
האם אני  

נה/מוכן

?לבחינה



היסטוריה  

וגישות  

ניהוליות



חושבים   Yומנהלי, מאמינים בעובדיהם Xמנהלי1.

.שעובדיהם עצלנים

 Yומנהלי, מאמינים בניהול מכוון של אנשים Xמנהלי2.

.במשימה

אינם מפתחים   Yומנהלי, מפתחים את עובדיהםXמנהלי 3.

.את עובדיהם

סבורים  Yומנהלי , סבורים שעובדיהם עצלניםXמנהלי 4.

.שהעובדים חרוצים
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 Yומנהלי, מאמינים בניהול מכוון של אנשים Xמנהלי2.

.במשימה
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 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



טוענת כי על מנת להעלות את תפוקות העובדים  שולה

לוותק שלהם ולידע הטכני , כשרםיש לתגמלם בהתאם ל

.שצברו

אומר כי הוותק לא חשוב ומה שחשוב הם  אחמד

.  הביצועים האישיים של כל עובד ועובד

לא העלאת שכר , אומר ששניכם מדברים שטויותולדימיר

אלא יצירת תפקידים מעניינים , ולא תגמול תעזור פה

.    ומגוונים ואוירה חברתית דינאמית
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מתאימה למודל הניהול המדעי של טיילור. א

מתאימה לגישת יחסי האנוש. ב

מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.

ווברמתאימה לתפיסת העולם הביורוקרטית של . ד.

הרצברגמתאימה לתיאוריית שני הגורמים של .  ה.



מתאימה למודל הניהול המדעי של טיילור. א

מתאימה לגישת יחסי האנוש. ב

מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.

ווברמתאימה לתפיסת העולם הביורוקרטית של . ד.

הרצברגשני הגורמים של מתאימה לתיאוריית .  ה.



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



מתאימה למודל הניהול המדעי של טיילור. א

מתאימה לגישת יחסי האנוש. ב

מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.

ווברמתאימה לתפיסת העולם הביורוקרטית של . ד.

הרצברגשני הגורמים של מתאימה לתיאוריית .  ה.
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מתאימה לגישת יחסי האנוש. ב

מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.
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  טיילור עמד בראש קבוצת

,אמריקאיםמהנדסים

שתרגמו עקרונות הנדסיים  

הסתכלות  : לתורת הניהול

שצריך , על האדם כמכונה

.להנדס

 הקבוצה כינתה את

ניהול ': השיטה בשם

.'מדעי



  חלוקת עבודה

;ברורה ומוגדרת

 פיקוח צמוד;

  תגמול ותמריץ כספי

.  על ביצוע אישי

,  ההנחה היא

שהתמריץ ישפיע  

בעתיד על  

.התנהגות העובד



מתאימה למודל הניהול המדעי של טיילור. א

מתאימה לגישת יחסי האנוש. ב

מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.

ווברמתאימה לתפיסת העולם הביורוקרטית של . ד.

הרצברגשני הגורמים של מתאימה לתיאוריית .  ה.
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מתאימה לתיאוריה .  גX מקגרגורשל דאגלס.
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 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



ונתקלתי בבעיה  , אני עובד בחברה

.  שלדעתי עלולה לעלות לארגון ביוקר

ל  "בבוקר ראיתי את חדרו של המנכ

.הרשיתי לעצמי להיכנס ולומר לו, פתוח

שאם אני רוצה  , הוא קטע אותי ואמר

שאפנה לאחראי הישיר  , להעלות משהו

...שלי
5



מודל הביורוקרטיה של מקס ובר;

תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור;

 ורן'האותוניסויי , אסכולת יחסי אנוש, מאיואלטון;

הארגון הבלתי פורמלי;

 תיאוריית : מקגרגורדאגלסX ותיאורייתY.



מודל הביורוקרטיה של מקס ובר;

תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור;

 ורן'האותוניסויי , אסכולת יחסי אנוש, מאיואלטון;

הארגון הבלתי פורמלי;

 תיאוריית : מקגרגורדאגלסX ותיאורייתY.



