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 פסיכולוגיה תעשייתית

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

 מבוא לתכנית

 וכמקור לרעיונות שמטרת� לשפר את �ונית כיזגטכנאי תעשייה וניהול פועל במערכת האר

 .המערכת

 היגמוצבי� בפני הלומד מושבי יסוד מתחו� הפסיכולו" ד� בעבודהא"מסגרת הלימודי� בנושא ב

 . הפסיכולוגיה של העבודה בפרט�כלל ומתחוב

. רכת הארגונית שבה יפעלמעי יסוד אלה אמורי� להעמיק את הבנתו של הטכנאי בגמוש

י� העקרונות ההלכתיי� לסיו� מערכת תקינה ג מוצבנוס�. בלבד" ידע"המושגי� מוצבי� ברמת ה

 . יחסי אנוש בעבודהשל

סגנונות ניהול ופיתוח , ישות מודרניות מקובלות בתחו� הנעת עובדי�גהלומד ירכוש כלי� ו

 .ח להוביל אות�רולא בהכ,  אלה בארגו��כדי שידע להשתלב בתהליכי, מודלי�

 התכניתמטרות 

 .יה תעשייתיתגיה של העבודה ובפסיכולוגלהקנות ללומד מושגי יסוד בפסיכולו .1

עה נורמי הגת שכר עידוד לבי� טו כספיי� ושי�לאפשר ללומד לקשר בי� תגמולי .2

 .ו�גביי� בארוטיפסיכומ

לת החלטות ובתפקוד מערכות ב בק�פורמליילהציג את ההיבטי� הפסיכולוגיי� הבלתי  .3

 .תפורמליו

 תו למידה מומלצ/דרכי הוראה 

ידי   האירוע והלקחי� הלימודיי� עלדיו� בקבוצות וסיכו�, שימוש באירועי� מובני� לגירוי .1

 .המורה

 .יהגילי� אישיי� וקבוצתיי� להצבת עקרונות בתחומי הפסיכולוגשימוש בתר .2

ידי תלמידי� על כל סרט של  כולל דיו� וניתוח –)  רשימהורא(מומל� שימוש בסרטי�  .3

 .וסיכו� המורה
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 ):רהמכו� לפריו� העבודה והייצו(סרטי� מומלצי�  .4

  בהקשבההעוצמה .א

 ישיבות ארוכות .ב

 יותר ישיבות ארוכות .ג

 לחשוב כמנהל .ד

 כי מנהיגותרד .ה

 הקללה .ו

 ההצלה .ז

 הגדרת עיסוקו של מנהל .ח

 מנקודות מבטי .ט

 מלי��מלי� .י

 תופעת פיגמליו� .יא

 דיו� משמעת .יב

 

 תכני�

 

 נושאי לימוד שעות

 מבוא .1 8

 הפרט במערכת הארגונית  .2 8

 הארגו� כמערכת חברתית .3 8

 הנעה  .4 8

 אישיות  .5 8

  מנהיגות .6 8

 נסת שינויי� כה .7 12

כ "סה 60
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 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 

 נושאי לימוד שעות

 מבוא 1פרק  8

 מהות ההתנהגות האנושית 1.1 

 העבודה הפסיכולוגיה של 1.2 

 העבודה והטכנולוגיה 1.3 

 הארגו� בעיד� הטכנולוגיה  1.4 

 רכת הארגוניתהפרט במע 2פרק  8

 "אישיות"ושגי המ 2.1 

 תקשורת ותפיסה 2.2 

 אישית�תקשורת בי� 2.3 

 שילוב הפרט בארגו� 2.4 

 פיתוח ארגוני  2.5 

 הארגו� כמערכת חברתית 3פרק  8

 קבוצת העבודה 3.1 

 תסכול וקונפליקט 3.2 

 העשרת תפקידי� 3.3 

 תקשורת בארגו�  3.4 

 הנעה 4פרק  8

 תורות הנעה 4.1 

 תורות הנעה בתעשייה 4.2 

  מקללנד– מדידת הנעה אישית 4.3 

  ניתוח השוואתי�הפרט והארגו�  4.4 

 שחיקה אישית והימנעות ממנה בתעשייה  4.5 

 אישיות 5פרק  8

 מושגי יסוד בתורת ה האישיות 5.1 

 מי במער� דינהאישיות 5.2 

 תאיתור התנהגות הזול 5.3 

  שורתיתטקטיקה תק 5.4 
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 נושאי לימוד שעות

