
 301224309ה סמינריונית בקורס: תרבות ארגונית                                                                 עידן עדות  עבוד

 1עמ' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "תחושת 'פחד' בארגונים והשפעתה על מוטיבציית העובדים"

 10566מינריונית בקורס "תרבות ארגונית" עבודה ס

 

 ד"ר אילן דיין: שם המנחה                                                            עידן עדות: שם הסטודנט 



 301224309ה סמינריונית בקורס: תרבות ארגונית                                                                 עידן עדות  עבוד

 2עמ' 
 

 

 תוכן עניינים

 עמוד  הנושא
   

 3 ................................................ תקציר
   

   :1פרק 
 5 ................................................ מבוא

 6 ................................................ הצגת שאלת המחקר
   

   : 2פרק 
 8 ................................................ סקירת ספרות

 .תרבות ארגונית ...........................  

 העוסקיםוהגדרות  תיאוריות/מחקרים 
  במוטיבציה להתנהגות

 
........................... 

 

 העוסקים והגדרות  תיאוריות/מחקרים
 במונעות עובדים לעבודה

 
........................... 

 

 פחד כמניע להתנהגות -ת והגדרות גישו ...........................  

   
   :3פרק 

  ................................................ הצגת שיטת המחקר
  ................................................ ראיונות בארגון

   
   :4פרק 

  ................................................ ממצאים
   

   :5פרק 
  ................................................ דיון

  ................................................ מסקנות
   סיכום

  ................................................ רשימה ביבליוגרפית

 

 

 

 

 

 

 



 301224309ה סמינריונית בקורס: תרבות ארגונית                                                                 עידן עדות  עבוד

 3עמ' 
 

 

 תקציר

מההיבט הן מההיבט הפיזי והן , ים משתניםלמצב  הפרט של ובהסתגלותו בהישרדותו לסייע הוא הפחד של סיהבסי תפקידו

 הסתגלות בתהליכי שעוצבו, האדם של בסיסיות התנהגותיות מערכות הפחד משרת הפיזי ההיבטמ מההיבט האישי והחברתי,

 על לעתים מובנים פחד מסרי. החברתי ההיבט מן. מינו בני והישרדות הישרדותו סיכויי את להגדיל ומטרתן, אבולוציוניים

 תפקידיו. בה  ולהיררכיה לנורמות, לערכים, לעמדותהפרטים בה  של הקונפורמיות שימור לצורך) ו/או ארגון(  חברהה ידי

 מצטרפים אלו תפקידים. חי הוא שבה ולחברה לאדם מאוד חשוב לרגש כך בשל אותו הופכים הפחד של ההסתגלותיים

 וחברתיות קוגניטיביות השפעות בעלת לתופעה אותו והופכים הפחד לתגובות האחראים הדומיננטיים נגנוניםלמ

 .משמעותיות

 והסמוי של  הגלוי הרובד את כוללת  היא,  בארגון  הקיימים והמנהגים הנורמות, הערכים את מגדירה הארגונית התרבות

 ההנהלה את סביבה ללכד נועדה האידיאולוגית של הארגון. שהנו הליבה חזון על מבוססת הארגונית התרבות  הארגון. ערכי

 .בו המתרחשים הטבעיים השינויים למרות זמןלאורך  הארגון של מהותו על בכדי לשמור העובדים ואת

התרבות  .הנגזרים מחזונם ,הנהלת ארגונים להשיג את מטרותיהם ויעדיהם בידי כלי מהווה  בשל תפקידו המשמעותי, הפחד

מנת  על והפחדה איום של שונים ובאלמנטים לת ומנווטת על ידי הנהלת הארגונים משתמשת בסנקציותוההארגונית המנ

 .בארגון פעולותיהם את שלהם, המדריכה החוויה ובתשתית, מאמציהם בטיב, העובדים בהתנהלות לשלוט

 תו של הפחד על תפקוד העובדים בארגוןן, ובוחנת את השפעלהתנהגותם של עובדים בארגו עבודה זו, עוסקת במניעים 

 ומונעותם לתפקוד.

באמצעות מתודולוגיה אמפירית בוחנת עבודה זו את קהל היעד ומתמקדת במושגים אשר נגזרו משאלת המחקר: כיצד 

 הפחתת תחושת ה'פחד' בארגון מגבירה את מוטיבציית העובדים לעבודה. 

 צבאית קדם מכינה במסגרת נוער בני ומלווה המכשיר חינוכי, ארגון העבודה כוללת ראיונות עומק עם עובדים בארגון

של חברי במניעים להתנהגותם  הראיונות ניסו להתמקד  . משמעותית עשייהו לחברה תרומהבאמצעות  חברתית למנהיגות

כקבוצה  יםופנימיים על האופן שבו העובדים/הצוות פועל השפעתם של גורמים חיצונייםבחינת הצוות בארגון, תוך כדי 

 וכפרטים.

כפוף באופן ישיר הצוות ההדרכה בארגון,  המונה עשרה עובדים.  צוותמבוססת על שמונה ראיונות עומק  שנערכו ל העבודה 

שימש כבסיס לבחינת  הארגון הנדון שמפעילה את הארגון ומתקצבת אותו. עמותה הולמנהלת המנהל בפועל לראש הארגון 

ע התיאורטי שהוצג בעבודה, ובחינת היחסים בין העובדים בארגון להנהלתו היוותה את ההקשרים בין שאלת המחקר לרק

 סביבת המחקר.
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כוללת ומגדירה את הערכים, החשיבות, הנורמות, חומי המחקר של התרבות הארגונית, הבמידה רבה על תזו נשענת עבודה 

 מן המחקר והסקירה התאורטית  חברי הארגון.קובעים את דפוסי ההתנהגות של והמנהגים הקיימים בארגונים, ה התמורה

מאידך יכול ולצייתנות, פיקוח עצמי וייעול מחד הוא אחד המניעים לתפקוד העובדים בארגון, וככזה מוביל עולה כי הפחד 

לקיומה פעים רבות מהנהלת הארגון, המניעים להתנהגות העובדים, מושלגרום לחוסר אכפתיות והפחתת המונעות הפנימית. 

 ותה של תחושת הפחד משמעות רבה ביחס למונעות העובדים לביצוע תפקידם בארגון.להיעדראו 
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 מבוא

הקניית תחושת  כיצד, כלומר: דאת טיבם של היחסים בין התרבות הארגונית לתחושת הפח  נעשה ניסיון  לבחון עבודה זו ב

 הפחתת בבסיס העבודה עומדת שאלת המחקר, כיצדיעה על מונעות העובדים לעבודה. )על ידי ההנהלה( משפ פחד בארגון 

  ?לעבודה העובדים מוטיבציית את מגבירה בארגון' פחד'ה תחושת

 זו ועבודה היות,  המחקר לשאלת התאורטית התשתית את המהוות תיאוריות יוצגו ספרותית בה  הבראשית אציג סקיר

 הארגונית התרבות של המחקר תחומי על  תתבסס הספרותית הסקירה, בארגון עובדים של להתנהגותם במניעים עוסקת

 התנהלות הארגון.  של כנגזרת ,המוטיבציה את המגדירים רלוונטיים מודליםותציג 

 והתיאוריות הגישות את אציין, לו הגורמים ואת" לעבודה הנעה" המושג את להסביר מנסים אשררבים  מודליםו גישות ישנם