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



פס הייצור  היה המצאת , מה ששינה את אמריקה

.על ידי הנרי פורד

אנשים יעבדו על רכב מההתחלה עד 8-במקום ש

.כל עובד עשה פעולה אחת בלבד כל העת, הסוף
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 (  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



תפיסה  

חברתית



אם שלושת הממדים, יסיק כי שרה בחורה לחוצהד'מאג  :

;ייחודיות וקונצנזוס יהיו גבוהים/מובחנות, עקביות

רק אם הקונצנזוס  , יסיק כי שרה בחורה לחוצהד'מאג

;ייחודיות יהיו גבוהים/והמובחנות

רק אם הקונצנזוס  , יסיק כי מבחנים מעוררים לחץד'מאג

;ייחודיות יהיו גבוהים/והמובחנות

אם שלושת הממדים, יסיק כי מבחנים מעוררים לחץד'מאג  :

;ייחודיות וקונצנזוס יהיו גבוהים/מובחנות, עקביות
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;ייחודיות וקונצנזוס יהיו גבוהים/מובחנות, עקביות



האם הגורם הפועל עושה את המעשה : עקביות

?כל הזמן, לנשוא הפעולה

האם הגורם הפועל עושה את  : מובחנות/ יחודיות

?המעשה גם לאחרים

האם אחרים בסביבה עושים את אותה  : קונצנזוס

?פעולה לנשוא הפעולה



הייחוס

הקריטריון
חיצוניפנימי

הגורם הפועל עושה  : עקביות

כל הזמןאת זה לנשוא הפעולה 
גבוההגבוהה

הגורם : מובחנות/יחודיות

גם לאחריםזאת הפועל עושה
גבוההנמוכה

גם אחרים עושים  : קונצנזוס

לנשוא הפעולה כל הזמןזאת
גבוהנמוך

מצבים אחרים הם  : הערה

!פחות ברורים



רושם ראשוני1.

הטיה בשירות העצמי2.

צופה–אפקט שחקן 3.

הדומה לי/ אפקט הדמיון4.

סטריאוטיפ5.
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רושם ראשוני1.

הטיה בשירות העצמי2.

צופה–אפקט שחקן 3.

הדומה לי/ אפקט הדמיון4.

סטריאוטיפ5.



הנטייה של אנשים 
ליחס את 

כישלונותיהם  
לגורמים 

ולנסיבות  
ואת , חיצוניים

הצלחותיהם  
.לגורמים פנימיים



.  הם עלולים להיות לא מבוססים1.

.הם עוזרים לנו לארגן מידע2.

הם נוצרים משום שאנשים מוגבלים ביכולתם  3.

.לעבד מידע

הם סוג של הטיה4.

.ל נכונים"כל הנ5.
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.  הם עלולים להיות לא מבוססים1.

.הם עוזרים לנו לארגן מידע2.

הם נוצרים משום שאנשים מוגבלים ביכולתם  3.

.לעבד מידע

הם סוג של הטיה4.

.ל נכונים"כל הנ5.



  הכללה הנוגעת למאפיינים

כחלק קבוצה  , של אדם

.חברתית

מטבעם, סטריאוטיפים  ,

.  מבוססיםלאעלולים להיות 

הם עוזרים לנו לארגן  , אבל

.מידע

  הם נוצרים משום שאנשים

מוגבלים ביכולתם לעבד  

.מידע

  כיוון שהם יכולים גם להיות

הם סוג של הטיה, שגויים

כל הבנים  "

..."מטומטמים



יוסי הגיע לראיון למנהל.

ואת התואר שלו עשה , כישוריו היו נמוכים יחסית

.במכללה לא מוכרת

הוא התקבל.

מצאתי שהמנהל היה בוגר של אותה  , כשחקרתי

.מכללה
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';אפקט הדומה לי'1.

;רציונליות מוגבלת2.

;(קלי)ייחוס סיבתיות 3.

;טעות הייחוס הבסיסית4.

/  הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף 5.

;(צופה



';אפקט הדומה לי'1.

;רציונליות מוגבלת2.

;(קלי)ייחוס סיבתיות 3.

;טעות הייחוס הבסיסית4.

/  הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף 5.

;(צופה



באופן  , אנחנו מעדיפים

מועמדים עם , טבעי

ערכים  , עמדות, אישים

דומים שלנוורקעים



;רציונליות מוגבלת1.

;סטריאוטיפ2.

;(קלי)ייחוס סיבתיות 3.

;טעות הייחוס הבסיסית4.

;(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי5.
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;רציונליות מוגבלת1.

;סטריאוטיפ2.

;(קלי)ייחוס סיבתיות 3.

;טעות הייחוס הבסיסית4.

;(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי5.



  הכללה הנוגעת למאפיינים

כחלק קבוצה  , של אדם

.חברתית

מטבעם, סטריאוטיפים  ,

.  מבוססיםלאעלולים להיות 

הם עוזרים לנו לארגן  , אבל

.מידע

  הם נוצרים משום שאנשים

מוגבלים ביכולתם לעבד  

.מידע

  כיוון שהם יכולים גם להיות

הם סוג של הטיה, שגויים

כל הבנים  "

..."מטומטמים



;ייחוס1.

