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 Greenberg Jerald & Baron Robert A. (2008), 

Behavior in Organizations, 9ed. ch.1, pp. 3-37.

 עמ', כרך א, התנהגות ארגונית, (2004)בר חיים אביעד '

24-17.

והחומרים  

שעומדים  

לרשותכם  

!באתר שלי



 רציונליות בהתנהגות ארגונית-מכניסטיותגישות

מודל הביורוקרטיה של מקס ובר;

תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור;

 ורן'האותוניסויי , אסכולת יחסי אנוש, מאיואלטון;

הארגון הבלתי פורמלי;

 תיאוריית : מקגרגורדאגלסX ותיאורייתY;

 תאוריית שני הגורמים: הרצברגפרדריק  ;

 שביעות הרצוןחוסרגורמים הגייניים שמשפיעים על;

גורמים מניעים שמשפיעים על שביעות הרצון.

השוני שבין שביעות רצון וחוסר שביעות רצון.



בשלהי  , כתוצאה מכך

ובתחילת  19-המאה ה

החלה  20-המאה ה

להתפתח מודעות 

לחשיבות הגורם  

!האנושי בעבודה



הראשון  הדוקטורט

הוענק באוניברסיטת  

1941;-בהארווארד

  קורס החובה

האקדמי הראשון  

נלמד באוניברסיטת  

.1942-בהארווארד
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מקס ובר, הפילוסוף הגרמני  ,

סיפק מענה לשינויים  

הדרמטיים שחלו בארגונים  

בעקבות המהפכה  

.התעשייתית

חייבה  הצמיחה המהירה

...להשתנותאותם 



לתהליכי  

הרציונליזציה  

בארגונים  

, קרא ובר

'ביורוקרטיה'



המבוססת על דרגה גבוהה של , חלוקת עבודה

(.פונקציונלית)התמחות תפקודית 

עם שליטה ואחריות  , של סמכויות המוגדר היטבמדרג

.מצומצמים לכפיפים

 המפרטים את חובות  , כלליםמערכת מקיפה של

.העובדים ואת זכויותיהם

 לטיפול במצבי עבודה שונים, נהליםמערכת.

 בארגוןיחסים בלתי אישיים.

הוותק שלהם  , על יסוד כשרם, קידומםבחירת עובדים ו

.והידע הטכני שברשותם



המחיר היה  

חירותו  הגבלתב

האישית של 

,  העובד

והספונטניות שלו 

!בעבודה



  קבלת החלטות
;איטית

היעדר גמישות;

חנופה  , ציות
ונאמנות על  

;חשבון חשיבה

שלטון הנהלים;

ועוד...



  טיילור עמד בראש קבוצת

,אמריקאיםמהנדסים

שתרגמו עקרונות הנדסיים  

הסתכלות  : לתורת הניהול

שצריך , על האדם כמכונה

.להנדס

 הקבוצה כינתה את

ניהול ': השיטה בשם

.'מדעי



 (  התפוקה)הגדלת הפריון

תתבצע באמצעות שימוש 

,  חומרים, יותר בציודיעיל

.שיטות עבודה וכוח אדם

חקר זמן יש להשתמש ב

לקביעת הדרך  ותנועה 

הטובה ביותר לביצוע כל  

רק כך תושג תפוקה  . מטלה

.גבוהה ליחידת זמן



להתאים  אפשר וצריך 

,  את העובד למשימות

לצרכים ולהליכים של  

כדי למצות את הארגון 

–מניעיו ומאמציו , כישוריו

ובכך להפיק את מלוא 

.  התועלת מעבודתו



  חלוקת עבודה

;ברורה ומוגדרת

 פיקוח צמוד;

  תגמול ותמריץ כספי

.  על ביצוע אישי

,  ההנחה היא

שהתמריץ ישפיע  

בעתיד על  

.התנהגות העובד



  כל עובד מקבל פירוט מדויק

איך וכמה זמן )על המשימה 

שאותה  ( מוקצה לביצועה

.  עליו לבצע

  על המשימה להיות

.מותאמת ליכולותיו

 כשהעובד מצליח למלא

כולל הגבלת  )משימתו כראוי 

הוא מקבל את  , (זמן

.התמריץ



  אין התייחסות

,  להשפעות סביבתיות

 ליחסים  אין התייחסות

ולצורכי  בינאישיים

מימוש עצמי של 

,  העובד

 התנגדובעלי ההון

,  להגדלת שכר העובדים

 ועדי עובדים  נוצרו

.מיליטנטים



זמנים מודרניים–פלין 'רלי צ'צ... היו מסכנים, והעובדים



העבודה: טיילור

תהליךבארגון כ

הארגון: ובר

מערכת ליניאריתכ
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  לאורך זמן במערכת