 לתחום יותר רלוונטית שהינה התוכן גישת על וארחיב, לה הגורמים לבין העובדים מוטיבציית בין המקשרות זיותהמרכ

, לו הגורמים ואת" לעבודה הנעה" המושג את להסביר מנסים אשר והמודלים הגישות מכלול מתוך. זו בעבודה הנחקר התוכן

 התוכן גישת על וארחיב, לה הגורמים לבין העובדים יבצייתמוט בין המקשרות המרכזיות והתיאוריות הגישות את אציין

  העובדים של ההתנהגות למניעי הפחד בין הקשר את למצוא כדי. זו בעבודה הנחקר התוכן לתחום יותר רלוונטית שהינה

 בפחד שימושל אתייחס',  פחד' למושג הגדות ומציעות הרגשות בחקר העוסקות  סוציולוגיות וגישות פסיכולוגיות גישות אציג

 הנחקרים של והתנהגותם תפיסותיהם את  לבחון שניסה איכותני  מחקר שהינה המחקר שיטת את אציג, הארגונית בתרבות

 משאלת נגזרו אשר במושגים ואתמקד היעד קהל את אציג. חקרתי אותה האורגנית הארגונית התרבות במסגרת הפועלים

 . המחקר

 ברורה בצורה לשקף בכדי  וגראפי  ובמיצג במלל אציג ממצאיהם את אשר ישיםא ראיונות שמונה באמצעות נעשה המחקר

 התשובות לתוכן יותר רב משקל אתן, איכותני מחקר הינו זה ומחקר היות. בניהם היחסיות ואת, הממצאים התפלגות את

 .זה למחקר תשתית שהוו החוקרים עם אתייחס בהתכתבות המספריים לממצאים אולם ואיכותן

. בארגון העובדים להתנהגות המניעים( א.  )במחקר שנבדקו המרכזיות התמות לשלושת בהתייחסות יוצגו מחקרה ממצאי

 על אלה גורמים השפיעו שבו האופן( ג. )בארגון העובדים של התנהגותם על ופנימיים חיצוניים גורמים של השפעתם( ב)

 . וכקבוצה כפרטים בארגון העובדים של פעילותם

 המוצגת לתיאוריה התייחסות כדי תוך, זה למחקרי כבסיס ששיערתי ההשערות בין דיון אערוך צאיםהממ הצגת לאחר

 . התחומים בין מבדלת הבחנה לעשות בכדי הנבדקים הנושאים לתת אתייחס בדיון. הספרות בסקירת

שית לתהליך התייחסותי האיהממצאים ואציגם כמסקנות המחקר, לסיכום אציג את  של ובהשלכות במשמעויות אדון

 העבודה, תוך הפעלת ביקורת על תהליך העבודה וממצאיו, לצד  בחינת אספקטים נוספים אותם הייתי רוצה לחקור בהמשך.
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המרכזת את מקורות המידע שסייעו כתשתית לסקירה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר  ביבליוגרפיהלסיום תוצג 

 ומסקנותיו.

 

  שאלת המחקר

 דת בבסיס  העבודה הינה: שאלת המחקר העומ

  ?לעבודה העובדים מוטיבציית את מגבירה בארגון' פחד'ה תחושת הפחתת כיצד

 היטב להבהיר השאלה כאשר מטרת . העבודה מנסה לברר באמצעות מחקר אותה המרכזית השאלה היא המחקר שאלת

 .(פחד על המשתניםה של תרבות ארגונית, מונעות לפעולה וההשפעההמשתנים ) בין גומליןה קשריאת 

 מבטם מנקודת, הנחקרים של והסברים מתיאורים, כלומר, מהנחקרים ישירות שאלת המחקר מתבססת  על איסוף מידע 

זאת כאשר , עצמם הנחקרים ידי על ומוסברת מתוארת, נתפסת שהיא כפי, בתופעה שאלת המחקר מעוניינת . הנחקרים של

לשאלות הנגזרות ממנה שהוצגו לנחקרים בשאלון פתוח, שאלת המחקר ו הסקירה הספרותית מהווה את התשתית לשאילת

 מסוג ראיון אישי.

 במידע הלב תשומת את ממקדות הן. הנחקרת התופעה ובהסבר בתיאור מתמקדות לת המחקר הנגזרות משא שאלותה

 .הנחקרים ידי על ישירות המסופק

למושג , מונעות העובדים בארגון ביחס התרבות הארגוניתבין הרציונל לניסוח שאלת המחקר הוא הרצון לעמוד על הקשר 

של האדם, והוא הישרדותו לפחד תפקיד מרכזי ב זאת כאשר הנחת היסוד שעומדת בבסיס שאלת המחקר הינה כי  פחד.ה

, ואף מהווה גורם המונע להיכנס מלכתחילה למצבים מסוכנים. פחד יכול ומשמש כאמצעי להרחקתו מהסכנה הנשקפת ל

לפיכך משמש הפחד ככלי בסיסי ביותר להנעת בני אדם  .יה והפעילות שלויאת תפקודו של האדם, ואת מרחב העש להגביל

 .(Maslow, 1963)אל עבר מטרה מסוימת. 

, הוא כלי חשוב לעיצוב, להטמעה ולשימוש בתהליכים שונים של ניהול רגשות הקשורים למוטיבציה, 'פחד' מהנחת יסוד זו 

פעולה והאם הפחד מהווה גורם ו/או הימנעות מ להבין את המניע לפעולה (. בכדי2000)לביא,  ובדים וכו'.מחויבות, שיתוף ע

 להתנהלות הארגון בהתאמה לתרבות הארגונית וחזון הארגון.  קיומי"-ה"הכרחימשפיע ועד כמה  הינו  

 וטיבציית העובדים לעבודה?כיצד הפחתת תחושת ה'פחד' בארגון מגבירה את מבעבודה זו ברצוני לבדוק: על כן 
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 סקירת ספרות

 .סקירת הספרות תוצג על פי התחומים הנגזרים משאלת המחקר

 

 תרבות ארגונית

ים תרבות ארגונית היא מושג חדש יחסית, המנסה לחבר בין מושגים מתחום הסוציולוגיה והחברה )ערכים, נורמות( לבין מושג

הוא מונח כולל אשר מגדיר את הערכים,  "תרבות ארגונית"(. 2004אביעד רז, )רווחיות(. חום הניהול )שליטה, יעילות, מת

התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי   החשיבות, התמורה, הנורמות והמנהגים הקיימים  בארגונים.