;הסקה בונה2.

;יחוס סיבתיות פנימית3.

;ייחוס סיבתיות חיצונית4.

.הטיית ייחוס5.
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;ייחוס1.

;הסקה בונה2.

;יחוס סיבתיות פנימית3.

;ייחוס סיבתיות חיצונית4.

.הטיית ייחוס5.



תיאוריות באשר  

לאופן שבו אנחנו 

,  מעריכים אדם

ומנסים להבין  

.את התנהגותו



למידה



  הכללה

הבחנה

  החלמה ספונטאנית

  הכחדה
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הכללה

הבחנה

  החלמה ספונטאנית

  הכחדה



קריאה במקום צלצול למשל.

י כלב "תינוק שננשך ע

מפתח פחד מבעלי חיים  

...בכלל

  הכושר שלנו להכליל מסייע

לנו מאוד בהסתגלות 

אילו  . לסביבה ולהישרדות

היה עלינו ללמוד כל גירוי  

לא היינו מצליחים , וגירוי

.להתקדם



הכחדה. א

תגובה בלתי מותנית. ב

חיזוק שלילי. ג

2עונש  . ד



הכחדה. א

תגובה בלתי מותנית. ב

חיזוק שלילי. ג

עונש. ד



אחרי התנהגות  , הצגת גירוי שלילי

מפחית את הסבירות  , בלתי רצויה

.של ההתנהגות הבלתי הרצויה

הוריו  , ילד מציק לאחיו: לדוגמה

הילד  : התוצאה. צועקים עליו

.מפסיק להציק לאחיו

עובד מאחר באופן : דוגמה שנייה

הממונה מזהיר אותו בעל . כשאול

.התופעה נעצרת. פה ובכתב



מואצל/ חיזוק עקיף◦

חיזוק עצמי◦

חיזוק חיובי◦

חיזוק שלילי◦
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מואצל/ חיזוק עקיף◦

חיזוק עצמי◦

חיזוק חיובי◦

חיזוק שלילי◦



אני רואה  

מישהו מקבל 

חיזוק על 

פעולה כלשהי 

ואני מיד משער  

כי אם אנהג  

כמוהו גם אני  

/ אקבל חיזוק 

.עונש



פיני יתגבר על הבחילה עם הזמן◦

הבחילה של פיני תתגבר בהדרגה◦

פיני יתחיל להרגיש בחילה כבר בדרך לעבודה מידי ◦
יום

פיני יתחיל לנקות את המוסך כדי להיפטר מהריח◦
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פיני יתגבר על הבחילה עם הזמן◦

הבחילה של פיני תתגבר בהדרגה◦

פיני יתחיל להרגיש בחילה כבר בדרך לעבודה מידי ◦
יום

פיני יתחיל לנקות את המוסך כדי להיפטר מהריח◦



לאחר חזרות רבות מאד  

הגירוי המותנה המושרש  

יכול לשמש כגירוי בלתי 

–למשל . )מותנה חדש

ילד קבוע יצלצל בפעמון  

לאחר זמן רב  .באופן קבוע

הכלב יתחיל לרייר למראה  

(.הילד



הבדלים  

אינדיווידואליים



  מציגים עקביות נמוכה בהתנהגותם במצבים שונים

ומגוונים

  מייחסים חשיבות רבה להתאמת התנהגותם למצב

החברתי

  מתקדמים לאט יותר בהיררכיה הארגונית בהשוואה

לגבוהים בבקרה עצמית

  נהנים ומצליחים בהוראה ובתפקידים הדורשים עבודה

מול מגוון קהלי יעד

ב+א.
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  מציגים עקביות נמוכה בהתנהגותם במצבים שונים

ומגוונים

  מייחסים חשיבות רבה להתאמת התנהגותם למצב

החברתי

  מתקדמים לאט יותר בהיררכיה הארגונית בהשוואה

לגבוהים בבקרה עצמית

  נהנים ומצליחים בהוראה ובתפקידים הדורשים עבודה

מול מגוון קהלי יעד

ב+א.



 מונעים על  נמוךבעלי ניטור עצמי
ופועלים בהתאם  , ידי עקרונות

.  לנטיותיהם האישיות

  אין להם יכולת להבין סיטואציות
.חברתיות ורמזים חברתיים

התנהגותם מוכוונת מעמדות ,
.נטיות ורגשות

רגישותם למידע חברתי נמוכה.