פועלים  , מורכבת

תמיד כוחות נגדיים  

על מנת לאזן מצבים 

.בלתי מאוזנים

  אחרי התמקדות

-בארגון ובתהליכים 

...  ...מהפך



ויחסיו עם עובדים  , העובד

במרכז תשומת הלב , אחרים

.הניהולית

הדמוקרטיזציה בחברה  : הרקע

והמרד באסכולת , המערבית

שהזניחה את , הניהול המדעי

העובד והתרכזה בתפוקה  

.  ובארגון



התייחסות 

כמערכת  לארגון 

!חברתית



  מפעלים אלה הצטיינו ביחסם

מתן תנאים  )החיובי אל הפועלים 

אך למרות זאת  ( סוציאליים טובים

ידע המפעל תלונות רבות מצד  

.  העובדים

 הוחלט לערוך  1924בשנת

סדרת ניסויים בתנאי העבודה  

.  של קבוצות עובדים מסוימות

המחקרים נערכו שנים רבות ,

21,000-והקיפו למעלה מ

!עובדים



 לחוקרים הייתה שליטה על

כל הגורמים שעלולים 

להשפיע על מהלך הניסוי  

.  ותוצאותיו

יתר  , כשנעשה שינוי מסוים

הגורמים הוחזקו כמות 

!שהם







 מכלול חשוב להביא בחשבון את
המשפיעים  , הגורמים האנושיים

ולא רק , על היעילות האנושית
.את ההיבט הפיזיולוגי

ולרקמת , לקבוצות העבודה
, היחסים הבלתי פורמלית בארגון

על התנהגותו  השפעה מכרעת 
.הביצועית של היחיד



ארגון הבלתי פורמלי ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!משלו ומנהיגים משלו

  יש חשיבות רבה

תהליכים חברתיים ל

!בסביבת העבודה



...דוגמה





N(n-1)-היא יכולה להגיע עד ל



 אותר תקן  ורן'האותבניסויי

של כמות , בלתי רשמי, ברור

למרות  , התפוקה שיש לייצר

.  קיומה של מערכת שכר עידוד

  עובדים שקצב עבודתם מהיר

תפוקה מזו פחותדיווחו על 

ועובדים שקצב , שייצרו בפועל

עבודתם איטי נטו לא אחת  

תפוקה מזו יותרלדווח על 

.  שייצרו למעשה



 אפשרו  לאנורמות הקבוצה

לעובדים שקצב עבודתם איטי  

אך גם גינו  , מדי להתעצל

,  בצורות רבות ומגוונות

מקצתן מילוליות ומקצתן  

עובדים שקצב  , פיזיות

.  עבודתם מהיר מדי

  התפוקה הוגבלה למה

שנתפס בעיני חברי הקבוצה  

בלי כל , תפוקה הולמתכ

קשר למדיניות ההנהלה  

.ולשיטות העידוד שננקטו



,  הוכח כי עובדים

שיודעים שהם  

, תחת מחקר

!אחרתמתנהגים 



אלא  

מערכת  

!מורכבת



נציין שניים  

:חשובים

 מקגרגורדאגלס-

Y-ו Xתיאורית 

 הרצברגפרדריק  :

גורמי הנעה  

.וגורמי היגיינה





לקראת סוף שנות ה, זה היה מוקד המחקר בתחום הניהול-

.של המאה הקודמת50

ענישה  לאתנאי עבודה ולא, כסףלאש, החוקרים כבר למדו

.  שימשו כתמריץ מתמיד

שגישות  טען , חוקר ניהול אמריקאי, מקגרגורדאגלס ' פרופ

. עשויות להשפיע על הביצועים, לעובדים והיחס הנובע מהן

שפותחו באוניברסיטת , רעיונותיוMIT ,  קובצו לשתי

.  ביחס לאנשים, פילוסופיות ניהול שונות

תאוריית: הוא סיווג את ההנחות האלו בשמותxותאורייתy.