כגון לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים  גון, דברים חיצוניים ומוחשייםהארהארגון, חפצים המייצגים את הערכים והתפיסות של 

להתנהג בו(; והן את הרובד  כיצד)אלו הם הדברים הראשונים בהם נתקלים אנשים חדשים המגיעים לארגון, וכך מבינים 

ונורמות הסמוי, התשתית הנורמטיבית שעליה בנויים הרבדים הגלויים, שכולל את הנחות היסוד, הערכים החברתיים 

התרבות הארגונית מהווה מערכת ספציפית של הנחות יסוד ואמונות יסוד שפועלות באופן בלתי  .ההתנהגות הנהוגים בארגון

התשתית הערכית שעליה נשען הארגון. היא זו שקובעת את הציפיות של חברי  ת אתמהווומודע ונלקחות כמובנות מאליהן 

בים שונים והיא זו שמעניקה משמעות לאירועים ארגוניים. התרבות הארגונית הארגון ואת דפוסי ההתנהגות הנאותים במצ

ים מכוונת את היעדים של הארגון, משפיעה על בחירת כיווני פעולה ומנחה את חברי הארגון בקבלת החלטות. על בסיסה מקבל

בנה של התרבות הארגונית תחושה של הזדהות ומחויבות לאמונות ולערכים המשותפים. ה, החברים בארגון זהות ארגונית

מאפשרת לחברי הארגון להשיג את מטרותיהם ביעילות רבה יותר, וגם מאפשרת לאלו שאינם נמנים עליו, את הבנת הארגון 

ניתן לתאר ולשרטט במדויק, הרי שתרבות הארגון נחשבת למוחשית פחות  מבנה הארגון בצורה טובה יותר. בעוד שאת

 (.1990)סמואל, י  .ולבלתי ניתנת לאמידה ברורה

מחפשות כל העת דרכים חדשות לשלוט בקונפליקטים, להפחית את הסיכון של התנגדות עובדים לפעולות  הנהלות הארגון

, להניע אותם לכדי פעולות מסוימות ומפעולות מסוימות העובדיםשל רר ולתעל את המרץ ואת היצירתיות הנהלה לעושל ה

 תריליצכלי מחד היא ארגונית התרבות ה לפיכך (.(J. Shafritz and J. Steven Ott, 2001להטמיע דפוסי פעולה רצויים. וכן 

מנגנון שליטה מהווה מאידך ותם ומשרה שיתוף פעולה מגבש אואשר  ,הנהלהלבסיס ערכי ונורמטיבי משותף לעובדים ו

המיישרים קו  ופעולהחשיבה  כידר לסגל ולאמץהעובד  מביאה אתארגונית התרבות המתוחכם המשמש את הנהלת הארגון. 

נהלה מבקשת להנחיל דרכי חשיבה והתנהגות מסוימים העזרת תרבות ארגונית, הב(. 1990)סמואל, י  עם אינטרס ארגוני

טכניקות ושיטות שונות להפיק את המאמצים הנדרשים מן העובדים ולכוונם באמצעות  הם מקיימים ניסיון מתמידדיה. לעוב

בתרבות הארגונית, משחק הפחד  על פי עציוני. שליטה בתשתית החוויות, המחשבות והתחושות המדריכה את פעולותיהםשל 

 דרת הערכים, החשיבות, האמונה, הנורמות והמנהגים המושפעים תפקיד חשוב. אף הוא ניצב בחזית הניסיון המחקרי של הג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
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אולם לפחד תכונה נוספת המייחדת אותו והמקנה לו מעמד מיוחד  (.A. Etzioni 1968מנה, הן ברובד הגלוי והן בסמוי. )מ

כגורם המניע במסגרת בחינה זו של התרבות הארגונית. תכונה זו הינה השימוש שנעשה בו ובווריאציות שלו בתוך הארגון 

 .Bar-Tal, 2001)לפעולה ולהימנעות ממנה. )

 

 גישות והגדרות - )הנעה( מוטיבציה

מוטיבציה היא מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכווינים ומשמרים את ההתנהגות האנושית אל עבר מטרה מסוימת. זה 

הסיבה לשמה אדם נענה לצורך או לרצון הוא מבנה תיאורטי המאפשר להסביר מדוע אנשים פועלים כפי שהם פועלים, כלומר 

לבין נהוג להבחין בין מוטיבציה פנימית (. A.J. Elliot, T.M. Thrash 2002מסוים באמצעות שרשרת פעולות יעילות. )

 מתייחסת למניעים לפעולה הקשורים באדם עצמו או בפעולה שבה הוא  - הנעה פנימית/אינטרינזיתת: חיצונימוטיבציה 

מתייחסת למניעים לפעולה הקשורים לגורמים סביבתיים שאינם  - הנעה חיצונית/אקסטרינזית(. .Carlson 2013 N.Rעוסק. )

באדם, או למניעים הקשורים לגורמים שאינם קשורים לפעולה, כמו הרצון לקבל תגמול או הרצון להימנע מעונש.  תלויים

(N.R. Carlson 2013.) 

הארגונית כאחד והתרבות ההתנהגות  ,בתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה מושג המוטיבציה מקבל התייחסות נרחבת

יחד עם זאת נראה  .(Weiner, 1989; Beck, 2000) הגורמים התיאורטיים החשובים ביותר בהבנת התנהגות של אנשים

לגבי הגדרה ונים שנות מחקר בתחום לא קיימת הסכמה בין התיאורטיקנים, ההוגים והחוקרים הש 100 -שלמרות יותר מ

. חוסר ההסכמה זה מתמקד בשני היבטים עיקריים: )א( הסיבות והמקורות למוטיבציה. )ב( "מוטיבציה"אחידה של המושג 

 .המנגנון המקשר בין מוטיבציה להתנהגות בפועל

כדי  .(Waugh, 2002)דלים אשר מסמנות מספר רב מאוד של מו מוטיבציהמתוך כך קיימות גישות תיאורטיות רבות לחקר ה

 מקשרים בין מוטיבציה לרגשות תתמקד סקירה זו במספר מודלים מובילים אשר ,להימנע מעיסוק יתר בסקירת כל מודל

 :היא בעלת הערך המוסף הרב ביותרלתרבות ארגונית הרלוונטיות שלהם ו

( Weiner, 1989אצל). פרויד נתנו חשיבות לדחפים בהבנת מוטיבציה אנושית מחקר ותיאוריות מוקדמות :מוטיבציה כדחף

להיבטים פיסיולוגיים ולדינאמיקה של קונפליקט )"איד"(,  חיוניות הבסיסית של הפרטלבדחפים אלמנט מולד הקשור ראה 

מעין נוסחה להבנת התנהגות אנושית במונחים של "הרגלים" ודחף.  1930 -ניסח כבר ב( beck, 2000י. האל )אצל פסיכולוג

אודות התנהגויות בעלות ערך ( Weiner,1989 אצל) על רעיון שהעלה לפניהם דארוויןמודלים מוקדמים אלו התבססו 

תפיסות מוקדמות של מוטיבציה המשיגו אותה כמנגנון בסיסי, ביולוגי, כמעט חייתי באפיו המכוון להישרדות . הישרדותי

 . ככזו היא בעלת שתי פונקציותולהשגת יעדים בסיסיים לצורך קיום )החל ממזון או הגנה עצמית וכלה באהבה וחיברות(
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: ניהול משאבים )כמו רעב וצמא או הגנה ובטחון( והשגת מטרות )כגון עמדה חברתית, השגת משאבים מסוימים עיקריות

 (. גישה זו התוותה קשר בסיסי וחשוב בין מוטיבציה, דחפים ורגשות. בנושא הרגשי הוצעו גם מודלים של התמודדותו'וכ

 (coping)   התמודדות עם קשיים, תסכול ומכשוליםוטיבציה חלק מתהליך במהרואים Lazarus & Folkman  אצל(beck, 

)הנתפסות  , בוחן את הקשר התגובות הרגשיותמוטיבציהלמקשר בין רגשות אשר נוסף בתחום זה  ימחקר(. אפיק 2000

. קשר זה ולם סביבנו( למוטיבציהאוטומטיות הקשורות לצרכי הישרדות ותגובות לע-בתיאוריות קלאסיות כתגובות חצי

ידי תיאורטיקנים מוקדמים בפסיכולוגיה )כדוגמת פרויד, ויליאם ג'יימס,  זוהה כבר בראשית המחקר התיאורטי בתחום על

 .Hansel)1989. מחקרים אלה הראו קשר ישיר בין הנעה לפעולה לבין תגובות רגשיות, אופיין ועוצמתן )שכטר וסינגר ואחרים(

דמות אלה זיהו שורשים פיסיולוגיים ואבולוציוניים למוטיבציה תוך דגש על תהליכים בסיסיים ותגובות רגשיות גישות מוק

 להתמודדות.