  רפרטואר ההצגה העצמית שלהם
.  מוגבל

הם עקביים מאוד  , לכן
.בהתנהגותם



;מודעות עצמית ציבורית גבוהה1.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה2.

;מודעות עצמית אישית גבוהה3.

;מודעות עצמית אישית נמוכה4.
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;מודעות עצמית ציבורית גבוהה1.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה2.

;מודעות עצמית אישית גבוהה3.

;מודעות עצמית אישית נמוכה4.



מודעות עצמית  אנשים עם 

מתמקדים  גבוההאישית

,  ברגשותיהם', עצמי הפרטי'ב

,  בתחושותיהם הגופניות

בהערכותיהם  , במחשבותיהם

.לגבי עצמם ולגבי זולתם



';העצמיסכימת'1.

;תפיסת הזהות2.

;(גופמן)החיים כתיאטרון 3.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה4.

;מודעות עצמית אישית גבוהה5.
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';העצמיסכימת'1.

;תפיסת הזהות2.

;(גופמן)החיים כתיאטרון 3.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה4.

;מודעות עצמית אישית גבוהה5.



  בני אדם ממלאים

תפקידים על בימות  

.  חברתיות שונות

בזירה החברתית  : למשל

יכול אדם למלא " בית"

ולהתנהג " אב"תפקיד 

בעוד , בצורה מסוימת

שבזירה החברתית  

הוא יכול  " מקום עבודה"

". עובד"למלא תפקיד 

.ולהתנהג בצורה אחרת



;ה/ת גבוה/ניטור עצמי/ בקרה 1.

;כה/ת נמוך/ניטור עצמי/ בקרה 2.

;רגשיות חיובית3.

;רגשיות שלילית4.
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;ה/ת גבוה/ניטור עצמי/ בקרה 1.

;כה/ת נמוך/ניטור עצמי/ בקרה 2.

;רגשיות חיובית3.

;רגשיות שלילית4.



 זו הנטייה לבצע בקרה על התנהגותך כך  ניטור עצמי

.  שתתאים לדרישות הסיטואציה הספציפית

 בוחנים בקפדנות את , גבוהאנשים המאופיינים בניטור עצמי

.הסיטואציה ומתאימים את ההצגה העצמית שלהם אליה

 פועלים בהתאם לנטיותיהם  נמוךבעלי ניטור עצמי

. האישיות

חולים פסיכיאטריים קיבלו ציונים  -אנשים המאושפזים בבתי

גופמןמה שמחזק את התיאוריה של , נמוכים בניטור עצמי

.תפקוד חברתי יעיל מצריך הצגה עצמית אסטרטגיתש



;מודעות עצמית ציבורית גבוהה1.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה2.

;מודעות עצמית אישית גבוהה3.

;מודעות עצמית אישית נמוכה4.
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;מודעות עצמית ציבורית גבוהה1.

;מודעות עצמית ציבורית נמוכה2.

;מודעות עצמית אישית גבוהה3.

;מודעות עצמית אישית נמוכה4.



 נוטים למדוד  גבוההציבוריתמודעות אנשים בעלי

מאפיינים חברתיים  את עצמם במונחים של 

ולהעריך באופן  ; (מקובל או אטרקטיבי: לדוגמה)

.  מוגזם את תשומת הלב שאחרים נותנים להם

 מודדים את  נמוכהאישיתמודעות אנשים עם

.במונחים אישייםעצמם 



שביעות רצון  

ומחויבות  

ארגונית



הרחבת עיסוקים. א

העשרת עיסוקים. ב

תפקידיתמעמסה . ג

מימוש עצמי. ד

ד נכונות+תשובות א . ה.

1



הרחבת עיסוקים. א

העשרת עיסוקים. ב

תפקידיתמעמסה . ג

מימוש עצמי. ד

ד נכונות+תשובות א . ה.



איחוד  : איחוד מטלות אופקי/ הרחבת עיסוקים ▪

תפקידים רוחביים והוספת מטלות נוספות  

, זאת. באותה רמת אחריות ובאותה רמת קושי

.  על מנת להגדיל את מגוון הכישורים הנדרש

הוספת מטלות ברמת אחריות  : העשרת עיסוקים▪

כדי לגרום למגוון  , וברמת קושי גבוהים יותר

כישורים נרחב יותר ולאוטונומיה גדולה יותר  

.  בתפקיד



פעילותו של שלמה לפני המינוי מהווה דוגמא להתנהגות  1.

.אזרחית ארגונית

מהווה  " שיפור פני החברה"פעילותו במסגרת מינויו כראש צוות 2.

