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מערכת הנחות היסוד "

המשותפות לחברי  

הארגון המאפיינת  

הן . אותם כקבוצה

פועלות באופן לא מודע 

ומגדירות את הדרך 

הארגון תופס את שבה 

"  עצמו ואת סביבתו



הבנות ודרכי חשיבה, אמונות מנחות, סט של ערכים  ,

שחברי הארגון חולקים ומלמדים את החברים החדשים  

.  'דרך הנכונה'כ

 את  . של הארגוןהבלתי פורמליהתרבות מייצגת את הצד

והיא נוצרת מתוך המבנה ותהליכי העבודה  , האישיות שלו

.הפורמליים והבלתי פורמליים שלו



לאנורמות 
,  פורמליות
י "הנקבעות ע
התרבות 
הארגונית

נורמות  
פורמליות  
הנקבעות  

הארגוןי "ע

חובת הגעה לעבודה  , למשל

בשעה מסוימת
לא מלשינים על חבר, למשל



בפנים בחוץ



התרבות יוצרת אינטגרציה פנימית מאחדת ומלכדת  ,

שמעניקה משמעות ומדביקה את חברי הארגון למשהו  

היא משמשת כלי ניהולי ומגדירה את כללי  . משותף

:למשל. המשחק בארגון

את מי נקבל לשורותינו ואת מי נדחה?

איזה יחסי כוח יהיו בתוכנו?

אילו דפוסי תקשורת?

כיצד נשמור על יציבות בתוכנו?



הסתגלות לסביבה החיצונית מאפשרת הישרדות : בחוץ

:למשל. שמאפיינת את הארגון מול השאר, מייחדת ומבדלת

כיצד נשרוד מול המתחרים?

מה הייחוד שלנו?

מהי המשימה ומהן המטרות  ?

באילו אמצעים נשתמש?

מה הקריטריונים להערכת הביצוע  ?

אילו קשרים נקיים עם גורמים בסביבה?

כיצד נתמודד עם שינוי בסביבה?
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ובלתי  כמעט היא 

...ניתנת לשינוי

נסו לשנות את אופיו  )

60של אדם בן 

...(ומעלה

"...משימה בלתי אפשרית"



כיוון שיש בו מעין שבירה של , לשינויתתנגדהיא 

החוזה הפסיכולוגי שהעובד עושה עם הארגון בעת 

. שהגיע לעבוד
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בארגון מנסים  עוצמההיא הכלי שבאמצעותו בעלי ה

במודע להשפיע על ההתנהגות ועל חוויות העבודה  

של אחרים  

( 16' עמ, 2000, קונדה)

. הרעיון הוא לחנך אנשים בלי שהם ישימו לב"

שיקבלו את התורה בלי להבין מאיפה זה בא 

( 14' עמ, 2000, קונדה)" להם

 .



החוקרים מצאו שנקבעה 

באופן בלתי פורמלי נורמה  

של שיעור תפוקה המותרת  

שאסור היה  , לחברי הקבוצה

להוסיף או לגרוע ממנה 





  בעלי העוצמה מחדירים לארגון את אותם

.את העוצמה בידיהםישמרוערכים ש

ליבהכל עוד העוצמה בידי מחלקות ה

.התרבות משרתת את מטרות הארגון

משתלטת על הארגוןאוליגרכיהברגע ש  ,

מטרות נגדהתרבות פעמים רבות " עובדת"

!הארגון



ראש קטן וגוף גדול מאוד•

;עצלות וחוסר יכולת•

;אובדן גמישות•

סכנת התפוררות ואובדן רלוונטיות•
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 היא כלל התנהגות המצופה מחברי  ארגונית נורמה

.  שיש עמו סנקציות על סטייה ממנו, הקבוצה

 אולם קצב השינוי שלהם  , אינן סטטיותהנורמות

.איטי מאוד

ברורה לכל ההבחנה בין מה שנכון , לאחר גיבושן

.לעשות לבין מה שלא

הן יוצרות הרגלי התנהגות שניתן לחזות  , בכך

.ולשלוט בהן



  התרבות
שיטות מפתחת 

על  משלה פיקוח 
. אכיפת הנורמות

 פיקוח יכול
לעג  : להיות עקיף
והתבדחות  

למשל על חשבון 
.'סוטה'ה

ענישה : או ישיר
כמו בידוד 

.חברתי וחרם



  התרבות הארגונית

במהירות  " מחברתת"

,  יחסית מגויסים חדשים

כך שיטמיעו את ערכיה  

.  ותרבותה

 אלה שמסרבים לכך

נפלטים במהירות מן  

ואם הם בוחרים  , הארגון

להישאר בה הם נידונים  

.לחרם ולנידוי



1975 :ל רוזוליו  "המפכ

פותח את המשטרה  

,  ל"לאקדמאים ולקציני צה

על מנת להעלות את רמתה 

(.ש"גר, הגיוס הרב שכבתי)

הרמה האישית : התוצאה

!התרבות לא. עולה
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 הארגוניאת החזון מתווים;

 הארגוןהנחות היסוד של את;

המבנה הראשוני ואת תהליכי  ת א

;  העבודה

 והתמרוץעל שיטות התגמול משפיעים  ;

 הראשוניםאת העובדים מגייסים;

 מתאימים'את המנהלים המקדמים  ;'

 אסטרטגיות להתמודדות עם  מתווים

;  הסביבה

 את ההיסטוריה הארגוניתומתווים.





