
:  מוטיבציה

הבנתי  האם 

?את הפרק



שמן ומכוער ולא הולך לי  , אני נמוך
בליינד  'הערב קבעתי . עם בנות

ואיך שהבחורה ראתה אותי  ', דייט
...:היא נטשה

כיוון שמדובר בסיבה פנימית ויציבה 1.
שגם  , אני מעריך(. שאני מודע לה

.אוותר, לכן. בעתיד הקרוב זה יקרה

,  כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה2.
אני אנסה שוב



 שמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני מודע להכיוון  .)

,  לכן. שגם בעתיד הקרוב זה יקרה, אני מעריך

.אוותר

אני אנסה  , כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה

שוב



פנימי

חיצוני

לא  יציב

יציב

יכולת

יכולת שליטה עצמית

כישורים

קושי המשימה

קשיי הסביבה

מצב רוח

מוכנות

מזל

גורל
אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

האירוע לגורם 

אזי תגדל  , יציב

ציפייתו לתוצאה  

זו גם בעתיד

אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

-האירוע לגורם לא

אזי לא ישנה , יציב

את ציפייתו  

לתוצאה זו גם 

בעתיד





 (אינטרינזית)מוטיבציה פנימית;
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים;
הוגנות ביחסי העבודה.

מוטיבציה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);
 תורת הצרכים של דויד

;מקלילנד
תורת הציפיות של ורום;



 (אינטרינזית)מוטיבציה פנימית;
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים;
הוגנות ביחסי העבודה.

מוטיבציה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);
 תורת הצרכים של דויד

;מקלילנד
תורת הציפיות של ורום;



לכן זהו מצב )מצב ראוי וצודק בעיני העובדים 

.שבו אין קיפוח או אפליה, (סובייקטיבי



 100הציון היה

.לשלושתן

  לפי תיאורית הצדק

,  החלוקתי של אדאמס 

?  איך תרגיש זו שהכינה

 איך תרגשנה שתי

?האחרות



.מכינת העבודה תחוש הוגנות ובעקבותיה תחושת נחת1.

מכינת העבודה תחוש חוסר הוגנות ובעקבותיה תחושת  2.

.אשמה

מרמורמכינת העבודה תחוש חוסר הוגנות ובעקבותיה 3.

שתי האחרות תחושנה הוגנות ובעקבותיה תחושת  4.

.נחת

שתי האחרות תחושנה חוסר הוגנות ובעקבותיה  5.

.תחושת אשמה

.מרמורשתי האחרות תחושנה חוסר הוגנות ובעקבותיה 6.



.מכינת העבודה תחוש הוגנות ובעקבותיה תחושת נחת1.

מכינת העבודה תחוש חוסר הוגנות ובעקבותיה תחושת  2.

.אשמה

מרמורמכינת העבודה תחוש חוסר הוגנות ובעקבותיה 3.

שתי האחרות תחושנה הוגנות ובעקבותיה תחושת  4.

.נחת

שתי האחרות תחושנה חוסר הוגנות ובעקבותיה  5.

.תחושת אשמה

.מרמורשתי האחרות תחושנה חוסר הוגנות ובעקבותיה 6.



תפוקות האחרתפוקותי

-----------<-----------------

תשומות האחרתשומותי

מכינת  , על פי אדאמס

העבודה תחוש חוסר  

הוגנות ובעקבותיה  

מירמור

שתי  , על פי אדאמס

האחרות תחושנה חוסר  

הוגנות ובעקבותיה  

תחושת אשמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.

.עבודה משמעותית ומוערכת

אינן תופעות  חוסר שביעות רצון ושביעות רצון בעבודה 3.

אלא שתי  ; הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.

.עבודה משמעותית ומוערכת

אינן תופעות  חוסר שביעות רצון ושביעות רצון בעבודה 3.