.דוגמא להתנהגות אזרחית ארגונית

פעילותו של שלמה לפני המינוי וגם לאחר מכן מהווים דוגמא  3.

.לצדק פרוצדורלי ארגוני

פעילותו של שלמה לפני המינוי וגם לאחר מכן מהווים דוגמא  4.

.להתנהגות אזרחית ארגונית
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פעילותו של שלמה לפני המינוי מהווה דוגמא להתנהגות  1.

.אזרחית ארגונית

מהווה  " שיפור פני החברה"פעילותו במסגרת מינויו כראש צוות 2.

.דוגמא להתנהגות אזרחית ארגונית

פעילותו של שלמה לפני המינוי וגם לאחר מכן מהווים דוגמא  3.

.לצדק פרוצדורלי ארגוני

פעילותו של שלמה לפני המינוי וגם לאחר מכן מהווים דוגמא  4.

.להתנהגות אזרחית ארגונית



נכללת  אינהאשר , מעורבות של עובד בסוג של פעילות התנדבותית
ושיש בה להביא לקידום התפקוד , בדרישות התפקיד הפורמליות

.האפקטיבי של הארגון

 תורמים למקום עבודתם זמןכאזרחי הארגוןעובדים הרואים עצמם  ,
,  כבוד, הם זוכים לתחושת שייכות, בתמורה. מוטיבציה ויוזמה, מרץ

.שהיא מעבר לתגמולים חומריים, מימוש עצמי והערכה

 אמורות  -כגון הגשת עזרה או התנדבות -התנהגויות אנושיות אלה
ומבטאות את נאמנות העובד ואת  , לתרום לביסוס ולהצלחת הארגון

.  הזדהותו עם מטרות הארגון

מסייעים להגדלת  , אשר עושים מעל ומעבר לתפקידם, עובדים מסורים
אשר מביאים  , היעילות והאווירה החיובית בארגונים, האפקטיביות

.להצלחה עסקית וכלכלית



;התנהגות אזרחית1.

;מחויבות ארגונית2.

;קוגנטיבידיסוננס 3.

;חוויית העבודה4.

;ערכי עבודה5.
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;התנהגות אזרחית1.

;מחויבות ארגונית2.

;קוגנטיבידיסוננס 3.

;חוויית העבודה4.

;ערכי עבודה5.



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 



;איחוד מטלות אופקי/ הרחבת עיסוקים 1.

;העשרת עיסוקים2.

;רוטציה3.

.התנהגות אזרחית4.

;הגיינהגורמי 5.
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;איחוד מטלות אופקי/ הרחבת עיסוקים 1.

;העשרת עיסוקים2.

;רוטציה3.

.התנהגות אזרחית4.

;הגיינהגורמי 5.



  הרחבת תפקיד מוגדר כאיחוד תפקידים רוחביים והוספת

.באותה רמת אחריות ובאותה רמת קושימטלות נוספות 

על מנת להגדיל את מגוון הכישורים הנדרש מהעובד  , זאת

.לצורך מילוי התפקיד



;מחויבות ערכית1.

; מחויבות אישית2.

;התנהגות ארגונית סוטה3.

;מחויבות מתמשכת4.
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;מחויבות ערכית1.

;מחויבות רגשית2.

;התנהגות ארגונית סוטה3.

;מחויבות מתמשכת4.



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

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

.שלהם לארגון והדאגה שלהם לתפקודו
שיקולים אלה אינם מונעים משיקולי תועלת.
 עובדים מפתחים מחויבות רגשית לארגון לפי המידה בה הוא

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

.  מטרותיהם
מחויבות רגשית מתפתחת על בסיס חוויות מתגמלות  , כלומר

.וחיוביות



על מנת לגרום לו , די לשפר את סביבת העבודה1.

;לתחושה נעימה לגבי מקום העבודה

אצליח לשנות גם את  , אם הצלחתי לשנות את העמדות2.

;  הערכים

אפשר , אם העמדות לא הולכים בד בבד עם הערכים3.

.לשנותם

אצליח  , אם הצלחתי לשנות את מצב הרוח של העובד4.

.לשנות גם את עמדותיו
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על מנת לגרום לו , די לשפר את סביבת העבודה1.

;לתחושה נעימה לגבי מקום העבודה

אצליח לשנות גם את  , אם הצלחתי לשנות את העמדות2.

;  הערכים

אפשר , אם העמדות לא הולכים בד בבד עם הערכים3.

.לשנותם

אצליח  , אם הצלחתי לשנות את מצב הרוח של העובד4.