 עצלנים מטבעם  בני אדם הינם

.לעבוד במידת האפשרלאויעדיפו 

 להיות מונחיםחייביםאנשים  ,

פחד מעונש או  ידי -ומונעים על

פי דרישות  -כדי שיעבדו עלחסך

.החברה

  האדם הממוצע מעדיף להיות

,  מאחריותלהימנעשואף , מונחה

ומעל  שאפתן-לא, יחסית, הינו

.רוצה בטחוןהכול 



מאמץ המושקע  , עבור רוב האנשים

כמו  טבעיבעבודה הוא דבר 

.מאמצים המושקעים בפנאי

עצמית בשירות  -אנשים יפעילו בקרה

.המקובלים עליהםיעדים 

האדם הממוצע  , בתנאים מתאימים

מחפשלקבל אחריות ואפילו , לומד

.אותה

כושר  , היכולת להפעלת דמיון

המצאה ויצירתיות קיימת באופן  

.כללי אצל בני אדם



  הפילוסופיה של מנהלים

לגבי יחסי החברה עם 

;עובדיה

בין העובדים  אמוןרמת ה

;לארגון

  מדיניות ונהלים ביחס למידת

לאמצעי  , הפיקוח הדרושה

.וכדומה, הביטחון הפנימיים

ויכולת  מנהיגותסוגיית ה

.ההנעה של עובדים





  התיאוריה פורסמה

1959לראשונה בשנת 

 The Motivationבספר 

to Work .

 גרסה מתקדמת שלה

1966פורסמה בשנת 

 Work and theבספר 

Nature of Man. .



שביעות  , פ התאוריה"ע

חוסר וברצון בעבודה 

אינן  שביעות רצון 

תופעות הנמצאות בשני 

;  קצותיה של סקאלה אחת

אלא שתי תופעות  

המושפעות  , נפרדות

.מגורמים נפרדים



לאזה שאני 

איננו , ממורמר

אומר שאני שבע 

...רצון



0

חוסר  

שביעות רצון שביעות רצון

...אומר שאני שבע רצוןאיננו , ממורמרלאזה שאני 



, גורמים מניעים
, פנימיים

אינטרינזיים
(motivators)

,  גורמים היגייניים
-חיצוניים 

אקסטרינזיים
(Hygienic 
Factors)

למנוע  / יכולים לגרום 

שביעות רצוןחוסר

למנוע  / יכולים לגרום 

שביעות רצון



שהארגון  אקסטרינזיים-גורמים חיצוניים . 1

.  רכב ועוד, חופשה, כמו שכר:  נותן לעובד
.כהגיינהשביעות רצון ופועלים אי משפיעים על 

, מוטיבטורים, אינטרינזיים-גורמים פנימיים . 2
: שהפרט מפיק בעצמו מעצם ביצוע עבודתו

משפיעים על קיומה . שליחות ועוד, עניין, אתגר
.של שביעות רצון ומהווים גורם מניע



 תנאי העבודה ותגמולים חיצוניים  , ביטחון תעסוקתי, שכראלה

.הנכללים בקשר שבין העובד לסביבת עבודתו, נוספים

 יחוש העובד חוסר שביעות  , מסופקיםאינםכאשר גורמים אלה

.רצון

ולכן לא די  , יביא לתחושה של שביעות רצוןלאסיפוקם , אבל

.  בסיפוק גורמים אלה כדי להניע את העובד

 ניסיון להביא לשינוי בהתנהגות העובד באמצעות גורמים אלה

שלאחריהן יחזור העובד  , רק לתוצאות קצרות טווחבלבד יביא 

.להתנהגותו הקודמת



שכר.

ביטחון וקביעות בעבודה.

תנאי עבודה.

נהלים ותקנות בעבודה.

סגנון הניהול והפיקוח.

יחסים חברתיים במקום העבודה .



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



עבודה שמעניינת אותי.

עבודה עם אתגר ואחריות.

  עבודה שתורמת להתפתחותי

.המקצועית

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.





 לאגורם לתנועה של העובד אך

.  להנעתו

  על מנת להניע את העובד יש

,  העשרת העיסוק שלולפעול ל

פעולה שמעניקה לעובד כיווני  

התפתחות בעבודה וגורמת לו  

.לחוש בחשיבות עבודתו

היא מגבירה את שביעות  , כך

רצונו ומשפרת את מעורבותו  

.בעבודה ואת איכות תפוקתו





 חד  גם גישות אלו הן , רציונליות-המכניסטיותכמו הגישות

.אבל לצד השני, ממדיות

 גם תאוריה זו עוררה את התנגדותם של האיגודים

שיחסי אנוש במקום העבודה יהפכו  , הם חששו. המקצועיים

.  תחליף לייצוג עובדים

שלא כל העובדים מסוגלים  , מחקרים חדישים יותר גם הראו

.  להיות מעורבים בעבודה או רוצים בכך

  גם לא כל העובדים מסוגלים לבצע תפקידים מרובי אתגרים

...ואחריות
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2006-זהו הכינוי שנתנה ב