אלא שתי  ; הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



צורך 
התחברותב

(Affiliation )–
nAff

הישגצורך ב
(Achievement  )

–nAch

עצמהצורך ב
(Power )–

nPow



לפי איזו  

ניתןתיאוריות 

להסביר את  

שיטת  

:הסניוריטי

שהוותיק )

?(מתמנה



 (אינטרינזית)מוטיבציה פנימית;
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
מודל הביורוקרטיה של ובר;
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים;
הוגנות ביחסי העבודה.

מוטיבציה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);
 תורת הצרכים של דויד

;מקלילנד
תורת הציפיות של ורום;



 (אינטרינזית)מוטיבציה פנימית;
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
מודל הביורוקרטיה של ובר;
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים;
הוגנות ביחסי העבודה.

מוטיבציה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);
 תורת הצרכים של דויד

;מקלילנד
תורת הציפיות של ורום;



אבל  , אין לי בעיה בדרך כלל עם נשים

הלך הכל. הדייט האחרון היה נוראי

...:רע

כיוון שמדובר בסיבה  ... לא יעזור כלום1.

, אני מעריך(. פנימית ויציבה שאני מודע לה

.אוותר, לכן. שגם בעתיד הקרוב זה יקרה

כיוון שמדובר בסיבה ... תבוא אחרת, מילא2.

.אני אנסה שוב, חיצונית לא יציבה



כיוון שמדובר בסיבה פנימית  ... לא יעזור כלום1.

שגם בעתיד  , אני מעריך(. ויציבה שאני מודע לה

.אוותר, לכן. הקרוב זה יקרה

כיוון שמדובר בסיבה חיצונית  ... תבוא אחרת, מילא2.

.אני אנסה שוב, לא יציבה



פנימי

חיצוני

לא  יציב

יציב

יכולת

יכולת שליטה עצמית

כישורים

קושי המשימה

קשיי הסביבה

מצב רוח

מוכנות

מזל

גורל
אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

האירוע לגורם 

אזי תגדל  , יציב

ציפייתו לתוצאה  

זו גם בעתיד

אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

-האירוע לגורם לא

אזי לא ישנה , יציב

את ציפייתו  

לתוצאה זו גם 

בעתיד



 עובד חשוב בחברה  -יוסף
מתלונן כל העת שקשה –

לו להתרכז בעבודה בגלל  
קשיי הקיום שגורמים לו 
לחיות כל העת עם חוב  

...גדל והולך

  איך הייתם ממליצים
להעלות את המוטיבציה  

?שלו



,  לבטא את עצמו בעבודהאם רק ניתן ליוסף , קרל מרקסלפי 1.
...יסתדרהכל

העבודה היא  : לא צריך לעשות כלום, ולותרווברמקס לפי 2.
.ולא רק פעילות פרנסה, בפני עצמוצורך וערך

יש להבטיח  ( ERG)אלדרפרו( תיאוריית הצרכים)מאסלולפי 3.
.העלאת משכורתאת קיום משפחתו באמצעות 

הצורך שלו  מה שחשוב זה : לא צריך כסףמקלילנדלפי 4.
.בהתחברות ובעוצמה, בהישג

אבל גם  , לא יהיה ממורמראם ניתן לו כסף הוא , הרצברגלפי 5.
.שבע רצוןלא

.כל התשובות נכונות6.



,  לבטא את עצמו בעבודהאם רק ניתן ליוסף , קרל מרקסלפי 1.
...יסתדרהכל

העבודה היא  : לא צריך לעשות כלום, ולותרווברמקס לפי 2.
.ולא רק פעילות פרנסה, בפני עצמוצורך וערך

יש להבטיח  ( ERG)אלדרפרו( תיאוריית הצרכים)מאסלולפי 3.
.העלאת משכורתאת קיום משפחתו באמצעות 

הצורך שלו  מה שחשוב זה : לא צריך כסףמקלילנדלפי 4.
.בהתחברות ובעוצמה, בהישג

אבל גם  , לא יהיה ממורמראם ניתן לו כסף הוא , הרצברגלפי 5.
.שבע רצוןלא

.כל התשובות נכונות6.



