
"ידעייצור "



האם הבנתי  

?את הפרק



עמדות
(Attitudes)

מצב  

הרוח
(Moods)

ערכים
(Values)



מצב רוח;

עמדות;

ערכים.



מצב רוח;

עמדות;

ערכים.



: מצב רוח
משתנה

יציבות : עמדות
למדי

היציב ביותר: ערכים



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד  / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

 רוח במקום העבודהמצב;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים  תיאוריית

;הרצברגשל 

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד  / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

 רוח במקום העבודהמצב;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים  תיאוריית

;הרצברגשל 

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



מחויבות ארגונית
Organizational 

Commitment - OC

שביעות רצון 
עובדים

Job Satisfaction

אוסף התחושות והאמונות  

עבודתושיש לעובד כלפי 

אוסף התחושות והאמונות  

מקום שיש לעובד כלפי 

(הארגון)עבודתו 



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



איחוד  : איחוד מטלות אופקי/ עיסוקים הרחבת ▪

נוספות  רוחביים והוספת מטלות תפקידים 

, זאת. קושיבאותה רמת אחריות ובאותה רמת 

.  מנת להגדיל את מגוון הכישורים הנדרשעל 

האצלת סמכויות של תפקידים  : עיסוקיםהעשרת ▪

והוספת מטלות ברמת אחריות וברמת  אנכיים 

למגוון כישורים  כדי לגרום , קושי גבוהים יותר

.יותר בתפקידגדולה ולאוטונומיה נרחב יותר 



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 כאיחוד תפקידים רוחביים והוספת  מוגדר הרחבת תפקיד

.באותה רמת אחריות ובאותה רמת קושימטלות נוספות 

על מנת להגדיל את מגוון הכישורים הנדרש מהעובד  , זאת

.לצורך מילוי התפקיד



לאור מה שלמדנו  
,  במחויבות ארגונית

סוגי מחויבות  /איזו סוג
?אני עשוי לפתח

ניתן לסמן יותר  
!מתשובה אחת



גורמי הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

התנהגות אזרחית;

מחויבות רגשית;

מחויבות ערכית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



גורמי הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

התנהגות אזרחית;

מחויבות רגשית;

מחויבות ערכית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



מידת ההזדהות של הפרט עם הארגון .
 לערכים ולמטרות הארגוןערכיו ומטרותיו ההתאמה שבין מידת .
 העובד ירגיש כי הוא רוצה  , שההתאמה תהיה טובה יותרככל

.להישאר ולעבוד בארגון
  עובדים המחויבים בצורה רגשית יישארו בארגון בגלל הרגשות

.לתפקודושלהם לארגון והדאגה שלהם 
 משיקולי תועלתמונעים שיקולים אלה אינם.
 הוא מפתחים מחויבות רגשית לארגון לפי המידה בה עובדים

מספק את  –מבחינה פסיכולוגית נוח גורם להם להרגיש 
עונה על ציפיותיהם ומאפשר להם להשיג את  , צורכיהם