 יגותהמנ 6פרק  8

 מושגי יסוד בתורת המנהיגות 6.1 

 סגנונות ניהוליי� 6.2 

 תוח מנהלי�יפ 6.3 

 חלטותורמי� פסיכולוגיי� בקבלת הג 6.4 

 נסת שינויי�כה 7פרק  12

 שלבי� בהכנסת שינויי� 7.1 

 תנגדויות לשינויי�ה 7.2 

 תנגדויות לשינויי�רכי� להתגבר על הד 7.3 

 ארגוני  טקונפליק 7.4 

כ"סה 60
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 מושגי� עיקריי�

 

 המושג הסבר

 

 בארגו� את צורת הפעולה והתפקוד של אנשי� של תפיסת�

האמונות מעמידות את .  ושל מערכות ארגוניותאחרי� אנשי�

  .הבסיס לשיפוט ערכי

  .1 אמונות

הנוצרת בשלב גיבוש הרוש� הראשוני והכללי ) הטיה(שגיאה 

יה להערכה י� מפתח נטבהשפעת רוש� זה המערי. המוער� של

ומתקשה להבחי� באופ� אובייקטיבי ברמות ) גבוהה או נמוכה(

�  .השונות של ביצוע המוער

  .2 אפקט הילה

מדובר . תפיסות ועמדות משותפות לחברי הארגו� באשר לארגו�

,  מבנה הארגו�: כמוחשובי� ארגוניי� בנושאי�בתפיסות 

 .  ואיכות הניהולהתגמולי�הוגנות 

  .3 וני ארגאקלי�

, קבוצת אנשי� בעלי מטרה משותפת החשובה לחבריה )1(

הפועלי� בתאו� ובמשות� ולרשות� המשאבי� הדרושי� 

 .להשגת המטרה

הגדרת תחומי הפעולה של , חלוקת התפקידי� והסמכויות )2(

היחידות השונות וקביעת צינורות התקשורת להעברת הוראות 

 .ודיווח

  .4 ארגו�

) אוטונומיה(קית מבוקרת הענקת מעמד של עצמאות חל

ליחידות משנה בארגו� באמצעות האצלה ממוסדת של סמכויות 

 .וחלוקה מוגדרת של תחומי פעילות

  .5 ביזור סמכויות

גישה המבוססת על התפיסה שהעובד יצור חברתי ועל כ� 

 יש השפעה רבה על פעילותו בעבודה ועל אישיי�� הבי�ליחסי�

  .לטפח�כ� יש 

  .6 גישת יחסי אנוש

מושג הנות�  "אפקטיביות"ה, ודל זה מעמיד במרכז המושג אתמ

?בה� שעל המנהל לטפל הנכוני� הנושאי� ה� מה :לשאלה תשובה

 .MBO – Management by Objectives )ניהול לפי מטרות(: וכמ

 גישת ניהול

 יעדי�לפי 

7.  

לבעל ) כולה או חלקה(העברת הסמכות שהוענקה למנהל מסוי� 

 . ליו בארגו�תפקיד אחר הכפו� א

  .8 האצלת סמכויות

י "הגישה רואה בארגו� רק את הצד הפורמלי הפועל א� ורק עפ

  .ברורי� ונהלי� חוקי�

הגישה 

 הביורוקרטית

9.  

.10 הפעלה .ארגו�ה לכלל עשייה על מנת להשיג את מטרות העובדי�הבאת 
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 המושג הסבר

 

דפוסי התהגותו וקווי , היכולת להביא אד� לשינוי עמדותיו

אמצעי בלעדי כמעט בידי היא  השפעה. שכנועפעולתו בדר� של 

אמצעי ,כלומר. עצמה/סמכות פורמלית בארגו� להשגת כוח חסרי

ההשפעה לכ� . זוטרי� ומנהלי� עובדי�עצמה בידי /להשגת כוח

. בארגוני� מלמטה כלפי מעלה המקרי�פועלת במרבית 

" עשיית טובות" באמצעות רבי� במקרי�ההשפעה מושגת 

 . בהתא�תגמול  וציפייה ללאחרי�

.11 השפעה

תהלי� ההסתגלות החברתית והפסיכולוגית של העובד החדש 

  .בארגו� במטרה לגבש הזדהות ע� הארגו�

.12 חיברות ארגונית

פירוק משימות הארגו� הראשיות למשימות משנה מסוגי� 

, קבוצות עבודה, שוני� והטלת אחריות לביצוע� על יחידי�

 . יחידות/ ומחלקות

.13 חלוקת עבודה

.14 חסמי� בתקשורת . הפרעות לזרימת תקשורת יעילה בארגו�

שאינ� תלויי�  ,יחסי� המתפתחי� בי� עובדי� למנהלי�

 . אלא באישיות� ובתכונותיה�,  הארגו��בתפקידיה� בתו

פורמליי��לאיחסי�  15.