 מקלילנדתורת הצרכים של דויד;
תורת הציפיות של ורום  ;

;(אינטרינזית)מוטיבציה פנימית 
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים.

מוטיבציה;
כיוון;
עוצמה;
התמדה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);




 מקלילנדתורת הצרכים של דויד;
תורת הציפיות של ורום  ;

;(אינטרינזית)מוטיבציה פנימית 
  מוטיבציה חיצונית

;(אקסטרינזית)
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תוכן
  תיאוריות מוטיבציה ממוקדות

;תהליך
  תיאוריית שני הגורמים של

;הרצברג
 הגיינהגורמי;
גורמים מניעים.

מוטיבציה;
כיוון;
עוצמה;
התמדה;
מוטיבציה פנימית;
מוטיבציה חיצונית;
 תיגמולמדיניות;
צורך;
דחף;
סולם הצרכים של מאסלו;
 אלדרפרתיאוריית הצרכים של

(ERG);




כיוון  

?חיובי

?שלילי

?נפשי? אינטלקטואלי? מאמץ פיזי: עוצמה

?נמוכה? בעוצמה גבוהה

??לאורך זמן:התמדה



 עובדת חשובה  -שלומית

–ומוכשרת מאוד בחברה 

טוענת שציפתה ליותר  

שמנוון , מהתפקיד שלה

...אותה

  איך הייתם ממליצים

להעלות את המוטיבציה  

?שלה



להעשיר  יש ( ERG)אלדרפרו( תיאוריית הצרכים)מאסלולפי 1.
.את תפקידה

.ל"כנמקלילנדלפי 2.

(.גורמים מניעים)ל"כנ, הרצברגלפי 3.

למידה שאנחנו  להגדיל את הקושי של תפקידה נכון ורוםלפי 4.
.יודעים שתוכל לעמוד בו

.ל"כנ, ולולרלפי פורטר 5.

עד כמה לדחוק במנהליה להראות לה , רוברט קינג מרטוןלפי 6.
.הם מאמינים ביכולותיה

מטרות  –איתהביחד –להציב לה , לפי תורת המטרה7.
.גבוהות

.כל התשובות נכונות8.



להעשיר  יש ( ERG)אלדרפרו( תיאוריית הצרכים)מאסלולפי 1.
.את תפקידה

.ל"כנמקלילנדלפי 2.

(.גורמים מניעים)ל"כנ, הרצברגלפי 3.

למידה שאנחנו  להגדיל את הקושי של תפקידה נכון ורוםלפי 4.
.יודעים שתוכל לעמוד בו

.ל"כנ, ולולרלפי פורטר 5.

עד כמה לדחוק במנהליה להראות לה , רוברט קינג מרטוןלפי 6.
.הם מאמינים ביכולותיה

מטרות  –איתהביחד –להציב לה , לפי תורת המטרה7.
.גבוהות

.כל התשובות נכונות8.



גישות  
מכניסטיות
רציונליות

גישות  
חברתיות

גישות  
מערכתיות



 רציונליותמכניסטיותגישות;

חברתיותגישות;

גישות מערכתיות.



 רציונליותמכניסטיותגישות;

חברתיותגישות;

גישות מערכתיות.



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים  , כיצד יש לתכנן עבודה, המודל קובע2.

.ירגישו שהם מבצעים עבודה משמעותית ומוערכת

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.

אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים  , כיצד יש לתכנן עבודה, המודל קובע2.

.ירגישו שהם מבצעים עבודה משמעותית ומוערכת

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.

אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



  העשרת תחומים מסוימים
משפיע , בעבודה

–פסיכולוגית על אנשים 
באופן שהוא מעלה את  

. אפקטיביות העבודה

 ממדי  5המודל מציע
3אשר יוצרים , עבודה

,  מצבים פסיכולוגיים
המובילים לתמורה אישית  

.ותעסוקתית טובה יותר



 רציונליותמכניסטיותגישות;

חברתיותגישות;

גישות מערכתיות.