.  מטרותיהם
מחויבות רגשית מתפתחת על בסיס חוויות מתגמלות  , כלומר

.וחיוביות



 המחויבות הנורמטיבית מתייחסת
, לזיקה שיש לעובד עם הארגון

תחושת  , המבוססת על ערכי העבודה
, הנאמנות וההתחייבות המוסרית

המוגדרים על ידי סביבתו התרבותית  
תחושת חובה  )העובד והאתית של 

(.הנובעת מלחץ ומציפיות של אחרים
 המתארים עובד בעל מחויבות  ישנם

מחויבות  "כאדם בעל , נורמטיבית
הרואה " הנמשכת תקופת חיים

בהישארות בארגון פעולה נכונה  
מבלי קשר להעצמת  , מוסרית

הסטאטוס שלו בארגון או הסיפוק  
.  שהארגון מעניק לו לאורך השנים



 ערכית מתפתחת על בסיס  מחויבות

נורמות אותן העובד סופג בזמן חינוכו  

-ממוסכמות חברתיות, וממשפחתו

תרבותיות ומחוויות אותן הוא חווה  

כל אלה מפתחים אצל  . בעבודה

העובד את ההבנה של מה מצופה  

.ממנו בעבודה ומה מוערך

 גם על  ערכית מתפתחת מחויבות

בסיס השקעה מיוחדת שהארגון 

,  השקיע בעובד כגון הכשרה מיוחדת

.מימון לימודים וכדומה



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



 כאיחוד תפקידים רוחביים והוספת  מוגדר הרחבת תפקיד

.באותה רמת אחריות ובאותה רמת קושימטלות נוספות 

על מנת להגדיל את מגוון הכישורים הנדרש מהעובד  , זאת

.לצורך מילוי התפקיד



על מנת  , העבודהסביבת לשפר את די 1.
לגרום לו לתחושה נעימה לגבי מקום  

;העבודה

אצליח  , אם הצלחתי לשנות את העמדות2.
;  לשנות גם את הערכים

אם העמדות לא הולכים בד בבד עם  3.
זה יהיה כמעט בלתי אפשרי  , הערכים
.לשנותם

אם הצלחתי לשנות את מצב הרוח של  4.
.אצליח לשנות גם את עמדותיו, העובד



על מנת לגרום לו לתחושה , העבודהסביבת לשפר את די 1.

;נעימה לגבי מקום העבודה

אצליח לשנות גם את  , אם הצלחתי לשנות את העמדות2.

;  הערכים

זה יהיה , אם העמדות לא הולכים בד בבד עם הערכים3.

.לשנותםכמעט בלתי אפשרי 

אצליח  , אם הצלחתי לשנות את מצב הרוח של העובד4.

.לשנות גם את עמדותיו



על מנת לגרום לו לתחושה , העבודהסביבת לשפר את די 1.

;נעימה לגבי מקום העבודה

אצליח לשנות גם את  , אם הצלחתי לשנות את העמדות2.

;  הערכים

זה יהיה , אם העמדות לא הולכים בד בבד עם הערכים3.

.לשנותםכמעט בלתי אפשרי 

אצליח  , אם הצלחתי לשנות את מצב הרוח של העובד4.

.לשנות גם את עמדותיו



  אשתי חוששת מאבדן

הזכויות הסוציאליות  

...שצברנו

  ואני אינני מסוגל לעשות

את זה למנהלי ולחברים  

שהיו בשבילי בית חם  

ותומך על כך הרבה  

...שנים



 אזרחית ארגוניתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



 אזרחית ארגוניתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



 הנובעת ( הישארות בארגון, לדוגמה)של פעולה המשכיות

בעלויות הנקשרות עם  או מהכרה /מתפיסת אין ברירה ו

. הפסקת אותה הפעולה

 מעמד  , קרן פנסיה)האיום באבדן ההטבות שהארגון מעניק

.  הוא שקושר את העובד לארגון, (הטבות , בארגון

 מתמשכת יכולה לנבוע גם ממיעוט אפשרויות  מחויבות

.אלטרנטיביות

 ניטראלית מבחינה רגשיתמחויבות מתמשכת היא תגובה  ,

תועלתי נשארים -אנשים המחויבים לארגון על בסיס חישובי

.בארגון מאחר שהם זקוקים לכך



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



התנהגות אזרחית;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



מידת ההזדהות של הפרט עם הארגון .
 לערכים ולמטרות הארגוןערכיו ומטרותיו ההתאמה שבין מידת .
 העובד ירגיש כי הוא רוצה  , שההתאמה תהיה טובה יותרככל

.להישאר ולעבוד בארגון
  עובדים המחויבים בצורה רגשית יישארו בארגון בגלל הרגשות

.לתפקודושלהם לארגון והדאגה שלהם 
 משיקולי תועלתמונעים שיקולים אלה אינם.
 הוא מפתחים מחויבות רגשית לארגון לפי המידה בה עובדים

מספק את  –מבחינה פסיכולוגית נוח גורם להם להרגיש 
עונה על ציפיותיהם ומאפשר להם להשיג את  , צורכיהם

