור CRתגובה מותנית  -ריור CS גירוי מותנה  -אור• 

 

 .השינוי בהתחלה יותר ניכר ועם הזמן הוא הולך ופוחת - רכישה .1

 אוכל ושכיחות ההתנהגות תרד. נתינת מפסיקים –הכחדה  .2

 .( והבלתי מותנה )אוכל( במקבילאורלהציג את הגירוי המותנה ) ותמידי פעם באקראי–שימור  .3

 .ניתן להבחין בין הגירויים ע״י הכחדה של אחד. דברים שונים –הבחנה  .4

ישנם גירויים מותנים רבים אשר יכולים להיכלל באותו משקל של . דברים דומים –הכללה 

 .הגירוי המותנה ולהוביל לתגובה שונה לגירוי
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 עקומת למידה

שיפור מהיר, רכישת ידע. בצעדים הראשונים יש  –בתהליך קיים רעיון מרכזי של תפוקה שולית פוחתת 

 בהמשך יש שיא, שאחריו מגיעה ירידה שהיא הכחדה.

סף יכולתו של האדם. כמות רכישת הידע בין  –הקו האדום 

ניסוי ראשון לשני, גדולה מאשר כמות למידה בין השני לשלישי 

וכן הלאה. בפועל ההתנהגות האמיתית סובבת את עקומת 

הלמידה. אנו מחליטים מתי לעבור בין אסט' של שינוי לאסט' 

 של שימור.

 .פעם אוכל ביחד עם אורלתת לכלב כל  ,כשרוצים לשנות הרגל –התנהגות שינוי 

 ם ולא תמיד.פעמיל לתת לכלב אוכל+אור – שימור התנהגות ומניעת הכחדה

 , הריור יופסק.הכחדת התגובהיהיה תהליך של  –# אם נפסיק את תהליך הלמידה ]לא ניתן אוכל[ 

הכחדה עבור אות אחד ולא עבור  –# אם עבור אור אחד נפסיק את התהליך ועבור אור שני נמשיך 

 תגובה שונה לדברים שונים. – בחנהה , תהיההאות השני

תגובה לדברים  – הכללה. זו # אור בצבע מסויים, ואור באותו צבע אך מעומעם יותר. הכלב ירייר פחות

 שדומים.

 יגדירו מה קורה בעקומת למידה. בחנה, הכללה ההמאפיינים: רכישה, הכחדה, 

 

 חיזוק  דרך( למידה 2

לא שלל התניה קלאסית, אלא אמר שלא חייב אסוציאציה  . סקינר(סקינרית)אופרנטית התניה 

קשר בין  סקינר מאבות הביהביוריזם ]התנהגות מושפעת מהתוצאות שלה[.פיזיולוגית על מנת ללמוד. 

 התנהגות ותוצאות, תגמולים ועונשים יביאו לשינוי ולא חייב בסיס פיזיולוגי.

על  ועונש ,עבור מעשה רצוי גמולת: ים שמתחלקים לקטען שלמידה מתרחשת באמצעות חיזו הוא

 ., האמין כי ע''י שינוי סביבה ניתן לשנות התנהגות. סקינר נתן משקל גדול לסביבההתנהגות לא רצויה

 absent וע''י presentדפוסי חיזוק מתייחסים לגירוי שמוגדר ע''י  לטענתו, לא תהיה למידה ללא חיזוק.

 . unpleasantול  pleasantשהם מתחלקים ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוצמת 

 התגובה עולה. 

מעודד  תגמול

את העובד 

 .יותר עבודל

עוצמת התגובה 

 יורדת. 

ביקורת שלילית 

את  תמייאשה

 .העובד

עוצמת התגובה 

 יורדת. 

מוריד את  אי תגמול

סבירות הביצוע. ע''י 

אי מתן משהו נכחיד 

 .רצויה אהתנהגות ל

עוצמת התגובה 

 עולה. 

, הימנעות. איום

לפי סקינר זהו 

 לא עונש.
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 צריך להנחות את הטועה מה כן צריך לעשות. –עונש לבדו אינו אפקטיבי, חייבים גם לתת חיזוק 

 

 אריקסון

שעות אימון. להתאמן כדי להיות יותר טוב כי עבודה קשה תוביל  10,000אימון מכוון מטרה. חוק 

הצלחה ]אין התייחסות לאם יש לאדם כשרון בכלל[. אריקסון טען שלתת עונש על טעות, לא נותן שום ל

 .יסביר מה כן נכון לעשות המדריךדבר כי לא לומדים מעונש. כן לומדים אם 

Deliberate Practice  גישה ללמידה והקניית ידע לפיתוח מצוינות. מי שמצליח לא בהכרח ניחן ביכולות

 יוצאות דופן, אלא הוא עבד קשה והרבה. הטעויות הן מנוף לשיפור.