 רציונליותמכניסטיותגישות;

חברתיותגישות;

גישות מערכתיות.



אני יודע מתמטיקה אבל ניסיתי  
... להתחכם והבחינה נדפקה לי

המרצה הציע לי בחינה חוזרת  
:השבוע

 כיוון שמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני
שגם בעתיד , אני מעריך(. מודע לה

.אוותר, לכן. הקרוב לא אצליח

כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה  ,
אני שמח לסיכוי שקיבלתי ולוקח אותו



 להשמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני מודע כיוון ,

, לכן. שגם בעתיד הקרוב לא אצליח, אני מעריך

.אוותר

אני שמח , כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה

לסיכוי שקיבלתי ולוקח אותו



פנימי

חיצוני

לא  יציב

יציב

יכולת

יכולת שליטה עצמית

כישורים

קושי המשימה

קשיי הסביבה

מצב רוח

מוכנות

מזל

גורל
אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

האירוע לגורם 

אזי תגדל  , יציב

ציפייתו לתוצאה  

זו גם בעתיד

אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

-האירוע לגורם לא

אזי לא ישנה , יציב

את ציפייתו  

לתוצאה זו גם 

בעתיד



 נמוכות  דרך התמקדות ברמות הנעה

.מאוד

 גבוהות  דרך התמקדות ברמות הנעה

.מאוד

 מתונותדרך התמקדות ברמות הנעה.



 נמוכות מאודדרך התמקדות ברמות הנעה.

 גבוהות מאודדרך התמקדות ברמות הנעה.

 מתונותדרך התמקדות ברמות הנעה.



 נמוכות  רמות הנעה
לא בהכרח יצליחו  מאוד 

לעורר את האדם  
;לפעולה

 גבוהות  רמות הנעה

עלולות לפגוע  מדי 

עשיית  )בביצוע 

;(יתר

 נוטות  מתונותרמות הנעה

לשפר את התפקוד של האדם  

;ברוב המטלות



,  פיזיים–משקיע מאמצים ניכרים ... 

לאורך  , אינטלקטואליים ונפשיים

מטרות אישיות  על מנת להשיג , זמן

?וארגוניות מוגדרות

.שביעות רצונותגדל 1.

למקום  מחויבותו תגדל 2.

.העבודה

.שלומוטיבציהתגדל ה3.

.שהוא מקבלתגמוליםיגדלו ה4.



.שביעות רצונותגדל -

.למקום העבודהמחויבותו תגדל -

.שלומוטיבציהתגדל ה-

.שהוא מקבלתגמוליםיגדלו ה-



:כאשר עובד נוהג להשקיע

 פיזיים–מאמצים ניכרים  ,

אינטלקטואליים ונפשיים  

;(עוצמה)

 (התמדה)לאורך זמן;

 על מנת להשיג מטרות

אישיות וארגוניות מוגדרות  

(.כיוון)



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.

.עבודה משמעותית ומוערכת

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.

אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

.התחברות ועוצמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.
,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.
גם זה נכון אם יתוכננו  *** . עבודה משמעותית ומוערכת

****... מניעיםגורמים 

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.
אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.
.התחברות ועוצמה



שביעות  , פ התאוריה"ע

חוסר וברצון בעבודה 

אינן  שביעות רצון 

תופעות הנמצאות בשני 

;  קצותיה של סקאלה אחת

אלא שתי תופעות  

המושפעות  , נפרדות

.מגורמים נפרדים



;מקרגורשל Xתיאוריה 1.

;גישת הניהול המדעי של טיילור2.

;ווברהתיאוריה הקלאסית של מקס 3.

.גישת יחסי אנוש4.



;מקרגורשל Xתיאוריה 1.

;גישת הניהול המדעי של טיילור2.

;ווברהתיאוריה הקלאסית של מקס 3.