המתבססי� על חלוקת , יחסי� בי� עובדי� ומנהלי� בארגו�

  .�עבודה ועל תפקידי� מוגדרי� ומתואמי

.16 יחסי� פורמליי�

 בארגו� לשנות ומנהלי� עובדי�היכולת הפוטנציאלית של 

.  היכולת להשיג ציות ומשמעת.האחד את התנהגות האחר

 לזולת לגרו�, אנשי�או של קבוצת , אד�היכולת המעשית של 

  .להתנהג באופ� שלא היה מתנהג מרצונו החופשי

.17 עצמה/כוח

גושיי� בהתנהגותו של מבחני� שנועדו לבחו� אספקטי� רי

 ,מבחני� המודדי� חרדה, למשל. היחיד ובתכונותיו הנפשיות

 . וכיוצא באלה, סמכותיות, נוקשות

.18 מבחני אישיות

.19 )הנעה(מוטיבציה   .כוחות ודחפי� הממריצי� את האד� לפעולה

 של פעולותיה� כלשהו להנחות את אד�עצמה של /סוג של כוח

 למימוש אחרי� המנחי� י�אנש ה� מנהיגי�. אחרי� פרטי�

מנהיגות משלבת .  ללכת בהרוצי� שהפרטי�מטרות בדר� כזו 

,  המנהיגהאד� של וסגנוניי� אישיותיי� מאפייני�בתוכה 

 . והסביבה שבה מתפתחת המנהיגותהמונהגי� האנשי�

כושר ויכולת הפעלת השפעה על ידי אחד מחברי היא מנהיגות 

� אות� הדרכי�ולה על פי  לפעאחרי� כוונה להניע קבוצה מתו

  .הוא מתווה

.20 מנהיגות
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 המושג הסבר

 

מנהיגות המדגישה יותר את חשיבות הממד האנושי 

 ופחות את המונהגי� של ורצונותיה� לבעיותיה�וההתייחסות 

 . החשיבות של מימוש� של מטרות הארגו� והמשימה הנדונה

מנהיגות אנושית 

 מתחשבת

21.

מטרות מנהיגות המדגישה יותר את החשיבות של מימוש 

 .הארגו� והמשימה הנדונה ופחות את חשיבות הממד האנושי

 . המונהגי� של ולרצונותיה� לבעיותיה�וההתייחסות 

מנהיגות יזמית 

 משימתית

22.

קשורי� במבנה פנימי של , אוס� רכיבי� הערוכי� על פי סדר

  .קשרי תלות והשפעה הדדית ומשתלבי� למקשה אחת

.23 מערכת

פורמלית�לאמערכת  .תית הנוצרת בי� העובדי� בארגו�מערכת הקשרי� האישית חבר 24.

שיחה מובנית שבמהלכה המערי� משוחח ע� המוער� על 

התרשמויותיו מתפקודו ה� כדי להעניק חיזוקי� על הישגי� 

פור יוה� כדי להחליט על יעדי ש, והצגת התנהגויות רצויות

 . בתחומי� שבה� נתגלו לקויי תפקוד

משוב על הערכת 

 תפקוד

25.

ובה אישור לקליטת המסר , העברת הודעה מהקולט אל היוז�

  .והבנתו

.26 היזו� חוזר, משוב

פעולה  להבטחת ביצוע הנקבעי� של מידות או איכויות תקני�

  .מסוימת

.27 נורמות

סגנונו מושפע . אופ� ביצוע עבודת הניהול בה נוקט המנהל

  .מתכונותיו האישיות ומאופי הארגו�

.28 סגנו� מנהיגות

 ניהול המאופיי� בכ� שהמנהל או  מנהיג נוהג להיווע� דג�

 סמכויות ומספק את כל לה�מעניק , בעובדיו בקבלת החלטות

 .  לקבלת החלטות נכונותלה�האינפורמציה הדרושה 

סגנו� מנהיגות 

 דמוקרטי

29.

 ניהול בו המנהל או המנהיג אינו מעורב באופ� משמעותי דג�

 .בפעולות הקבוצה

 עליה� לתחומי� הקשור  בכול החלטותלי�מקבחברי הקבוצה 

  .מופקדי� ה�

סגנו� מנהיגות 

 ליברלי

30.