 

 

 חיזוקים – 11הרצאה 

 

Low of effect - .לפי תוצאות התגובה, יקבע אם הקשר בין הגירוי לתגובה  התנהגות מובילה לתוצאות

ייחלש. אם לתוצאות יש אפקט חיובי, הסתברות הופעתן תעלה )הקשר יתחזק(. אם יש יתחזק או 

 .לתוצאות אפקט שלילי, הסתברות הופעתן תרד )הקשר ייחלש(

Rate of response – .מדד עוצמת התנהגות בהתניה אופרנטית של חיזוקים 

 יעיל בשימור התנהגות ומניעת הכחדה. פחות יעיל בשינוי התנהגות. – חיזוק חלקי

 יעיל לשינוי 1:1חיזוק של 

 יעיל לשימור. 1חיזוק של _:

 התנהגות מושפעת ע''י התוצאות שלה.

 

 # שני בסיסים עליהם נבסס חיזוקים:

Interval בסיס של זמן                Ratio בסיס של קצב הופעת החיזוק 

 ת להופעת חיזוק:# שתי צורו

Fixed קבוע               Variable משתנה 

 

השימור  כי עדיף חיזוק אקראי מאשר קבועיעיל יותר.  שחיזוק לא צפויהייתה  סקינר ו שלהשקפת

הציע לבטל מיסים על מנת להעלות את הכנסות המדינה, ולתמוך סקינר  האקראי הכי אפקטיבי.

 תופעה שקשה להכחדה. –בהימורים 

 הדוגמ תיאור תבנית

FR Fixed Ratio בונוס כספי על ביצוע  חיזוק הניתן לאחר ביצוע מס׳ קבוע של פעולותX .פעולות 

מילוי ארגזי תפוזים בשירות הלאומי של 
 .17המרצה בגיל 

VR Variable Ratio  הימורים מס׳ אקראי של פעולותחיזוק הניתן לאחר ביצוע 

FI Fixed Interval משכורת  …(חיזוק הניתן לאחר פרק זמן קבוע )אחת ל 

VI Variable Interval  ביקורת פתע  חיזוק הניתן לאחר פרק זמן אקראי 
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Tal Manor  

 להטילו לפי: - עלינו לנסות ללכת על הכיוון החיובי, אך אם חייבים לתת עונש

 עקרונות לענישה

 בסמוך להתנהגות הלא רצויה.הטלת עונש  .1

לא קטן מדיי ולא גדול מדיי. להשאיר פתח לעלייה בחומרת עונש סביר והולם, מידתיות,  .2

 הענישה.

 [, כדי שהעובד ילמד מהשגיאה.ראלף קליין] להעניש את ההתנהגות ולא את הפרט .3

 .ובכל זמן אותו עונש לכל מי שביצע אותו –בהטלת עונשים עקביות  .4

 .לעונש כדי שנוכל להימנע ממנו בעתידברור הסבר נתינת  .5

 במקביל לעונש. קלהימנע ממוסר כפול, לא לתת גם חיזו .6

 

 בנדורה - ( למידה ע''י מודל חיקוי3

, צפייה באחר. כדי שזה יתקיים, לצופה צריכה להיות מוטיבציה לשחזר את למידה ללא חיזוק

 אלא ע''י תהליך חשיבה קבנדורה העלה תיאוריה שלמידה יכולה להתרחש גם בלי חיזוההתנהגות. 