 הארגוניהמבנה;

תהליכי העבודה;

הסביבה הארגונית והמשימתית;

הארגוניתהיסטוריהאירועים וטראומות ב;

ארגוניותרפורמות;

מיזוגים; רכישות;

וכדומה.
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80-המודל פותח בשנות ה

עזר  , של המאה העשרים

תרבות  "להגדיר את המונח 

ונתן לראשונה  " ארגונית

.למדידתהכלים פרקטיים 



(Artifacts)רובד גלוי 

:  רובד גלוי בחלקו
(Values)ערכים 

: רובד סמוי
הנחות יסוד 

((Assumptions
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הנחות  : רובד סמוי

התשתית  . יסוד

הנורמטיבית

רובד גלוי 

(ערכים)בחלקו 

, לבוש: רובד גלוי

מיתוסים, סמלים, שפה







שיר האוהדים של סכנין

;כבודניתן לכם , כבודאם תתנו 

...ניתן לכם מכות, כבודאם לא תתנו 

!סכנין





מה נכון ומה לא.  קובעים התנהגות רצויה: ערכים.

המשקפים את ערכי  , חוקי ההתנהגות: נורמות

מגדירים התנהגויות נאותות ולא נאותות  ; הקבוצה

.  ואת התגמולים והעונשים בגינן



בכל מקרה של  

,  קונפליקט ביניהם

!תנצח התרבות





שוטרי  : למשל

, תחנת אשקלון

מבלים  שנתפסו 

בבית  , בצוותא

בושת ברמת גן 

(. 1996, שפירא)





תיאוריה ? מהו טבע העובדים בארגוןX או תיאוריהY

;(מקגרגור)

איך מתמודדים עם קשיים? איך פותרים בעיות?

מיריבות ותחרותיות עד  ? מה טבע היחסים הבין אישיים

לתמיכה ועזרה הדדית





 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
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  לכידות קבוצתית היא משיכה

, הדדית בין חברי הקבוצה

הנובעת מהסכמה על מטרות  

ומתחושות של ; משותפות

בקרב חברי  ( אינטימיות)קרבה 

.הקבוצה

החברים  , בקבוצה מלוכדת

;  תופסים את עצמם כקבוצה

וחושבים  , רוצים להישאר בה

גאוות )שהיא טובה מהאחרות 

...(יחידה





(Collective behavior)התנהגות קולקטיבית

מצב היא ( Swarm behavior)נחיליתהתנהגות או

במערכת ( הסוכנים העצמאיים)שבו הפרטים 

,  על מטרותיהם הנפרדותמוותרים מורכבת

המציית  -כקולקטיב -אחדומתנהגים כגוף 

.להשגת מטרת העל, תיאוםלחוקי
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;פרדוקס הלכידות1.

קונפורמיות 2.

;מוגברת

חשיבה קבוצתית או 3.

;יחדחשיבת 

;אינדיבידואציהדה4.

רכישותשלהכשלה5.

.ומיזוגים
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  פרדוקס הלכידות בקבוצה
דווקא כאשר קיימת רמת , משמעותו

עלול , לכידות גבוהה מאוד בקבוצה
עד כדי איום  , תפקודה להיפגע

מפני  , ממשי על עצם קיומה
שהקבוצה מעדיפה את היחסים  

על פני המשימה  , הבין אישיים
.הקבוצתית

 פרדוקס הלכידות נוצר במצב של
הליכה  )קונפורמיות קבוצתית 

, בקבוצות מלוכדות מידי(. בתלם
פועלים לחצים לקונפורמיות מופרזת 

.בעמדות ובהתנהגות



"ייצור ידע"



, היא הליכה בתלם, (Conformity)קונפורמיּות או קֹוְנפֹוְרִמיְזם 

שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם  , הסתגלות

.לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה



גוברת ההימנעות  , לכן
,  מהתנסויות חדשות

וגובר חששם של 
חברים בקבוצה 

.מביקורת

היצירתיות : התוצאה
הפוטנציאל  , נעלמת

האישי של החברים  
לא ממוצה ויש ירידה  

בניצול הפוטנציאל  
.הקבוצתי



 ציותקונפורמיות המבוססת על(compliance);