ה תהשלכ .מעבר לנתונים מצביים )יחסית( ייני וקבועפוא דפוסגישה זו רואה בתגובות רגשיות : מוטיבציה כרכיב אישיותי

 ,Weiner) .אדםהמשתנה מאדם לנתון קבוע  היאוטיבציה ינה שמהאישיות, על הקשר שבין מוטיבציה להעיקרית של גישה 

1989; Reiss & Havercamp, 1998.)  של עצמיות ה הגדרתב ליחלק אינטגררואות במוטיבציה  )הומניסטיות( אלהתיאוריות

הוא  לכךטובה . דוגמא ואשר מניעים אותוכלומר אדם מוגדר באישיותו, בין היתר, על ידי הדברים אליהם הוא שואף  ,רטהפ

 (.Covington, 2000אצל  McClelland, 1961, 1985)  רוברט מקריו פול קוסטהמודל חמשת הגורמים של 

להבנת ההתנהגות כסדרה של תגובות  : מודלים קלאסיים של למידה מציעים מנגנונים שוניםמוטיבציה כהתנהגות נלמדת

 מונחים הנגזרים מן הגישה באמצעות נלמדות/ נרכשות. מודלים אלו יושמו לצורך הבנת המוטיבציה האנושית, בעיקר 

לפי גישה זו, מערכות של חיזוקים ועונשים מן הסביבה יוצרים  (.Berger, 2004אצל  Skinner, 1953) ההתנהגותית ללמידה

ניתן לפרשן כ"מוטיבציה". במילים אחרות: יעדים ומטרות מקבלים ערך מוטיבציוני על בסיס למידה נטיות התנהגות ש

, םחיזוקים ועונשישל לעיצוב באופן מעשי ע"י מערכות הינה רכיב אישיותי הניתן כי מוטיבציה  קובעת אפוא זו והתניה. גישה

 .למד של מטרות ויעדיםכי מוטיבציה נקבעת על פי התנסויות עבר היוצרות ערך נוכן 

של יעדים  תםמציגות את מושג המוטיבציה כתוצר הערכאלה : תיאוריות מוטיבציה כתוצר של הערכה ו"מיפוי" פסיכולוגי

( Weiner, 1998אצל ) מתאר את מקור המוטיבציה כתוצר של "מפת מרחב החיים" הפסיכולוגי של הפרטות. לווין ומטר

או ו/שאיפה להשיגן, תסכול מאי השגתן מתוך ) ואת התנהגות( אשר ינחו להן ערך אישיומעניק )מזהה מטרות כלומר הפרט 

בעוד הפרט מזהה יעדים ומטרות פיה  , עלגישה כלכלית לתפיסה זו של המוטיבציה( הציג 1964) Atkinson) הימנעות מהן(.

אותם סיכוי להתנהגות המכוונת להשגת המגדילים או מקטינים את הם אשר ערכים אלו  ,ילי(של הוא מעניק להם ערך )חיובי

 היעדים.

 

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
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עמדות הן מערכות של תגובות רגשיות, קוגניטיביות ונטיות התנהגותיות המתלכדות : מוטיבציה כנגזרת של עמדות הפרט

 Deci & Ryan. 1985, 2000) סביב אובייקט ייחודי. הקישור של עמדות למושג המוטיבציה מבוסס על הגישה הקוגניטיבית

Vallerand 1992) .)מודל זה גורס  .גותההנחה במודל זה היא כי עמדות שמחזיק הפרט משפיעות על המוטיבציה שלו להתנה

 נגזרת של עמדות הפרט. הינה מוטיבציה לפיכך כי 

, כאשר הוא ניצב במרכזו של הניסיון הארגוניתוהתרבות ההתנהגות  בחקר,מושג המוטיבציה מקבל התייחסות נרחבת 

הערכים, החשיבות, התמורה, האמונה, הנורמות והמנהגים המושפעים ממנה, הן ברובד הגלוי והן ברובד הסמוי. להגדיר את 

(A.J. Elliot, T.M. Thrash 2002 .)  י מודלים להלן שנמתוקף כך שעבודה זו שואבת את כוחה מתחום התרבות הארגונית, אציג

  .של הארגוןולמעשה תרבותו הארגונית ניהולו התנהלותו,  המוטיבציה כנגזרת של רלוונטיים נוספים המגדירים את

מנוכחותה של מערכת מאפיינים  בציה כדחף אשר נגרםיאת המוט מודל זה מגדיר כנגזרת של שביעות רצון בארגון:מוטיבציה 

ברג חילק הרצברג( הרצ)בארגון אשר מובילה לסיפוקו של העובדים בו, תוך שהיעדר נוכחותה מובילה לתחושת אי סיפוק. 

את הגורמים למוטיבציה לשתי קבוצות התייחסות: שביעות רצונם של העובדים בארגון )כתוצר של סיפוק רגשי והזדהות עם 

  תפקידו של הארגון(, וחוסר שביעות רצונם של העובדים בארגון )כהינה תוצר של תנאי סביבת העבודה(.

מקרגור מסביר את המוטיבציה כתחושת הגשמתו העצמית של של המודל  כתוצר של הנחותיו של המנהל בארגון:מוטיבציה 

העובד בארגון אשר נובעת בראשיתה מהנחותיו האינדיווידואליות של המנהל בארגון באשר לטבעם האנושי וההתנהגותי של 

שביעות  מודל זה מצביע על קשר ישר בין ההנחות הבסיסיות והיומיומיות שמבצע המנהל בארגון לבין עובדיו. )מקרגור(.

 רצונם של העובדים בו ולפיכך על המוטיבציה שלהם.
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 גישות והגדרות - מונעות עובדים

המעסיק אותו.  ארגוןבהתאם לדרישות ה עבודתו להתמיד ולבצע את עובדאשר גורמים ל מניעיםהיא מכלול ה הנעה לעבודה

חוקרים רבים ניסו להסביר מה מניע את  .מעסיקותועלת ל-הנעה לעבודה היא הגורם אשר מביא את העובד להיות בר -כלומר

עבודה להנעה גורמים לשל המתרחש בפועל. הבנת ה מדידה בוד. חקר הנעת העבודה הינו בחלקו תאורטי, ובחלקוהאדם לע

. (Deckers, L. 2010). שוק העבודהבהמתקיימים  חברתייםהו ם, הכלכלייםנפשייה כיםתהליהקשורה באופן הדוק להבנת 

את הגישות  אצייןמתוך מכלול הגישות והמודלים אשר מנסים להסביר את המושג "הנעה לעבודה" ואת הגורמים לו, 

טיבציית העובדים לבין הגורמים לה, וארחיב על גישת התוכן שהינה רלוונטית יותר והתיאוריות המרכזיות המקשרות בין מו

 לתחום התוכן הנחקר בעבודה זו.