מרגרט , החוקרת האמריקנית

לתורות  ( (Wheatleyוויטלי 

:שהעיקריות שבהן, המורכבות

תורת הכאוס;

המערכות המורכבותתורת;

  תורת הרשתות

;והוויזואליזציה



 גוברת אי וודאות תפקוד בעולם של

תורת הכאוס ותורת המערכות  )

;(המורכבות

 כמערכות מורכבותעובד וארגון  ,

תורת  )שמשפיעות זה על זה הדדית 

;(המערכות המורכבות

 הרשתות מהפיכתהשפעת

על הפעלת עובדים  והויזואליזציה

תורת  ; תורת המערכות המורכבות)

(.הרשתות ותורת בגרפים



"ייצור ידע"



האם הבנתי  

?את הפרק



ונתקלתי  , אני עובד בחברה

בבעיה שלדעתי עלולה לעלות 

.  לארגון ביוקר

 בבוקר ראיתי את חדרו של

הרשיתי לעצמי  , ל פתוח"המנכ

.להיכנס ולומר לו

שאם אני  , הוא קטע אותי ואמר

שאפנה  , רוצה להעלות משהו

...לאחראי הישיר שלי



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



המבוססת על דרגה גבוהה של , חלוקת עבודה

(.פונקציונלית)התמחות תפקודית 

עם שליטה ואחריות  , של סמכויות המוגדר היטבמדרג

.מצומצמים לכפיפים

 המפרטים את חובות  , כלליםמערכת מקיפה של

.העובדים ואת זכויותיהם

 לטיפול במצבי עבודה שונים, נהליםמערכת.

 בארגוןיחסים בלתי אישיים.

והידע הטכני  , על יסוד כשרם, קידומםבחירת עובדים ו

.שברשותם



 מה ששינה את

היה  , אמריקה

פס הייצור  המצאת 

.על ידי הנרי פורד

אנשים  8-במקום ש

יעבדו על רכב  

מההתחלה עד 

כל עובד  , הסוף

עשה פעולה אחת  

בלבד כל העת



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



 (  התפוקה)הגדלת הפריון

תתבצע באמצעות שימוש 

,  חומרים, יותר בציודיעיל

.שיטות עבודה וכוח אדם

חקר זמן יש להשתמש ב

לקביעת הדרך  ותנועה 

הטובה ביותר לביצוע כל  

רק כך תושג תפוקה  . מטלה

.גבוהה ליחידת זמן





;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



  קבלת החלטות
;איטית

היעדר גמישות;

חנופה , ציות
ונאמנות על 

;חשבון חשיבה

שלטון הנהלים;

ועוד...



  בארגון שלי הייתה

זוטר  בתפקיד אשה

.  יחסית

  אבל היא שימשה

לכל אנשי כתובת

,  לכל הנחיההארגון 

.  התייעצות או עזרה



;Xמאפיין קלאסי של תאוריה 1.

;Yמאפיין קלאסי של תאוריה 2.

;פורמליתמנהיגה 3.

;מנהיגה בלתי פורמלית4.

;נכונות3-2תשובות 5.



;Xמאפיין קלאסי של תאוריה 1.

;Yמאפיין קלאסי של תאוריה 2.

;פורמליתמנהיגה 3.

;מנהיגה בלתי פורמלית4.

;נכונות3-2תשובות 5.



ארגון הבלתי פורמלי ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!ומנהיגים משלומשלו 

  יש חשיבות רבה

תהליכים חברתיים ל

!בסביבת העבודה



 משטרת ישראל משקיעה

הכשרותהון עתק ב

מעולות של השוטרים  

.במכללה לשוטרים

  אבל כשהם חוזרים

מסבירים להם  , לשטח

אשר  "ש, חבריהם

,  למכללהלמכללה 

..."ואשר לשטח לשטח



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;את הארגון הבלתי פורמלי3.

;נכונות3-2תשובות 4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;את הארגון הבלתי פורמלי3.

;נכונות3-2תשובות 4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



ארגון הבלתי פורמלי ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!משלו ומנהיגים משלו

  יש חשיבות רבה

תהליכים חברתיים ל

!בסביבת העבודה



  בארגון מסוים התרבו

האיחורים להגעה  

.לעבודה

החליט  , בתגובה

המנהל להגדיל את 

הסנקציות כנגד  

...המאחרים



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;את הארגון הבלתי פורמלי3.

;נכונות3-2תשובות 4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;את הארגון הבלתי פורמלי3.