.  מטרותיהם
מחויבות רגשית מתפתחת על בסיס חוויות מתגמלות  , כלומר

.וחיוביות



 המחויבות הנורמטיבית מתייחסת
, לזיקה שיש לעובד עם הארגון

תחושת  , המבוססת על ערכי העבודה
, הנאמנות וההתחייבות המוסרית

המוגדרים על ידי סביבתו התרבותית  
תחושת חובה  )העובד והאתית של 

(.הנובעת מלחץ ומציפיות של אחרים
 המתארים עובד בעל מחויבות  ישנם

מחויבות  "כאדם בעל , נורמטיבית
הרואה " הנמשכת תקופת חיים

בהישארות בארגון פעולה נכונה  
מבלי קשר להעצמת  , מוסרית

הסטאטוס שלו בארגון או הסיפוק  
.  שהארגון מעניק לו לאורך השנים



עזרה לעובדים אחרים

הקשבה לבעיותיהם של עמיתים לעבודה

שיתוף עובדים אחרים במידע

הודעה מראש על היעדרות

 נכונות להשקיע זמן להשלמת משימות מעבר

לשעות העבודה וללא קבלת גמול כספי

העלאת הצעות לשיפור בארגון



 אזרחית ארגוניתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



 אזרחית ארגוניתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;
 איחוד  / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי
העשרת עיסוקים;
רוטציה בין תפקידים;
מחויבות ארגונית;
מחויבות רגשית;
מחויבות מתמשכת;
מחויבות ערכית;
פיתוח מחויבות;
התנהגות ארגונית סוטה;

ערכי עבודה;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 האישיותיהמודל;



 החלפת  ;לעזור לעמית בביצוע מטלה(:זולתנות)אלטרואיזם

.וכדומה; התנדבות לביצוע משימות;ימי חופשה עם אחר

להגיע  ;להקפיד לא להעדר מן העבודה שלא לצורך:מצפוניות

לא לעסוק בעניינים  ; בהתאם לצורך, מוקדם וללכת מאוחר

.וכדומה; אישיים במהלך העבודה

להגיע לפגישות ולבצע תפקידי  :חובה אזרחית

.וכדומה; להתעדכן על שינויים במדיניות הארגון;התנדבות

 להתמודד עם מכשולים בלי :'ספורטיבית'התנהגות

.וכדומה; לתת ביקורת בונה;לקטר

להגיב ;להבליג על מנת להימנע מבעיות:נימוס ודרך ארץ

.וכדומה; באיפוק כאשר מתגרים בך



שכר.

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.

 וקביעות בעבודהביטחון.

תנאי עבודה.

עבודה עם אתגר ואחריות.

עבודה שתורמת להתפתחותי המקצועית.

נהלים ותקנות בעבודה.

 הניהול והפיקוחסגנון.

יחסים חברתיים במקום העבודה  .

עבודה שמעניינת אותי.



שכר.

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.

עבודהקביעות בעבודה ותנאי , ביטחון.

עבודה עם אתגר ואחריות.

עבודה שתורמת להתפתחותי המקצועית.

נהלים ותקנות בעבודה.

סגנון הניהול והפיקוח.

יחסים חברתיים במקום העבודה  .

עבודה שמעניינת אותי.



עמדות
(Attitudes)

מצב  

הרוח
(Moods)

ערכים
(Values)



מצב רוח;

עמדות;

ערכים.



מצב רוח;

עמדות;

ערכים.



: מצב רוח
משתנה

יציבות : עמדות
למדי

היציב ביותר: ערכים



אין שום סיכוי . הוא הביע רק דעה1.
...שיתפטר

אין שום סיכוי  . הוא הביע רק עמדה2.
...שיתפטר



אין שום סיכוי . הוא הביע רק דעה1.
...שיתפטר

אין שום סיכוי  . הוא הביע רק עמדה2.
...שיתפטר



לדעה  יש  

מרכיב 

קוגניטיבי  

!בלבד



לאיזה מושג המשפט הזה 

?מתייחס



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;

 איחוד  / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

 בארגוןתפקידים עיצוב;

 איחוד  / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

עמדות במקום העבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים של תיאוריית

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



"ידעייצור "



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד  / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

 רוח במקום העבודהמצב;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים  תיאוריית

;הרצברגשל 

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



מחויבות ארגונית
Organizational 

Commitment - OC

שביעות רצון 
עובדים

Job Satisfaction

אוסף התחושות והאמונות  

עבודתושיש לעובד כלפי 

אוסף התחושות והאמונות  

מקום שיש לעובד כלפי 

(הארגון)עבודתו 



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד  ;