תיאוריות תוכן  קטגוריות מרכזיות שתיניתן לחלק ל לעבודהמרבית התיאוריות אשר מנסות לתאר את מונעות העובדים  את

 (..(Jex, S.M. & Britt, T.W. 2008 ותיאוריות תהליך

 בסיס מענה-את סך כל הצרכים להם אדם זקוק. על פי תאוריות אלו, הנעת העובדים תעשה על התוכן מנסות לתארתאוריות 

 .Weiner 1989)ו הבסיסיים של האדם )ראה מוטיבציית דחף(, )לצרכי

 

הרצברג  .ניהול משאבי אנוש במסגרת הנעה בעבודהעוסקת ב: התיאוריה של הרצברג יאוריות שני הגורמים של הרצברגת

 בין גורמים היוצרים שביעות רצון בעבודה לבין גורמים  ,רואי חשבוןו מהנדסים הבדיל, בעקבות מחקריו שנערכו בקרב

שתי תופעות אלו אינן הפכים, אלא שתי תופעות נפרדות הראויות להתייחסות  לטענתום חוסר שביעות רצון בה. היוצרי

  .נפרדת

 תוצר של  ינהבעבודה )גורם המניע את העובד להשקיע ולהתמיד בעבודתו(, ה הנעה חיובית המבטאת, שביעות רצון

גורמים כגון האחריות המוטלת על העובד, שאיפה  של הצורך במימוש עצמי והזדהות עם התעסוקה.וסיפוק רגשי 

מסירות, ללהשקעה ו, רמים שעשויים להביא לשביעות רצוןלהישגים והעניין בעבודה, הם גו

לחוסר שביעות רצון, אלא רק למצב  נה מובילה, אינאלההשפעה שלילית של גורמים פנימיים.  מניעים ומכונים

 .ניטרלי

 בעבודה )גורם המשבש את המוטיבציה של העובד להשקיע  שלילית הנעה המבטאת ,חוסר שביעות רצון

בעבודתו(, הינה תוצר של תנאי סביבת העבודה )שכר, נוהלי עבודה, זמני עבודה ומנוחה, סביבה אנושית, יחסי 

שכן הם עשויים להביא לחוסר שביעות רצון אך אינם יכולים  ,חיצונייםגורמים  עבודה וכו'(. גורמים אלו מכונים

במידה  שיפור הגורמים החיצוניים מונע חוסר שביעות רצון. לטענתו של הרצברג יעות הרצוןשפר את שבל

 (.(Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara B. 1959 מסוימת.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
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אוניברסליים המשותפים לכל בני האדם,  צרכים מניחה כי קיימים אשראוריית : תהצמיח-השתייכות-אוריית קיוםת

תאוריה  . והמניעים אותם. צרכים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, בהתאם לסיטואציה התרבותית המסוימת

בחייו. לתאוריה זו  אדםה שלם עוסקת במניעיוהיא  .רהם מאסלואב של תאוריית הצרכים זו היא למעשה ניסוח מחדש של

 .עבודהל המוטיבציאחד מהמרכזיים שבהם הוא ההשלכות על תחומים רבים, 

 המוטיבציה לעבודה נובעת מתוך צורך בסיסי למימוש עצמי , והאדם פועל אפוא על מנת לספק צורך זה.על פי תאוריה זו, 

H. Maslow 1943), A Clayton 2003). 

ההנעה לעבודה. הן גורסות כי עוסקות בתהליך  . תיאוריות אלהתהליךתאוריות ף לתאוריות התוכן כאמור, קיימות בנוס

. תיאוריות אלה עוסקות הן בתהליך עצמו והן בני האדם לבטא את צורכיהם בפועלהתהליך המוטיבציוני נובע מרצונם של 

, של אדמס תאוריית ההוגנותיות היוצאות מגישה זו הינן: דוגמאת לתיאור .Weiner 1989)באופן בו נמדדת הגשמתו. )

 .של לוק תאוריית המטרה ,של וורום תאוריית הציפיות

 

 גישות והגדרות -פחד כמניע להתנהגות 

לפחד תפקיד  .לא נעימה, הנגרמת כתוצאה מחשיפה לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים פיזיולוגיתו רגשית הוא תחושה פחד

, ואף מהווה גורם המונע להיכנס מלכתחילה ומרכזי בשרידותו של האדם, והוא משמש כאמצעי להרחקתו מהסכנה הנשקפת ל

לפיכך משמש הפחד ככלי  .יה והפעילות שלוידו של האדם, ואת מרחב העשלמצבים מסוכנים. פחד יכול להגביל את תפקו

 בחייו של הפרט, ביכולתולפחד תפקיד מרכזי . (Maslow, 1963)בסיסי ביותר להנעת בני אדם אל עבר מטרה מסוימת. 

 .Ohman, Aות. לו מחד, ומאידך להניע אותו לעשייה ולפעילה והפעילות שילהגביל את תפקודו של האדם, ואת מרחב העשי

 של האדם מסכנה ותכאמצעי להרחק(. פחד הוא תגובה התנהגותית אבולוציונית אשר שימשה בראשית הקיום האנושי (2000

בו  פיזיולוגי או פסיכולוגי מצב(. מושג הפחד נבדל ממושג החרדה. חרדה היא (Olsson, A, Phelps, E. A. 2007 אפשרית.

שמשהו רע עומד לקרות, המחשבה יכולה להיות על איום  מחשבה רבה, בשל דאגההאדם חש אי שקט פיזי ונפשי, מתח ו

לעיתים  .מול המחשבה והתחושה הפיזית חסר אונים או שלא במודע, והאדם חש שהוא מודעב וסכנה ממשיים או דמיוניים,

קרובות חרדה מקושרת לפחד אך יש להפריד בין שתי ההגדרות. בעוד החרדה מתקיימת לאור איומים, הפחד הוא תגובה 

(. הגדרה נוספת שנבדלת במעט ממושגי הפחד והחרדה אך קשורה (Olsson, A, Phelps, E. A. 2007התנהגותית אבולוציונית. 

חשש". חשש הוא מצב מנטלי הקשור לרגשות פחד או דאגה )או לשילוב בניהם(. לעיתים המילה משמשת לתיאור אליהם היא "

היות שחשש מתקשר גם לדאגה, יש מצבים הדומים לחשד או לספק. בכך מצב זה נבדל מתחושת הפחד 

 .ההוויותר מאשר לפחד, שממוקד לעתים קרובות יותר ב עתידית קונוטציה לו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94
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או מרוחקת  שכלתניתיותר ו מפותחת או בוגרת הבדל נוסף או קשור, בין חשש לבין פחד, הוא שחשש היא מילה מעט

יותר: ילדים לומדים את המילה 'חשש' ומשתמשים בה זמן רב אחרי שהם לומדים את המילה 'פחד', וגופים רשמיים  רשמיתו

 .בטאו לרוב חששות ולא פחדים, בהתבטאויותיהם הרשמיותי ארגונים ומנהלי ם,פוליטיקאי כגון

 ':פחד' ות מציעות הגדרות משלימות למושגגישות פסיכולוגיות וגישות סוציולוגיות בחקר הרגש להגדרה זו,בהמשך 

אף , ויכול לבוא ליידי ביטוי וביטחון חוסר שקט, תחושה סובייקטיבית של דאגה הינוהפחד  :תוהפסיכולוגי ותהגישעל פי 

תוקפנות,   -. לתחושה זה מלווה לרוב קשת התנהגויות הזעה, דופק מהיר ונשימה שטחיתדוגמאת שינויים פיזיולוגיים ב

 .Darwin, [1872] 1965; Gray, 1987 Gullone, 2000; Ohman, 2008) ) ובריחה ממנ ואףהימנעות מהגירוי מעורר הפחד 

מצבים המעוררים בהה וחברתי המז-תרבותיהקשר ת שהיחיד חווה בתוך ופעה חברתי, פחד מוגדר כתבהגדרתו הסוציולוגית

 אישית אשר מובנה על ידי החברה ו/או הארגון ונועד -קשורת ביןתאי נוחות וחשש. במקרים רבים נתפס הפחד כאקט של 

רוי הנתפס ומתפרש הגורם העיקרי להופעת פחד הוא גי (Hochschild, 1979; Scruton, 1986; Barbalet, 1998).לשרת אותה. 