.לשנות גם את עמדותיו



: מצב רוח
משתנה

יציבות : עמדות
למדי

היציב ביותר: ערכים

ניתן לשיפור  

י סביבת  "ע

עבודה  

נעימה

ניתן לשינוי רק  

אם זה מתיישב  

עם הערכים



רגשות  

בעבודה



האוכל  , המלון ברמה, הסדנא הייתה מאוד מושקעת

ההרצאות מרתקות וכללו גם מושגים כלליים . מצוין

על  , בניהול עובדים וגם מידע חשוב על החברה

.  הפילוסופיה הניהולית של הנהלת החברה הראשית

מרגיש שנתנו לו בסדנא כלים טובים לניהולד'אמג  ,

שהוא מבין טוב יותר את המטרות והאסטרטגיה של  

החברה והוא שמח להכיר עובדים נוספים מהחברה ויצר  

...איתם קשרי חברות

1



 תעלהד'אמגהמחויבות הרגשית וההמשכית של

 ד'אמגהמחויבות הנורמטיבית וההמשכית של
תעלה 

 תעלהד'אמגהמחויבות הרגשית והנורמטיבית של

 לא צפויה לעלות בעקבות  ד'אמגהמחויבות של
הסדנא

 צפויה  ד'אמגרק המחויבות הנורמטיבית של
לעלות



תעלהד'אמגהמחויבות הנורמטיבית של 1.

תעלה ד'אמגהמחויבות ההמשכית של 2.

תעלהד'אמגהמחויבות הרגשית של 3.

לא צפויה לעלות ד'אמגהמחויבות של 4.

בעקבות הסדנא



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

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

.שלהם לארגון והדאגה שלהם לתפקודו
שיקולים אלה אינם מונעים משיקולי תועלת.
 עובדים מפתחים מחויבות רגשית לארגון לפי המידה בה הוא

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

.מטרותיהם
מחויבות רגשית מתפתחת על בסיס חוויות מתגמלות  , כלומר

.וחיוביות



לא תהיה השפעה על התנהגותו בארגון. א.

הוא יהיה פחות מעורב בארגון. ב.

סביר כי מידת ההיעדרויות שלו מהארגון יפחתו  . ג

בעקבות ההשתתפות בכנס

סביר כי מידת ההתנהגות האזרחית שלו תעלה. ד.

נכוניםד+ג.  ה.

2



לא תהיה השפעה על התנהגותו בארגון. א.

הוא יהיה פחות מעורב בארגון. ב.

סביר כי מידת ההיעדרויות שלו מהארגון יפחתו  . ג

בעקבות ההשתתפות בכנס

סביר כי מידת ההתנהגות האזרחית שלו תעלה. ד.

נכוניםד+ג.  ה.



;מצב רוח1.

;רגשות אמיתיים2.

;רגשות מוצגים3.

;רגשנות חיובית4.

.רגשנות שלילית5.
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;מצב רוח1.

;רגשות אמיתיים2.

;רגשות מוצגים3.

;רגשנות חיובית4.

.רגשנות שלילית5.



 הרגשות הנדרשים והנתפסים כמתאימים במקום עבודה
.  מסוים

 ומצופים  , ולא מוטבעיםנלמדיםרגשות אלו הם
על מנת לקדם את האינטרס של ,במקום העבודהכנורמה
.  הארגון

להעלות את שביעות רצון הלקוח או את ההיענות : למשל
בעיקר עיסוקים שבהם תפקיד העובד מצריך מגיע , ללקוח

תוך הסוואת הרגשות  ,זאת. ישיר עם הציבור או עם אנשים
.  האמתיים

ולחייךידידותיותאיש מכירות מצופה להביע, לדוגמה  .
.עבודת רגשות,התהליך הזה קרוי



;רגשנות חיובית1.

.רגשנות שלילית2.

;רגשות אמיתיים3.

;רגשות מוצגים4.

;עבודת רגשות5.
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;רגשנות חיובית1.

.רגשנות שלילית2.

;רגשות אמיתיים3.

;עבודת רגשות4.

;רגשות מוצגים5.



  תהליך שבו עובד מנהל

שאותם  ,את הרגשותומווסת

הוא מביע במהלך  

האינטראקציה  

-ועמיתים בעבודה לקוחותעם

כך שיתאימו  

של התפקיד  ולנורמותלצרכים

.ושל הארגון



;רגשנות חיובית1.

; רגשנות שלילית2.

;מצב רוח3.

;רגשות מוצגים4.

;רגשות אמיתיים5.
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;רגשנות חיובית1.

; רגשנות שלילית2.

;מצב רוח3.