 ניהול זה אופייני למנהל או למנהיג הפועל במבנה הארגוני דג�

המרכז בידיו את מרב הסמכויות ואינו משת� את , הפורמלי

 . חברי הקבוצה בקבלת החלטותיו

סגנו� מנהיגות 

 סמכותי

31.

 כל החלקי� המרכיבי� את תוצאות פעולת� המשותפת של

במצב של , גדולה מס� כל תוצאות הפעולה של המרכיבי�, השל�

  .פעולה נפרדת של כל אחד מה�

.32 סינרגיז�
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 המושג הסבר

 

הזכות הפורמלית הניתנת לחבר . עצמה/הצד הפורמלי של כוח

  והמטרותהיעדי� של השגת� שיאפשרו בצעדי�ארגו� לנקוט 

  . לאחריותוהנתוני� בתחומי�

מחייבות בעלי  ת לבעל תפקיד לקבל החלטותזכות הניתנ

 .אחראי לתוצאות ההחלטות תפקידי� אחרי� ולהיות

.33 סמכות

או , השפעה סמכות שמקורה במעמד ובקרבה אל עמדות

, אישית(לחלופי� ממומחיות  מתכונות אופי ופופולריות או

  )ייחוס

.34 סמכות אישית

מת לכ� הגור,  בארגו�מסוי� אד�סמכות שמקורה באישיותו של 

 והולכי�הערצה , חיבה,  אליו בהערכהמתייחסי� שאחרי�

 כלשהו אד�סמכות שמקורה במומחיותו של . אחריו ברצו�

  .מעולי�ידענותו המופלגת או היותו בעל מקורות מידע , בארגו�

.35 סמכות התייחסות

זכות פורמלית המאפשרת למנהל להפעיל ענישה או תגמול על 

 . כפופי�

.36 סמכות חוקית

הגורמת , מכות שמקורה במומחיותו של אד� כל שהוא בארגו�ס

לכ� שאחרי� הולכי� אחריו ברצו� בגלל ידענותו המופלגת או 

 .היותו בעל מקורות מידע מעולי�

.37 סמכות מומחיות

.38 סמכות ענישה . כפופי� לובדר� כלל ,  בארגו�אחרי�הזכות הפורמלית להעניש 

 הסמכות .לכפופי� ולההסמכות לקבל הכרעות ולתת הוראות פע

 .בהיררכיית הארגו� נובעת ממקומו של המנהל

.39 סמכות פיקודית

.40 סמכות תגמול . כפופי� לובדר� כלל , בארגו�אחרי�הזכות הפורמלית לתגמל 

והוראות בתחומי�  סמכות המוענקת לחבר בארגו� לתת הנחיות

 .לעובדי� שאינ� כפופי� לו פיקודית ,מוגדרי� המיוחדי� לו

.41 ת תפקודיתסמכו

.42 צמהוע  .מידת ההשפעה של מנהיג על פעולות ועל קבלת החלטות

הפוגעות בו ומונעות את , הפרעות ועיוותי� בתהלי� התקשורת

 .קיומו

.43 עיצורי� בתקשורת

, בחיי� יעדינו משמעות שלקני מידה לשיפוט לטוב ולרע 

 לאנשי� מסייעי� �הערכי.  שמסביבנוהאנשי� של ויעדיה�

 את מהווי� הערכי�. צודק�בי� צודק ללא, � טוב לרעלהבדיל בי

 גבוהה יותר לערכי�מודעותנו . הבסיס להתנהגות אתית בארגו�

  .מאשר להנחות היסוד

.44 ערכי�
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 מקצועי או באותו תחו� באותו המקובלי�סדרת כללי התנהגות 