.גישת יחסי אנוש4.



התייחסות 

כמערכת  לארגון 

!חברתית



.3-ל5-צמצם את כמות השלבים מ1.

.3-ל6-צמצם את כמות השלבים מ2.

המהווה מניע עיקרי , הדגיש צורך אחד3.
.להתנהגות

קבע שצורך מסופק מפסיק להיות מניע 4.
.להתנהגות

לאמץ צרכים משלושת  , בה בעת, קבע שניתן5.
.השלבים בו זמנית

( נוצר תסכול)קבע שהתנועה היא גם אחורה 6.
(נוצר סיפוק)וגם קדימה 



.3-ל5-צמצם את כמות השלבים מ1.

.3-ל6-צמצם את כמות השלבים מ2.

.המהווה מניע עיקרי להתנהגות, הדגיש צורך אחד3.

.קבע שצורך מסופק מפסיק להיות מניע להתנהגות4.

לאמץ צרכים משלושת השלבים בו , בה בעת, קבע שניתן5.

.זמנית

וגם קדימה  ( נוצר תסכול)קבע שהתנועה היא גם אחורה 6.

(נוצר סיפוק)



גורמים  
מניעים

גורמי  
היגיינה



גורמים  
מניעים

גורמי  
היגיינה



צורך 
התחברותב

(Affiliation )–
nAff

הישגצורך ב
(Achievement  )

–nAch

עצמהצורך ב
(Power )–

nPow



האחריות הכרוכה בעבודה, עניין בעבודה: אלה  ,

הנכללים  , התפתחות מקצועית ותגמולים פנימיים נוספים

.בקשר שבין העובד ובין העבודה שהוא מבצע

הם יוצרים שביעות רצון, כאשר גורמים אלה מסופקים  ,

.  לביצוע מיטבי של עבודתוומניעים את העובד 

יחוש העובד שביעות  לא, כאשר גורמים אלה אינם מסופקים

בהכרח יגרום לחוסר שביעות לאאך מצב זה , רצון בעבודה

.  רצון

  רק שינוי בגורמים אלה יביא לשינוי ארוך טווח בהתנהגות

.  העובד



;שביעות רצון וסיפוק מהעבודה1.

;מוטיבציה2.

;עוצמה3.

;התמדה4.

;איכות הביצוע5.

;מחויבות ארגונית6.

;תחלופה והיעדרות7.



;שביעות רצון וסיפוק מהעבודה1.

;מוטיבציה2.

;עוצמה3.

;התמדה4.

;איכות הביצוע5.

;מחויבות ארגונית6.

;תחלופה והיעדרות7.









אין תחליף בהשפעה על הרגשת  ' מגוון הכישורים'כי ל1.

.המשמעות של התפקיד

אין תחליף בהשפעה על הרגשת  ' זהות המטלה'כי ל2.

.המשמעות של התפקיד

אין תחליף בהשפעה על הרגשת  ' חשיבות המטלה'כי ל3.

.המשמעות של התפקיד

אין תחליף בהשפעה על האחריות  ' אוטונומיה'כי ל4.

.לתוצאות

אין תחליף בהשפעה על הידע ' היזון החוזר'ל/'משוב'כי ל5.

.לגבי התוצאות



תחליף בהשפעה על הרגשת  אין' מגוון הכישורים'כי ל1.

.המשמעות של התפקיד

תחליף בהשפעה על הרגשת אין' זהות המטלה'כי ל2.

.המשמעות של התפקיד

תחליף בהשפעה על הרגשת  אין' חשיבות המטלה'כי ל3.

.המשמעות של התפקיד

תחליף בהשפעה על האחריות  אין' אוטונומיה'כי ל4.

.לתוצאות

תחליף בהשפעה על הידע  אין' היזון החוזר'ל/'משוב'כי ל5.