;רגשות מוצגים4.

;רגשות אמיתיים5.



רגשנות  אנשים עם נטייה ל

(  Positive Affectivity)חיובית 

מעריכים ומפרשים דברים דרך 

".משקפיים ורודים"

 לרגשנות  אנשים עם נטייה

 Negative)שלילית 

Affectivity ) רואים דברים דרך

".משקפיים שחורים"



רגשנות של הן, לכל אדם ישנה רמה מסוימת1.

.  רגשנות שליליתשל הןוחיובית

ואחרים  רגשנות חיוביתעםישנם אנשים שנולדו 2.

.רגשנות שליליתעם 

.רגשנות חיובית היא ההיפך מרגשנות שלילית3.

רגשנות  מייצגת את ההפך מרגשנות חיובית4.

.שלילית
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רגשנות של הן, לכל אדם ישנה רמה מסוימת1.

.רגשנות שליליתשל הןוחיובית

ואחרים  רגשנות חיוביתעםישנם אנשים שנולדו 2.

.רגשנות שליליתעם 

.רגשנות חיובית היא ההיפך מרגשנות שלילית3.

רגשנות  מייצגת את ההפך מרגשנות חיובית4.

.שלילית



נמוכהנמוכה

גבוההגבוהה

רגשנות שליליתרגשנות חיובית



מוטיבציה



לא אוהב לקחת סיכונים, בחור פשוט, שאול  ,

מתלונן על תנאי העבודה ועל השכר הנמוך 

.  שאינם מספיקים למחייתו, שהוא מקבל

אוהבת את החיים , בחורה אנרגטית, רניא

מתלוננת על כך שהתפקיד  , ומלאת שמחת חיים

שלמרות כל השנים שהשקיעה  , שלה לא מעניין

היא לא מרגישה שהיכולות שלה  , בלימודים

.  באות לידי ביטוי

1



מומלץ להעלות את שכרו של שאול על  מסלאועל פי 1.
מנת להעלות את המוטיבציה שלו

מומלץ לתת לו אוטונומיה  ואולדהםהקמןעל פי 2.
בתפקידו על מנת להעלות את המוטיבציה שלו

על פי ורום מומלץ לתת לשאול גם מילים טובות אשר 3.
תתגמלנה אותו על מנת להעלות את המוטיבציה שלו

יש להעלות את שכרו של שאול על  הרצברגעל פי 4.
מנת להעלות את שביעות רצונו

נכונים54+1.



מומלץ להעלות את שכרו של שאול על  מסלאועל פי 1.
מנת להעלות את המוטיבציה שלו

מומלץ לתת לו אוטונומיה  ואולדהםהקמןעל פי 2.
בתפקידו על מנת להעלות את המוטיבציה שלו

על פי ורום מומלץ לתת לשאול גם מילים טובות אשר 3.
תתגמלנה אותו על מנת להעלות את המוטיבציה שלו

יש להעלות את שכרו של שאול על  הרצברגעל פי 4.
מנת להעלות את שביעות רצונו

נכונים54+1.





על  רניאמומלץ להעלות את שכרה של מסלאועל פי 1.

מנת להעלות את המוטיבציה שלה

מומלץ לומר לה שאם תצליח בתפקידה  היגינסעל פי 2.

היא תזכה לקידום

מומלץ להעלות את השכר שלה על  הרצברגעל פי 3.

מנת להעלות את שביעות רצונה

מומלץ לתת לה חופש פעולה  ואולדהםהקמןעל פי 4.

בקביעת זמני העבודה שלה

2נכונים54-2.



על  רניאמומלץ להעלות את שכרה של מסלאועל פי 1.

מנת להעלות את המוטיבציה שלה

מומלץ לומר לה שאם תצליח בתפקידה  היגינסעל פי 2.

היא תזכה לקידום

מומלץ להעלות את השכר שלה על  הרצברגעל פי 3.

מנת להעלות את שביעות רצונה

מומלץ לתת לה חופש פעולה  ואולדהםהקמןעל פי 4.

בקביעת זמני העבודה שלה

נכונים54-2.