 הזדהותקונפורמיות מתוך(identification )  ורצון

;להיות כמו האחרים

 הפנמהקונפורמיות מתוך(internalization ) של

.נורמות הקבוצה וערכיה

...  ציות לאורך זמן יכול להפוך להזדהות

בפסיכולוגיה החברתית מוכרת סגירת הפערים  

(  דיסוננס קוגניטיבי)בין הכרה להתנהגות 
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 זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי בכל

.מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי

.של נורמות הקבוצה

עד שהיא משתלטת על  , השאיפה להסכמה כה גדולה

על נכונותם  , יכולת החשיבה העצמאית של החברים

לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  

.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה



היוצרת  , המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות
.אופטימיות יתר

 המפחיתים מערכן של אזהרות, קבוצתיים( רציונליזציה)צידוקים ,
.הסותרות את הנחות הקבוצה

וקיומן של תפיסות , אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה
.או פחות מוסרי/שלפיהן היריב פחות טוב ו, סטריאוטיפיות

חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר נאמנות.

צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה כהסכמה.

 על הקבוצה ופני  " להגן"שמחליטים , "שומרי מחשבה"הופעת
.דעה שסותרים את הקונצנזוס/מידע
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מתאר מצב  אינדיבידואציה-דה

בו פרט בקבוצה חברתית חש  

, שהוא מאבד את זהותו האישית

.ומתמזג עם זהות הקבוצה

 המושג נטבע לראשונה על ידי

-הפסיכולוג החברתי יהודי

ושותפיו  פסטינגרלאון , אמריקאי

.  זימברדופיליפ והורחב על ידי 

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2017/12/לאון-פסטינגר.jpg


  הפחתת המודעות

;העצמית

  הפחתת תחושת

;האחריות האישית

 עליה בהיענות

להתמסר לנורמות 

,  שמכתיבה הקבוצה

ולבקשות של דמויות  

.סמכותיות



מתוך הסדרה  

'בול''



 (המון)העובד הוא חלק מקבוצה גדולה;

  כשהקבוצה מאפשרת לו להישאר אנונימי ולא מזוהה

;בשמו

 לעצום את עיניו ואת ליבו"כשהוא יכול להרשות לעצמו"  ,

.לנוכח המעשים, בחסות ההמון



 מצב פסיכולוגי
מביא בדרך  , זה

כלל להפחתת  
העכבות 

,  והמעצורים
ועלול לגרום  

לביצוע 
התנהגויות 

אימפולסיביות  
.או הרסניות



  מצב זה מתעורר במיוחד בתנאים כגון שקיימת מלכתחילה
אחדות קבוצתית  , כשיש מצב של עוררות גבוהה, אנונימיות

תנאים אלו מביאים . גבוהה או התמקדות באירועים חיצוניים
-כנראה למצב של מודעות עצמית מופחתת וכך לדה

התנהגות זו עשויה להוביל לתוצאות  . אינדיבידואציה
.שליליות

  קיימת סברה כי דה אינדיבידואציה עשויה להוביל גם
מימדהאם כי עד כה לא נבחן אמפירית , לתוצאות חיוביות

.של התופעה' החיובי'
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וגם בעיות  ; האישיות צריכה להתאים, כמו בין בני זוג

אישיות של גורם אחד משפיעות על שניהם



או הרכישה /ההליך של המיזוג ו

, ואפילו של רכישת הפעילות

,  הינו הליך בו מעורבים בני אדם

מעורבות תרבויות ארגוניות 

שונות ולעיתים אף תרבויות  

.  שונות בין מדינות

  במקרים רבים חשים העובדים

של החברה הנרכשת כנטע זר 

דבר שמביא , בחברה הרוכשת

לאבדן  ואיתהלעזיבת העובדים 

.  ידע ומידע ארגוני קריטי



 סימני  "לעיתים עובדי החברה הנרכשת מגיעים עם
(.משכורות ורכבים: כגון)לשנותםשלא ניתן " סטאטוס

 לעתים העובדים הנקלטים זכאים לזכויות עדיפות על
זכות לארוחת צהרים  , נניח)הזכויות של העובדים הקולטים 

(.  שלא קיימת בחברה הקולטת

 מצבים כגון אלה מביאים לעזיבה של עובדים וביניהם עובדי
.מפתח בחברה הקולטת

 יישור קו"לחילופין נאלצת הנהלת החברה הקולטת לבצע  ."
היא תביא לפגיעה בהגיון הכלכלי שבמודל הרכישה או , בכך

.המיזוג כולו
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חלשה

רמה נמוכה של 
הסכמה

חזקה
רמה גבוהה של 
,  הסכמה על נורמות

ערכים ואמונות
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ערכי 
התרבות

עוצמת
התרבות



מדד 
אובייקטיבי

מדד 
סובייקטיבי

מידת ההסכמה על  

,  שאלונים)הערכים 

(ראיונות

השוואה בין מוצהר  

,  תצפיות)למצוי 

(אבחון
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