.לגבי התוצאות





מה , מסבירות

,  מניע עובדים

ומדוע 

יתאמצו 

?בעבודה

, מסבירות, או

כיצד נבנית 

מוטיבציה ומה 

?מקיים אותה



מה , מסבירות

,  מניע עובדים

ומדוע 

יתאמצו 

?בעבודה

, מסבירות, או

כיצד נבנית 

מוטיבציה ומה 

?מקיים אותה



ממוקדות תהליך
המוטיבציה כתהליך  )

מחושב ושכלי של 
עיבוד , הצבת יעדים

מידע וקבלת  
(  החלטות

ממוקדות תוכן

תיאוריות של  )
סיפוק  ; צרכים

('דלק'הצרכים כ

מה מניע עובדים  , מסבירות

ומדוע יתאמצו בעבודה

כיצד נבנית  , מסבירות

מוטיבציה ומה מקיים  

.אותה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.

.עבודה משמעותית ומוערכת

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.

אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה1.

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו

כך שאנשים ירגישו שהם מבצעים  , יש לתכנן עבודה2.

.עבודה משמעותית ומוערכת

אינן  חוסר שביעות רצון ובשביעות רצון בעבודה 3.

אלא  ; תופעות הנמצאות בשני קצותיה של סקאלה אחת

.המושפעות מגורמים נפרדים, שתי תופעות נפרדות

,  הישג: צרכים עיקריים3-התיאוריה מתמקדת ב4.

התחברות ועוצמה



אם יעריך  רק, אדם יבחר להשקיע מאמץ בעבודה

,  בסבירות גבוהה שיוכל להשיג מטרה משנית בעבודתו

!המובילה להשגת מטרה ראשית שיש לה ערך עבורו



.  שעבודה מעל לנדרש לא תביא לקידומה, עובדת מעריכה1.

לכן לא תשקיע שום מאמץ נוסף והמוטיבציה שלה תהיה 

.אפסית

למרות שמאמץ  , לכן. עובדת לא מעוניינת בכלל בקידום2.

היא לא תשקיע אותו , נוסף עשוי להוביל לקידומה

.והמוטיבציה שלה תהיה אפסית

עובד מקבל בונוס כספי לפי כמות התפוקה שהוא מייצר 3.

וזה מתאים למטרה הראשית הרצויה , בפרק זמן מסוים

לא  , אם יעריך שמאמץ זה גדול מכפי יכולתו, אבל. לו

. תהיה לו נכונות להתאמץ והמוטיבציה שלו תהיה אפסית



.  תביא לקידומהלאשעבודה מעל לנדרש , עובדת מעריכה1.

.(מוטיבציה אפסית)לא תשקיע שום מאמץ נוסף לכן 

למרות שמאמץ  , לכן. עובדת לא מעוניינת בכלל בקידום2.

היא לא תשקיע אותו , נוסף עשוי להוביל לקידומה

(.מוטיבציה אפסית)

עובד מקבל בונוס כספי לפי כמות התפוקה שהוא מייצר 3.

וזה מתאים למטרה הראשית הרצויה , בפרק זמן מסוים

ציפייה )אם יעריך שמאמץ זה גדול מכפי יכולתו , אבל. לו

מוטיבציה )לא תהיה לו נכונות להתאמץ , (אפסית

(.אפסית



חסר לי ידע רב במתמטיקה  

המרצה הציע לי . ונכשלתי בבחינה

:בחינה חוזרת השבוע

כיוון שמדובר בסיבה פנימית ויציבה 1.

שגם  , אני מעריך(. שאני מודע לה

.אוותר, לכן. בעתיד הקרוב אכשל

,  כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה2.

.אני שמח לסיכוי שקיבלתי ולוקח אותו



שמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני מודע כיוון 1.

, לכן. שגם בעתיד הקרוב אכשל, אני מעריך(. לה

.אוותר

אני שמח , כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה2.