 תפיסת הערךמודל ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

 רוח במקום העבודהמצב;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים  תיאוריית

;הרצברגשל 

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



גורמים הנעה;

מודל מאפייני התפקיד;

 תפיסת הערךמודל;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

 עבודהערכי;

 רוח במקום העבודהמצב;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 שני הגורמים  תיאוריית

;הרצברגשל 

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הרצברגתאוריית שני הגורמים של

מודל מאפייני התפקיד

מודל תפיסת הערך

המודל האישיותי



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



, גורמים מניעים
, פנימיים

אינטרינזיים
(motivators)

,  גורמים היגייניים
-חיצוניים 

אקסטרינזיים
(Hygienic 
Factors)

למנוע  / יכולים לגרום 

שביעות רצוןחוסר

למנוע  / יכולים לגרום 

שביעות רצון



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



השקעת  : מתן דגש להתחברות לרשת הארגון–חיברות

.כבר מהשלב הראשוני של קליטתם, מאמצים בחברות העובדים

 אינה כוללת רק  -שעליה צריכים מנהלים לשקוד -תכנית הקליטה

. חפיפה והכנסה לעבודה

 עם  היא-שעל המנהל לשאול את עצמו -אחת השאלות החשובות

היא רוצה שהעובד ייפגש ולמי כדאי שיחבור כבר ביומו  מי

עם מי  ? עם מי העובד החדש יאכל צהרים...הראשון בעבודה

...?מי יהיו הראשונים להסביר לו פנים? יתרועע

קליקות חלשות ולעומתיות לערכי הארגון  , צריך לזכור שלעולם

!תהיינה מסבירות פנים הרבה יותר לעובדים חדשים, ולמרותיו



שכר.

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.

 וקביעות בעבודהביטחון.

תנאי עבודה.

עבודה עם אתגר ואחריות.

עבודה שתורמת להתפתחותי המקצועית.

נהלים ותקנות בעבודה.

 הניהול והפיקוחסגנון.

יחסים חברתיים במקום העבודה  .

עבודה שמעניינת אותי.



שכר.

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.

 וקביעות בעבודהביטחון.

תנאי עבודה.

עבודה עם אתגר ואחריות.

עבודה שתורמת להתפתחותי המקצועית.

נהלים ותקנות בעבודה.

 הניהול והפיקוחסגנון.

יחסים חברתיים במקום העבודה.

עבודה שמעניינת אותי.



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



 שתעצים גורמים מניעים  העשרת עיסוקים בדרך

(motivators) :האחריות הכרוכה  , עניין בעבודה

התפתחות מקצועית ותגמולים פנימיים  , בעבודה

הנכללים בקשר שבין העובד ובין העבודה  , נוספים

.שהוא מבצע

עובדי הארגון  , ככל שהעבודה אוטונומית יותר, למשל

ולכן אתה מרגיש  , מבינים שההצלחה תלויה בך

.ומחויב יותר, אחראי יותר



;הגיינהלגורמי 1.

;לגורמים מניעים2.

;מודל האישיותיל3.

לחמשת ממדי המטלה במודל  4.

;JSMמאפייני התפקיד 

.להתנהגות אזרחית5.



;הגיינהלגורמי 1.

;לגורמים מניעים2.

;מודל האישיותיל3.

לחמשת ממדי המטלה במודל מאפייני  4.

;JSMהתפקיד 

.להתנהגות אזרחית5.



אוטונומיה

זהות  

המשימה

מגוון  

מיומנויות

כישורים/ 

משוב
חשיבות  

המשימה



האחריות הכרוכה בעבודה, עניין בעבודה: אלה  ,

הנכללים  , התפתחות מקצועית ותגמולים פנימיים נוספים

.בקשר שבין העובד ובין העבודה שהוא מבצע

 הם יוצרים שביעות רצון, גורמים אלה מסופקיםכאשר  ,

.  לביצוע מיטבי של עבודתוומניעים את העובד 

 יחוש העובד שביעות  לא, גורמים אלה אינם מסופקיםכאשר

בהכרח יגרום לחוסר שביעות לאאך מצב זה , רצון בעבודה

.  רצון

 שינוי בגורמים אלה יביא לשינוי ארוך טווח בהתנהגות  רק

.  העובד



 מאפייני התפקידמודל  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

המודל האישיותי;