מיקוד בהימנעות מכאב  
והפסד

,  השגת ביטחון ואחריות
י הצמדות לקווים  "ע

לחוקים ולגבולות, מנחים

מיקוד בקידום תקוות  
והישגים

(  קידום רווחים)

שני מוקדי וויסות אילה מסדירים את ההשפעות אליהם היה  

והם שיקבעו את ; נחשף האדם בתהליך קבלת ההחלטות שלו

הדרכים השונות להשגת אותן מטרות





 וורוםהציפיות של תיאורית

 אדמסההוגנות של תיאורית

 מסלאופירמידת הצרכים של

 תיאוריתERG אלדרפרשל

ל אינו נכון"אף אחד מהנ

3



 וורוםהציפיות של תיאורית

 אדמסההוגנות של תיאורית

 מסלאופירמידת הצרכים של

 תיאוריתERG אלדרפרשל

ל אינו נכון"אף אחד מהנ



:אדם מקבל החלטות על בסיס חישוב רציונלי של עלות תועלת

תפוקות האחרתפוקותי

-----------       =-----------------

תשומות האחרתשומותי



לבונוס הכספי תהיה השפעה על התנהגות עתידית של העובד ◦

.משום שמהווה תמריץ

לבונוס תהיה השפעה על התנהגות העובד בעתיד רק אם נתינת  ◦

.הבונוס תלווה בהסברים

לבונוס לא תהיה השפעה על התנהגות העובד כי העובד קיבל  ◦

.אותו לאחר שכבר ביצע את ההתנהגות הרצויה

לבונוס שקיבל העובד המצטיין עשויה להיות השפעה על  ◦

.התנהגות עובדים אחרים בארגון
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לבונוס הכספי תהיה השפעה על התנהגות עתידית של העובד ◦

.משום שמהווה תמריץ

לבונוס תהיה השפעה על התנהגות העובד בעתיד רק אם נתינת  ◦

.הבונוס תלווה בהסברים

לבונוס לא תהיה השפעה על התנהגות העובד כי העובד קיבל  ◦

.אותו לאחר שכבר ביצע את ההתנהגות הרצויה

לבונוס שקיבל העובד המצטיין עשויה להיות השפעה על  ◦

.התנהגות עובדים אחרים בארגון



במוטיבציה  פוגעיםכשכר תגמולים חיצונייםסברו ש, בעבר
.הפנימית של העובד

חיזוקים  מצבים של ששכיחים הרבה יותר, כ נטען"אח
תגמולים  .וכי; בין מוטיבציה פנימית למוטיבציה חיצוניתהדדיים

,  בעבודהחיצוניים מעוררים ומחזקים מוטיבציה פנימית
שהתבטאה בנטילת אחריות ובתחושה של שליטה  

,  עובד שבע רצון כי השלים משימה כלשהי, למשל.אישית
,  על בונוסים)המוטיבציה מתחזקת עם קבלת הבונוס, ובמקביל

(...ראו בהמשך

מגבים  תגמולים חיצוניים,שבטווח הקצר, מקובל היום להניח
הם מחלישים  , אולם לאורך זמן, תגמולים פנימייםומחזקים

.אותם



העובדים יבטאו שביעות רצון  ( צדק חלוקתי)על פי אדאמס 1.

.הם קבלו בונוס קבוצתי, שכן, גבוהה

רונן יחוש אשמה ואילו יוסי  , (צדק חלוקתי)על פי אדאמס 2.

מרמורושמעון יחושו 

יוסי ושמעון יחושו אשמה ואילו  , (צדק חלוקתי)על פי אדאמס 3.

מרמוררונן יחוש 

מומלץ שכן יגביר את התפוקה של  קבוצתיבונוס , על פי טיילור4.

העובדים בפרויקטים נוספים

5ד+ג5.



העובדים יבטאו שביעות רצון  ( צדק חלוקתי)על פי אדאמס 1.

.הם קבלו בונוס קבוצתי, שכן, גבוהה

רונן יחוש אשמה ואילו יוסי  , (צדק חלוקתי)על פי אדאמס 2.

מרמורושמעון יחושו 

יוסי ושמעון יחושו אשמה ואילו  , (צדק חלוקתי)על פי אדאמס 3.

מרמוררונן יחוש 

מומלץ שכן יגביר את התפוקה של  קבוצתיבונוס , על פי טיילור4.

העובדים בפרויקטים נוספים

ד+ג5.



לכן זהו מצב )מצב ראוי וצודק בעיני העובדים 

.שבו אין קיפוח או אפליה, (סובייקטיבי



,  אני מעריך, כיוון שמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני מודע לה1.

.אוותר, לכן. שגם בעתיד הקרוב זה יקרה

.אני אנסה שוב, כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה2.
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,  אני מעריך, כיוון שמדובר בסיבה פנימית ויציבה שאני מודע לה1.

.אוותר, לכן. שגם בעתיד הקרוב זה יקרה

.אני אנסה שוב, כיוון שמדובר בסיבה חיצונית לא יציבה2.



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



"ייצור ידע"