לסיכוי שקיבלתי ולוקח אותו



פנימי

חיצוני

לא  יציב

יציב

יכולת

יכולת שליטה עצמית

כישורים

קושי המשימה

קשיי הסביבה

מצב רוח

מוכנות

מזל

גורל
אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

האירוע לגורם 

אזי תגדל  , יציב

ציפייתו לתוצאה  

זו גם בעתיד

אם הפרט מייחס 

את תוצאות 

-האירוע לגורם לא

אזי לא ישנה , יציב

את ציפייתו  

לתוצאה זו גם 

בעתיד



תועלת -כאשר יחס העלות1.
.נוטה לרעת העובד

כאשר העובד מקבל יותר 2.
ממה שהוא סבור שמגיע  

.לו

שתי התשובות נכונות3.

אף אחת לא נכונה4.



.תועלת נוטה לרעת העובד-כאשר יחס העלות1.

כאשר העובד מקבל יותר ממה שהוא סבור  2.

.שמגיע לו

שתי התשובות נכונות3.

אף אחת לא נכונה4.



תשלום יתר

שנוטה לטובת  
העובד

תשלום חסר

תועלת  -יחס העלות
נוטה לרעת העובד

המוטיבציה תיפגע

לפחות בהתחלה המוטיבציה 

והוא ישקיע יותר  , תגבר

כדי לאזן את , בעבודה

המשוואה



  תיאוריות מוטיבציה
תיאוריות  / ממוקדות תוכן 

;צרכים

  תיאוריות מוטיבציה
;ממוקדות תהליך

 תיאוריית שני הגורמים של
;הרצברג

  תורת הצרכים של דויד
;מקלילנד

  תיאוריית הצרכים של
;(ERG)אלדרפר

תורת הציפיות של ורום;

  תיאוריית ההוגנות של

;אדאמס

צדק חלוקתי

 (פרוצדוראלי)צדק תהליכי

צדק של יחסים

 תיגמולמדיניות;

סולם הצרכים של מאסלו;



  תיאוריות מוטיבציה
תיאוריות  / ממוקדות תוכן 

;צרכים

  תיאוריות מוטיבציה
;ממוקדות תהליך

 תיאוריית שני הגורמים של
;הרצברג

  תורת הצרכים של דויד
;מקלילנד

  תיאוריית הצרכים של
;(ERG)אלדרפר

תורת הציפיות של ורום;

  תיאוריית ההוגנות של

;אדאמס

צדק חלוקתי

 (פרוצדוראלי)צדק תהליכי

צדק של יחסים

 תיגמולמדיניות;

סולם הצרכים של מאסלו;



 במצב שבו עובד מרגיש שהוא מתוגמל יותר מעובדים

את הארגון" לפצות"בטווח הקצר הוא יגיב ברצון , אחרים

.  על ידי הגדלת התפוקות שלו

התאוריה גורסת שהעובד יראה בתגמול  , אך בטווח הארוך

עבורו וישנה את התפיסה שלו לגיטימיהגבוה כתגמול 

.בהתאם

עודף התגמול יגרור תסכול ותחושת  , במקרים מסוימים

.עליונות ואמונה שהוא ראוי לתגמול אפילו יותר גבוה

  בעוד מחקרים רבים תומכים בתוקפה של התאוריה עבור

.בנוגע לתשלום יתראינן ברורות תוצאותיהם , תשלום חסר





;תורת הציפיות של ורום1.

תיאוריית ההוגנות של  2.

;אדאמס

הוגנות ביחסי העבודה3.

צדק חלוקתי4.

צדק תהליכי  5.

(פרוצדוראלי)

צדק של יחסים6.

;תיגמולמדיניות 7.



;תורת הציפיות של ורום1.

תיאוריית ההוגנות של  2.

;אדאמס

הוגנות ביחסי העבודה3.

צדק חלוקתי4.

צדק תהליכי  5.

(פרוצדוראלי)

צדק של יחסים6.

;תיגמולמדיניות 7.



עובדים מבקשים צדק גם  . לא די בחלוקת משאבים צודקת

.יחס שהם מקבליםב



"ייצור ידע"