בעיני הפרט כאיום או כסכנה. איום זה יכול להיות איום פיזי על האדם או על סביבתו, איום חברתי עליו ועל מעמדו, או איום 

 סמלי על זהותו )האישית או הקולקטיבית(, על ערכיו ועל אמונתו. 

ית של סיטואציה כמאיימת וכנגרמת לרוב גורסות שרגש הפחד נובע מהערכה סובייקטיב :תאוריות ההערכה הקוגניטיבית

היכולה גם להסביר התנהגויות של , ודאות וחוסר אונים-על ידי גורמים חיצוניים. רגש זה גורם לתחושת חוסר נעימות, אי

 .( (Smith and Ellsworth, 1985; Roseman 1996הימנעות או בריחה

של הפרט ושל הכלל למצב מסוים, מן הבחינות הפיזית  תפקידו הבסיסי של הפחד הוא לסייע בהישרדותם ובהסתגלותם

והחברתית כאחד. מן ההיבט הפיזי משרת הפחד מערכות התנהגותיות בסיסיות של האדם, שעוצבו בתהליכי הסתגלות 

 ,Gullone   2000; Ohman). החברתי מן ההיבט. , ומטרתן להגדיל את סיכויי הישרדותו והישרדות בני מינואבולוציוניים

לצורך שימור הקונפורמיות של חבריה לעמדות, לערכים, לנורמות או ארגון לעתים על ידי חברה  יםמסרי פחד מובנ(. 2008

תפקידיו ההסתגלותיים של הפחד הופכים אותו לרגש חשוב מאוד לאדם ולחברה  (Scruton, 1986).  המקובלים בה ולהיררכיה

מיננטיים האחראים לתגובות הפחד והופכים אותו לתופעה בעלת שבה הוא חי. תפקידים אלו מצטרפים למנגנונים הדו

 .השפעות קוגניטיביות וחברתיות משמעותיות

הצביעו על מנגנון אוטומטי של הפעלת הפחד, העוקף את  (Ohman 2008) ואוהמן (LeDoux, 1996) חוקרים שונים דוגמת לדו

אחראי ככל  (amygdala) . האזור במוח הנקרא אמיגדלהתהליך החשיבה ומפיק תגובות לא מודעות, מהירות ודומיננטיות

הנראה להפעלת מנגנון זה באמצעות שליטתו על מערכות גוף מרכזיות. גירויים חיצוניים יכולים לעורר את המנגנון בקלות, 

 פעותוכאשר הוא ער, הוא בעל השפעות שתלטניות על תהליכים קוגניטיביים כמו תפיסה, עיבוד מידע, זיכרון וקבלת הש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
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על החלטות אלו הופכות את רגש הפחד לכלי יעיל להשפעה  (LeDoux, 1996; Jarymowicz and Bar-Tal, 2006). .תחיצוניו

 הן לשינוי עמדות והן להשפעה לכיוון פעולה מסוים.  - ההתנהגות )בחברה ו/או בארגון(

דרגות פחד בינוניות עשויות להביא לאיסוף כי  (Janis and Mann, 1977) (Crawford, 2000) טוענים מאן וקרופורד, ג'ניס

 Marcus)ן רקוס ומקיווימ ,מאומץ של מידע רלבנטי ולהשקעת מחשבה בחיפוש אחר דרכי פעולה מתאימות. באופן דומה

and MacKuen, 1993 ) פחד, באופן סביבתית מפותחתטוענים שרגשות דווקא מסייעים לחשיבה, למעורבות ולמודעות .

המערכת מאותתת " (surveillance system) "מערכת הפיקוח"הזדמנות ליצור שכנוע באמצעות  לבעלי הכוחן ספציפי, מזמ

לאדם על סכנה בסביבתו וגורמת לו לעצור את פעולותיו השגרתיות, לחשוב על דעותיו והתנהגותו ולהעריכם מחדש באמצעות 

מחזק את הטענה   (Brader, 2005)דרכי תגובה חדשות ממצאיו והגברת האפשרויות ללימוד יותר של עיבוד מידע מעמיק 

 דעת עד כדי שינוי בבחירות אישיות וחברתיות. שמסרי פחד יכולים להביא לשינויגורס ו

 פנים ארגוניתקשר או אווירה יכול גם לשמש הרק כתופעה רגשית אינדיבידואלית. הוא  הוא איננואפוא כמניע הפחד 

יבי. נוסף על כך מתהווים הרגשות האינדיבידואליים בהשפעת מסגרות וכללים חברתיים ות רגש קולקטוכך להבוחברתית, ו

בין ו, בין שבאופן ספונטני או ארגון מסוים ותרבותיים משותפים, ולכן טבעי שרגש מסוים יהפוך לנחלת רוב הפרטים בחברה

  . (Markus and Kitayama, 1994; Bar-Tal, 2001) תהליכיםומכוונים חברתיים  שבאמצעות

שיש רגשות קולקטיביים מסוימים המאפיינים קבוצה חברתית ומשמשים נדבך חשוב בגיבוש בהתאם גישות שונות מציעות 

כך למשל חברות מסוימות בדרום אמריקה ובמרכזה מאופיינות  . (de Rivera, 1992)תהקולקטיביהתנהגותה ובשימור  זהותה

(. (Corradi 1992, Green, 1994ת הן הממשלה לצורך שימור שליטתה הפוליטיבאקלים רגשי של פחד בגלל הטרור שמפעילה ב

 (. (Petersen, 2002  (Bar-Tal, 2001)ובארגונים נוספיםבחברות וקרים הצביעו על אוריינטציית פחד קולקטיבית ח

ניסיון המחקרי של בתרבות הארגונית, משחק הפחד תפקיד חשוב. אף הוא ניצב בחזית ה:  שימוש בפחד בתרבות הארגונית

( R, Joseph 1992הערכים, החשיבות, האמונה, הנורמות והמנהגים המושפעים ממנה, הן ברובד הגלוי והן בסמוי. ) תהגדר

אולם לפחד תכונה נוספת המייחדת אותו והמקנה לו מעמד מיוחד במסגרת בחינה זו של התרבות הארגונית. תכונה זו הינה 

שאיפתם של  Bar-Tal, 2001)שלו בתוך הארגון כגורם המניע לפעולה ולהימנעות ממנה. ) השימוש שנעשה בו ובווריאציות

הנהלות למצוא דרכים חדשות לשלוט בקונפליקטים, להפחית סיכונים, לתעל את מרצם ויצירתיותם של העובדים, ולהטמיע 

 הינה מחד ליצור בסיסלפיכך ארגונית דפוסי פעולה, עולה בקנה אחד עם יכולתו של ה'פחד' לעשות כן. מטרתה של התרבות ה