בנדורה מכניס לתהליך  .[כל פעולה שהמוח יכול לעשות, וניתנת לסיווג, מדידה ובקרהקוגנטיבי ]

פעל בגישת  בנדורה הלמידה את המימד הסובייקטיבי בניגוד לפבלוב וסקינר שדיברו על אובייקטיבי.

social learning י צפייה ]בניגוד לפרויד שטען כ וגרס שתוקפנות צופים תעלה אם יצפו באגרוף אלים

 .באלימות תשחרר זעם ותוריד תוקפנות אצל הצופה[

 

 

 מיון - 12הרצאה 

 

לאורך  הרעיון הגיע ממלחמת העולם הראשונה. הנחת היסוד לנושא המיון: התנהגות הפרט עקבית

ניתן לשנות נקבל חיזוי טוב יותר.  זמן. ככל שנצמצם הגדרה של תכונה ונהפוך אותה לספציפית יותר 

נדרשת  –למקסום ביצועו של האדם  סקינר נגד זה[. כאן מדברים על אפיון תכונות קבועות.הרגלים ]

 שנחשב למתאם גבוה. 30%רוב מערכות המיון לא עולות על מתאם של  התאמה בינו לבין סביבתו.

 ]להקצות את הנבחרים לתפקידים[. + השמה]לבחור מתוך מועמדים[  = מיון ברירה

יכולה להיות תכונתית או מצבית. חרדה מצבית עוזרת בחיזוי הצלחה / כשלון  ממצבים כלשהם חרדה

 באופן טוב יותר מאשר חרדה תכונתית.

 י:לפאבחון מועמדים וקביעת התאמתם לעבודה 

 מישור גופני .1

 מישור פסיכולוגי .2

 רמת השכלה .3

 וסביבה אמידע על מוצ .4

 קריטריונים למדידת איכות המבחנים

המבחנים,  מהימנות היא חסם עליון לתוקף .אקראיות מבחןכלומר שאין ב ,בודק שיטתיות –מהימנות  .1

 על המבחנים להיות קודם כל שיטתיים. 

 לבדוק ולא דבר אחר. לוהמבחן צריך לבחון את מה שהוגדר  –תוקף  .2
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 1965 ארתור ג'נסן

האפרו היו מדורגים אחרונים והוא קבע ביניהן אפרו אמריקנים.  ,העביר מבחני אינטליגנציה לקב' שונות

ג'ונסון הסתמך על סיריל  . הביקורת עליו: המבחנים היו מוטים תרבותית.גנטי / שזה דבר תורשתי

 צריכים ללמד אותו.מסויים בירד, שטען שהטובים במקצוע 

  העברת תכונות בדורות.תמך בדעה של  –כנ''ל דרווין וגלטון 

 כלי ניבוי

 .מבחנים .1

 .חייםקורות  .2

כלי גרוע אך ניתן לעשותו יעיל אם הוא יימצא בסוף תהליך הקבלה. זהו טקס  – ראיון אישי .3

 פורמאלי בארגונים.

 .בדיקת המלצות על המועמד .4

הרעיון המרכזי הוא  מדמה מציאות בשטח. ,סימולציות של מצבים אמיתיים – מרכז הערכה .5

 צפייה בפרט. 

 

 סוציומטרי –ממונים וחברים 

כלי בו ממפים את הכוחות הפועלים בקבוצה. יש כוחות משיכה ודחייה. עיקרון חשוב  –סוציומטריה 

 צריך לצבור ניסיון כקבוצה ואז לתת להם מבחן., הוא העיתוי

 

 טעויות בפרספקטיבה של גילוי אותות

 .Hitפגיעה  –חולה ואישפזתי  .1

 correct rejectionדחייה ובצדק  –בריא ולא אישפזתי  .2

 . miss  ,false negativeהחטאתי מטרה  –ולא אישפזתי  חולה .3

 false alarm ,false positive -בריא ואישפזתי  .4

. ככל שהמתאם גדול יותר, Correct rejection-וה hit-ההחלטות הנכונות של המערכת, ממחישות את ה

אז ההסתברות של האזורים הנכונים עבורנו עולה, וככל שהמתאם יורד, כך יש סיכוי שאנחנו נפספס 

(. ברור, שאנו רוצים להגדיל כמה שיותר את המתאם. false negativeאו  false alarm)לשני הכיוונים, 

מאחוז  יותר לרוב גדולהשגויות במערכת אחוז ההחלטות הנכונות הוא מסוים, ואחוז ההחלטות 

ההחלטות הנכונות, כיוון שהמתאם בפועל קטן מאוד. כדי להיפטר מטעות אחת, עלינו להגדיל את 

 יה. על מנת להתגבר על שתי הטעויות יחד, צריך להוסיף עוד ניסויים.יהשנ

 סוגי טעויות

 קיבלתי שלא בצדק. לא טוב.עובד קיבלתי  –אלפא 

 דחיתי שלא בצדק.. טוב עובד דחיתי –בטא 
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