;נכונות3-2תשובות 4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



 עצלנים מטבעם  בני אדם הינם

.לעבוד במידת האפשרלאויעדיפו 

 להיות מונחיםחייביםאנשים ,

פחד מעונש או  ידי -ומונעים על

פי דרישות  -כדי שיעבדו עלחסך

.החברה

  האדם הממוצע מעדיף להיות

,  מאחריותלהימנעשואף , מונחה

ומעל  שאפתן-לא, יחסית, הינו

.רוצה בטחוןהכול 



ארגון מסוים סבל מעזיבת עובדים מואצת.

הציע אחד  , בישיבה שכונסה לצורך חשיבה בנושא

ולהשביח  , להעלות את שכר העובדיםהמנהלים 

.את הארוחות

 לפעול להשבחת  מנהל אחר הציע לעומתו

.התפקידים ולהעשרתם

מה יגביר אצל העובדים את שביעות הרצון?

למה תגרום השיטה האלטרנטיבית?



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;הגיינהגורמי הנעה וגורמי 3.

;הארגון הבלתי פורמלי4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



;Xאת תאוריה 1.

;Yתאוריה את 2.

;הגיינהגורמי הנעה וגורמי 3.

;הארגון הבלתי פורמלי4.

תנכונו1-ו3תשובות5.



שכר.

ביטחון וקביעות בעבודה.

תנאי עבודה.

נהלים ותקנות בעבודה.

סגנון הניהול והפיקוח.

יחסים חברתיים במקום העבודה .



עבודה שמעניינת אותי.

עבודה עם אתגר ואחריות.

  עבודה שתורמת להתפתחותי

.המקצועית

עבודה שהיא קרש קפיצה לקידום.



  מנהל עבודה נדרש להעביר

.מטען כבד במיוחד במהירות

  הוא שכר עובדים שנתוניהם

הפיזיים מאפשרים להם  

.הרמת משקל רב

כ הציע להם בונוס מיוחד  "אח

.אם יעמדו במכסה שקבע



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



;למדרג הסמכויות של ובר1.

;לתיאורית הניהול המדעי של טיילור2.

;מאיושלאנושמשאבילתיאורית3.

;מקגרגורשלXלתיאוריה4.

;מקגרגורשל Yלתיאוריה 5.

;הרצברגשלהגורמיםשנילתיאורית6.

;נכונות3-2תשובות7.

.כל התשובות נכונות8.



  כל עובד מקבל פירוט מדויק

איך וכמה זמן )על המשימה 

שאותה  ( מוקצה לביצועה

.  עליו לבצע

  על המשימה להיות

.מותאמת ליכולותיו

  כשהעובד מצליח למלא

כולל )משימתו כראוי 

הוא מקבל  , (הגבלת זמן

.את התמריץ



 מחלקה בפרקליטות המדינה סובלת ממכת

.  הדלפות

כיצד בולמים את , בדיון שנערך שם בשאלה

הצביע פרקליט על יחסי עבודה  , התופעה

מעורערים בתוך המחלקה וטען שהשקעה ביחסים  

...בתוך המחלקה תפתור את הבעיה



רציונליות בהתנהגות ארגונית-מכניסטיותגישות 1.

;מודל הביורוקרטיה של מקס ובר2.

;תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור3.

;ורן'האותוניסויי , אסכולת יחסי אנוש, מאיואלטון 4.

;הארגון הבלתי פורמלי5.

;Yותיאוריית Xתיאוריית : מקגרגורדאגלס 6.

;  תאוריית שני הגורמים: הרצברגפרדריק 7.

;שביעות הרצוןחוסרגורמים הגייניים שמשפיעים על 8.

.גורמים מניעים שמשפיעים על שביעות הרצון9.

.השוני שבין שביעות רצון וחוסר שביעות רצון10.



רציונליות בהתנהגות ארגונית-מכניסטיותגישות 1.

;מודל הביורוקרטיה של מקס ובר2.

;תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור3.

;ורן'האותוניסויי , אסכולת יחסי אנוש, מאיואלטון 4.

;הארגון הבלתי פורמלי5.

;Yותיאוריית Xתיאוריית : מקגרגורדאגלס 6.

;  תאוריית שני הגורמים: הרצברגפרדריק 7.

;שביעות הרצוןחוסרגורמים הגייניים שמשפיעים על 8.

.גורמים מניעים שמשפיעים על שביעות הרצון9.

.השוני שבין שביעות רצון וחוסר שביעות רצון10.



התייחסות 

כמערכת  לארגון 

!חברתית



"ייצור ידע"