 מאפייני התפקידמודל  ;

תיאוריית תפיסת הערך;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

המודל האישיותי;



 קושרת בין התמלוגים שהעובד מקבל ומידת התיאוריה

.  הערכתו לתמלוגים אלו

והוא , תגמוליםשל מסוים אם העובד מצפה לסוג , כלומר

וכך גם יהיה מרוצה  , אז הוא יעריך אותם יותר, מקבל זאת

. ולהפך, בעבודתו



"הוא לא ... תום משגע אותי

מפסיק לקטר על כל דבר  

..."כמעט

"הוא נולד  . אל תתרגשי

מגן  אני מכיר אותו ... כזה

גם שם הוא היה  ... חובה

..."מקטר



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הרצון בעבודה היא חלק שביעות

,  בחייםמשביעות הרצון הכללית 

-שמטבעם הם שבעיאנשים יש ו

.מעבודתם, מאחריםיותר רצון 

 גורם אישיותי שלא מושפע  זהו

והוא בנוי מתכונות כמו  , מהארגון

יכולת  , גובה ההערכה העצמית

ומיקוד שליטה, בלחציםעמידה 



 מאפייני התפקידמודל  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

תגמולים.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

המודל האישיותי;



 מאפייני התפקידמודל  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

המודל האישיותי;

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

תגמולים.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

המודל האישיותי;



תפקוד  

בעבודה

שביעות רצון 

בעבודה

תגמולים

מחויבות 

ארגונית
סוגי עמדות של  

עובדים



שביעות  

רצון 

בעבודה

מחויבות  

ארגונית



שביעות  

רצון 

בעבודה

מחויבות  

ארגונית



.יותרלשינויים דינאמיים נתונה רצון בעבודה שביעות 



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



  הערמת קשיים על

עובדים חדשים להיכנס 

הארגון  בכך : לארגון

הופך להיות יותר  

בן אדם  -אטרקטיבי

שהתאמץ מאד להתקבל  

מרגיש  , לארגון והתקבל

כ יותר מחויבות  ”אח

.לארגון ויותר גאוות ארגון



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכת  המחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



רגשית  מסייעת להגביר את המחויבות ה

(Affective Commitment )בקרב העובדים.

 מתמשכתהמחויבות המסייעת להגביר את

(Continuance Commitment)  בקרב

.העובדים

 ערכית מסייעת להגביר את המחויבות

(Normative Commitment)  בקרב

.העובדים



  המענק גורם לאנשים
...שנים10להישאר 

שעובד נמצא יותר  שככל , כיוון
זמן בארגון יותר קשה לו  

להתקבל לארגונים אחרים כי  
כישוריו הופכים להיות מאד 

.ספציפיים לארגון

 מלכודת  'השיטה הזו קרויה
הימור  ')’Side bets'או ' דבש
(.'צדדי



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 הנעהגורמי;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים

;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



על ידי העובדים עצמם

עיצוב תפקידים בארגון

על ידי ההנהלה

העשרת עיסוקים;

רוטציה: לפעמים.



עיצוב תפקידים;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



עיצוב תפקידים;

מודל מאפייני התפקיד  ;

תיאוריית תפיסת הערך  ;

 אזרחיתהתנהגות;

מחויבות ארגונית;

 איחוד / הרחבת עיסוקים
;מטלות אופקי

העשרת עיסוקים;

רוטציה בין תפקידים;

רוטציה.

חוויית העבודה;

ערכי עבודה;

מצב רוח במקום העבודה;

 קוגנטיבידיסוננס;

שביעות רצון של עובדים;

 תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג

 הגיינהגורמי;

המודל האישיותי;



 עיצוב תפקידים(Job 

Crafting ) כלי להעצמת הוא

.עובדים

בניגוד לכלים האחרים  , אולם

שבהם -להעצמת עובדים 

מתבצעת ההעצמה על ידי  

מדובר פה -ההנהלה 

אסטרטגיה אישית  ב

,  עצמית של עובדיםבהעצמה ו

בדרך של עיצוב מחדש של  

!תפקידם