ערכי ונורמטיבי משותף לעובדים ולהנהלה )אשר מגבש אותם ומעודד שיתוף פעולה(, אולם מאידח מטרתה לספק מנגנון 

של מרקס את (. לדוגמא ניתן לקחת את תפיסת עולמו G, Eleonora, 2000שליטה מתוחכם המשמש את הנהלת הארגון. )

מדכאים ומדוכאים.  -בה באים ליידי ביטוי שני כוחות מרכזיים קונפליקטואלית  אות בארגון הינההמציהמציאות בארגון: 

מבנים את תודעתם של המדוכאים )מעמד הפועלים( באמצעות כל כלי שיתרום  המדכאים )בעלי אמצעי הייצור או ההנהלה(

 נהלה מבקשת להנחיל דרכי חשיבה הה בעזרת התרבות הארגונית,(. K. Marx and F. Engels 1992להנצחת מעמדם. )
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עבודתו מחזק עציוני את תפיסה זו בכך שהוא גורס כי ב(. K. Marx and F. Engels 1992) והתנהגות מסוימים לעובדיה

מתקיים ניסיון להפיק את המאמצים הנדרשים מן העובדים ולכוונם באמצעות שליטה בתשתית החוויות, המחשבות "

 (.A. Etzioni 1968) לותיהם.והתחושות המדריכה את פעו
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 שיטת המחקר

הפועלים במסגרת התרבות הארגונית  ,את תפיסותיהם והתנהגותם של הנחקריםבעבודה זו הנו מחקר אמפירי הבוחן  המחקר

ולהתמקד במושגים אשר  לי לבחון מקרוב את קהל היעד שימוש במתודולוגיה איכותנית איפשרהאורגנית אותה חקרתי. ה

 משאלת המחקר.נגזרו 

שיטת המחקר   .הקיימת התיאוריה מתוך נובעות ההשערה השערה,  בדיקת ידי על תיאוריות קיימות  המחקר בעבודה זו בוחן

 הנתונים. באמצעות ראיונות אישיים  נאספו נתונים . עוסקת במציאות למציאות היא  ביחס תשובות הנבחרת מסייעת לתת

 .אינטואיטיבי ולא שיטתי הנתונים  באופן. השונים הטיעונים לבדיקת העיקרי כליה הם

כדי למנוע , החוקר מצד סובייקטיביות והעדפות ערכיים משיפוטים המשוחררת חשיבהלשיטת המחקר ניסתה להיות נאמנה 

 .החוקר של האישית זהותו לבין ומסקנותיו המחקר תהליך בין תלות

 של עקרונות ומאפשרת הפעלת אשר נאספו והנתונים הידע את ביקורתית בצורה לבדוק ייעתשיטת המחקר הנבחרת  מס

 ההשערה שעמדה בבסיס המחקר. של תקפותה את ומטרתה לבחון, מדעית ושיטה ביקורתית חשיבה

התמקדות במניעים עם עובדים בארגון, עומק ראיונות המחקר כלל  . שאלון שהוצג לנחקרים בראיון אישי  – המחקר כלי

כקבוצות  , תוך ניסיון להבין את מניעיהם לפעולה להתנהגותם בארגון, השפעת גורמים חיצוניים ופנימיים על התנהגותם

  וכפרטים.

משמעותי יע מקת ההבנה של מניעי העובדים לפעולה תוך התמקדות המושג הפחד כמנלהעשיטת המחקר הנבחרת סייעה 

 המרכזיים הנבחנים.קשרים ה בהבנה וניתוח ייעהלפעולה ו/או לחוסר פעולה, ס
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 ראיונות בארגון

עובדים בארגון  רואינו  במסגרתו מתודולוגי הראיונות שנערכו במחקר הינם ראיון מסוג ראיון עומק, אשר במהותו הנו כלי

אשר (, תמות) האינפורמצי חולצו יחידות והתשובות השאלות של הארוך הטקסט מתוך. שאלות של סדרה הנבחר, באמצעות

  המחקר, שמהוות לבסוף את מסקנות המחקר. לשדה בנוגע ותובנות רעיונות התגבשו לכדי

 את נעשה ניסיון להבין בעזרתן.  הנחקרים בעיני נתפסת שהיא כפי המציאות את להבין נבנו באופן שיסייעו העומק ראיונות

 שהם המשמעות ואת הנחקרים ולהבין של החוויה את להבין הרצון עמד ראיונות העומק של המרכזי בחלק. הנחקרים

הנחקרת, הנו למושג הפחד והשפעתו על מונעותם לעבודה, באם היא פנימית ו/או חיצונית, והאם היא מודעת  לחוויה מייחסים

 המשמעות בהבנת וסייעו, הנחקרים התנהגות של התרבותיים להקשרים נגישות פשרוא  הראיונות. ומושפעת ישירות מהפחד

 . פשוטה לא משימה מהוות להן תשובות וקבלת השאלות ניסוח הנחקרת ההתנהגותו

שם הארגון נעלם מעבודה כאמור בתקציר ובמבוא לעבודה זו, עם עובדים בארגון. עומק על שמונה ראיונות המחקר התבסס 

חניכים, טרום גיוסם לצה"ל, , המכשיר זו לשם שמירה על פרטיות העובדים בו, אולם מן הנכון לציין כי זהו מוסד חינוכי

עובדים ובעלי מקצוע( הכפוף באופן ישיר לראש הארגון את הארגון מנהל צוות קטן יחסית )עשרה למנהיגות חברתית ואישית. 

 ומכוונת אותו. בראשית ההיררכיה הניהולית ולמנהלת עמותה אשר מתקצבת אותו 

 

מבנה  על התבססשעה וחצי. מבנה הריאיון כמרואיין/ת כשעה עד שנמשכה עם כל  ,שיחההראיונות היו אישיים, התנהלו כ

 נותנובע מן הרצון להבין את חוויתם של בני האדם ואת המשמעות שהם מייחסים לה. הראיואשר הראיון האיכותני הקלאסי 

בין את האפשרות לאת ההקנה כך ב, ושל העובדים בארגון נגישות להקשרים החברתיים והתרבותיים של התנהגותם ואפשר

  המשמעות שמאחורי התנהגותם של הנחקרים.

 שהוצגו בראיונות האישיים שאלותבראשית הראיון הוצג הסבר לנחקרים, וכן דברי תודה על הסכמתם להשתתף במחקר. ה

הנחקרים,  ההבנות שנלמדו בסקירה הספרותית ומההשערה אותה יצאנו לברר בשאלת המחקר המובילה את העבודה.מנגזרו 

  עובדים בארגון למעלה משנה.רובם ככולם   25-30, מחציתם גברים ומחציתם נשים בגילאי בארגון  םהעובדי

 לסייע יוכלו אשר חדשים היבטים הוצעו הצורך ולפי המרואיינים של רבה בזהירות נעשה ניווט , הראיונות במהלך

 תורמים הצדדים ששני מציאות הבניית של תהליך מחד ומאידך יצרו, מידע לאיסוף הראיונות היוו . בתגובותיהם למרואיינים

  .ממנו מושפעים וגם לו

באותן  שימוש ידי על הושגה אשר אחידות. הראיון נושאי של הראיונות ברובן היו מובנים, מתוך ניסיון להבטיח אחידות