  .ארגו�

.45 קוד אתי

הרובד הגלוי של התרבות הארגונית מתייחס לדפוסי התנהגות 

 לעי� הגלויי�ניקיו� ואסתטיקה ,  תנועה,לבוש, דיבור: ופייניי�א

 חוקרי�. ולספקי� וכלפי חו� ללקוחות לעובדי�פנימה , כול

 ".  בארגו�נעשי� הדברי�דר� שבה "הגדירו את הרובד הגלוי כ

.46 רובד גלוי

 לערכי�, הרובד הסמוי של התרבות הארגונית מתייחס לאמונות

ולכ� אפשר . וגלויי� ברורי� �שאינ, ולנורמות ההתנהגות

הרובד .  רק באמצעות מחקר מעמיקולהסביר� לתאר�, לזהות�

הגלוי משק� בדר� כלל את הרובד הסמוי של ההתנהגות 

 . הארגונית

.47 רובד סמוי

 הפוליטיי� ,הטכניי� � המאפייני�שינוי מהותי בכל 

  . של ארגו�והתרבותיי�

.48 שינוי אסטרטגי

 �או באי, בזלזול,  שמקורו בחוסר עניי�,שינוי בתרבות ארגונית

 . מודעות לחשיבותה ולמרכזיותה של התרבות הארגונית

.49 שינוי אקראי

 של ארגו� שאינו בגדר מהפ� המאפייני�שינוי המתמקד באחד 

 . בצביונו ובתפקודו של ארגו�

.50 שינוי טקטי

מהל� מתוכנ� ומבוקר שנועד לחולל מפנה ממשי בצביונו 

  .גו�ובתפקודו של אר

.51 שינוי יסודי

בהרכב או בתפקוד , שינוי או חידוש מתו� בחלק כלשהו במבנה

 . של ארגו�

.52 שינוי מהותי

, מבוקר ומנוהל בדר� שיטתית,שינוי בתרבות ארגונית המתוכנ�

שינוי מסוג זה .תו� שימת דגש על ניהול תהלי� השינוי ויעדיו

נהלה מנהיגות ומחויבות של הה, דורש בדר� כלל התגייסות

 ". אבא המייסד"בייחוד של ה, הבכירה בארגו�

, שינוי מתוכנ�

 מבוקר

53.

ככל .  בסביבת הארגו� לאור� זמ�החיצוניי� הגורמי�יציבות 

כ� גדל הלח� הסביבתי , הסביבתיי� הגורמי�שקטנה יציבות 

 . לשינוי בתרבות הארגונית

.54 שינוי סביבתי

ב או בתפקיד בהרכ, שינוי או חידוש מתו� בחלק כלשהו במבנה

  .של ארגו�

.55 שינוי תוספתי
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שפת גו� , עיצוב, ניקיו�,בינוי,דיבור, לבוש, דפוסי התנהגות

  שלוה�, בארגו�ומנהלי� עובדי�  שלה�,  לעי� כולהגלויי�

 לפענוח קשי� הגלויי� התוצרי� לעתי�.  מבחו�מבקרי�

 המדויקת על השפעת� לבדוק את ג� קשה .ולפיצוח מדויק

  . וחבריומטרות הארגו�

.56 גלויי� תוצרי�

אפיו� התרבות הארגונית היפנית כפי שנעשה בידי חוקר 

המאפיי� התרבותי החשוב . י' אוצ�ויליא, אמריקני ממוצא יפני

, "קביעות בתעסוקה"ביותר המוצג בספר הנו זה של תרבות ה

שממנו נגזרות משמעויות ופרשנויות רבות לדרכי ההתנהגות 

 מצבי� ע� יפני� וארגוני� מנהלי� ,עובדי�וההתמודדות של 

  . העבודהבתחו� שוני�

.Z 57תיאוריה 

גישות עיוניות המנסות להסביר מה עשוי לגרו� לעובדי� 

להשקיע מאמצי� ולהתמיד בחתירת� להשגת מטרות הנראות 

מה� הגמולי� בעבודה באיזו כמות ,ביתר פירוט. רצויות לארגו�

תיאוריית , למשל. יתעשויי� לגרו� להנעה מרבהובאיזה הרכב 

תיאוריית ההוגנות של אדמס או תיאוריית ,הצרכי� של מאסלו

 . ערכיות ותועלת של וורו�/הציפייה

תיאוריות הנעה 

 בעבודה

58.

גמולי� מוצעי� לעובדי� בנוס� לשכר� הרגיל וה� נקבעי� על 

או לפי תרומת� לשיפור ) היחידני או הקבוצתי(פי רמת התפקוד 

  .בביצועי הארגו�

.59 מריצי�ת

.60 תקשורת אופקית  .באותו מדרג בארגו� תקשורת הזורמת בי� עובדי� שנמצאי�

תקשורת המתקיימת בי� סגל המטה המקצועי ובי� אנשי יחידות 

  .הביצוע בארגו�

.61 תקשורת אלכסונית

 כלפי �בארגו�  תקשורת בי� ממוני� וכפופי� בדרגי� שוני�

  .מטה וכלפי מעלה

.62 תקשורת אנכית

.63 תקשורת ארגונית  .הזורמת בארגו� תקשורת הפורמלית והבלתי פורמליתכלל ה

תקשורת הזורמת בארגו� בצינורות אקראיי� המושתתי� על 

 ) אינה קשורה למבנה הפורמלי(קשרי� אישיי� וחברתיי� 

תקשורת בלתי 

 פורמלית

64.
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