 מראש ניתן היה לוודא, זו מאחידות כתוצאה. הסדר ובאותו השאלות אותן את נשאלו המרואיינים לכל הנשאלים, כל שאלות

 .המחקר ביקש לבדוק שאותו התוכן עולם את ימצא שהשאלון
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ובהיר, יצר אפשרות   מובן היה לתוצאות והפירוש, מהיר גם כך ובעקבות באופן פשוט  הנתונים השאלון המובנה איפשר ניתוח

 נעשה שינוי של  מובנה הפך לחצי  וןחשוב לציין כי עם חלק מהנשאלים הראי .השונים המרואיינים של התגובות בין להשוות

 .הראיון להתפתחות בהתאם סדר השאלות 
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 ממצאים

 

. הממצאים יוצגו במצג המחקר שדה אל( ספרות סקירת) התיאורטי מהחלק המעבר אתהמהווים  ממצאיםלהלן יוצגו ה

 צורה ברורה את התפלגות הממצאים, והמסקנות הנגזרות מהם. גראפי וביאור מילולי תוך ניסיון לשקף ב

המחקר בעבודה זו  הינו מחקר איכותני, לכן ניתן משקל רב  לתוכן התשובות ואיכותן אולם לממצאים המספריים 

 )המתייחסים לעמדות הנשאלים( יש משמעות בהתייחס לרקע התיאורטי שהווה תשתית למחקר זה.

 הן: שזיות שנבדקו במחקר. חסות לשלושת התמות המרכממצאי המחקר יוצגו בהתיי

 למניעים מתייחסות 1,2,3,4,5,9,12,14,15 לשאלות התשובות כאשר זאת, מניעים להתנהגות העובדים בארגוןה -תמה א'

 ,בארגון העובדים להתנהגות

 מתייחסות 6,7,8,19,20 שאלות, על התנהגותם של העובדים בארגון השפעתם של גורמים חיצוניים ופנימיים -תמה ב'

 .בארגון העובדים של התנהגותם על ופנימיים חיצוניים גורמים של להשפעתם

שאלות , זאת כאשר ל העובדים בארגון כפרטים וכקבוצההאופן שבו השפיעו גורמים אלה על פעילותם ש -תמה ג'

 ים בארגון.מתייחסות לאופן בו השפיעו גורמים אלה על פעילותם של העובד 10,11,13,16,17,18

יעדים אלה מוכתבים על ברורים אליהם הם נדרשים להגיע,  המשיבים ענו כי יש יעדים 7/10 נמצא כי  -א'בהתייחס לתמה 

ידי הממונים עליהם והעמידה בהם איננה מזכה בהערכה חיובית מתגמלת כגון: תגמול בשכר, הערכה מילולית, האדרה 

כי הם שותפים בתהליך קביעת היעדים ולא התייחסו בצורה חד משמעית לנושא ענו  3/10 בישיבת צוות או בכל דרך אחרת.

מות בגלל חשש מן הממונים עליהם, ציינו כי הם נמנעים מלקבל החלטות ולבצע פעולות מסוי 6/10הערכת הממונים אותם. 

בציה ובנכונות שלהם תחושה זו פוגעת באופן ישיר במוטי, ימותאכן מניעה אותם לפעולת או מפעולות מסוחשש התחושת 

 לביצוע משימות.

משיבים ציינו כי הרפלקציה על תפקודם נעשית באופן פומבי ה 6/10ענו בצורה ההפוכה.   4/10בהתייחס לאותן השאלות  

 )בפני צוות העובדים( וכי הרצון להימנע ממעמד זה מניע את התנהגותם ופעולותיהם בארגון, משפיע על תפקודם ועל עבודתם.

 כלל.לל ואין נושא זה מניע אותם כי אין הם חווים רפלקציה כ נוע  4/10

  5/10נמצא כי  דנה בהשפעתם של גורמים חיצוניים ופנימיים על התנהגותם של העובדים בארגון.ה  -ב'בהתייחס לתמה 

יותר  תפקודם טובברם , בפיקוח הממונההשונים כאשר הם מבצעים את תפקידיהם  הרגישו מאוימים מהממונה בארגון

 1/10, ציינו שהם חשים אי שקט במצבים מסוימים 9/10כלל.  הנוספים לא התייחסו לכך  5/10 מאשר בסיטואציה ההפוכה.

 2/10 ומרגישים ממנה סיפוק רגשי וציינו שהם שבעי רצון מעבודתם בארגון  8/10 ומתם שאין הדבר רלוונטי עבורו.עציין ל

 ים מעבודתם הוא כלכלי בעיקרו.הסיפוק שהם חש, ענו שאין הם שבעי רצון
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המשיבים ציינו כי יש הבדל באיכות התפקוד שלהם כאשר הוא משתקף בפני הממונים עליהם וכי  6/10  -ג'בהתייחס לתמה 

המשיבים  10/10נמנעו מלהתייחס לכך באופן ישיר.  4/10 פגע.כדרך הארגון( מקומם המקצועי יבאם יפעלו בדרכם )שלא 

בי לשאלה: האם כאשר אתה מרגיש תחושת פחד או חשש מהממונים לגבי מעמדתך או מקצועיותך בתפקידך השיבו באופן חיו

ציינו כי הם לא חשים חופשיים לתפקד בהתאם לשיקול דעתם האישית וכי הערכת  6/10טיבציה לביצוע משימות פוחתת. המו

חשים חופשיים לתפקד בהתאם לשיקול דעתם הם כי ציינו  4/10ל המרכזי בעת קבלת החלטות. הממונים עליהם היא השיקו

 על מקרה בוכל עשרת המשיבים סיפרו וכי הערכת הממונים עליהם היא רק אחת מתוך מערכת השיקולים השווה שלהם. 

 מהביקורת של הממונה/הסמכות. עו מלבצע ממשימה כלשהיא בגלל חששנמנ
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 דיון

דיון בין ההשערות ששיערתי כבסיס למחקרי זה, תוך כדי התייחסות לתיאוריה המוצגת בסקירת  ק זה של העבודה יוצגבחל

המוצגים בפרק הקודם. הדיון בהתאם לאופן בו הוצגו הממצאים, הדיון יעשה בהתייחסות בהתבסס על הממצאים  ,הספרות

המבדלת בין התחומים תוביל הבחנה ורטית,  זאת כאשר הלתמות הנבדקות ונושאי המפתח שהוצגו בהרחבה בסקירה התא

 הסקת המסקנות מן המחקר.ל

 תרבות ארגונית

חלקו המרכזי של מחקר זה עסק בבחינת השפעתו של הפחד על העובדים בארגון וכיצד, אם בכלל הוא משמש ככלי להנעת 

הם ואת בארגון בחנתי את תפיסותיבאמצעות הראיונות  העובדים למטרה מסוימת או להימנעות מפעולות מסוימות.

 במסגרת התרבות הארגונית אליה הם משתייכים. התנהגויותיהם של העובדים

כפי  האם הארגון  אותו בחנתי פועל בהתאם לתנאים ולהגדרות של "ארגון" המקיים  תרבות ארגוניתראשית ניסיתי לבדוק  

התשתית הנורמטיבית  -ל ערכי הארגון ואת הרובד הסמוי שלו הכוללת  את הרובד הגלוי ש(. 2004אביעד רז, )שהגדיר אותה 

קר דנן  מחעל פי ממצאי ה אשר כוללת בין היתר את הנחות היסוד, הערכים החברתיים והנורמות ההתנהגותיות הנהוגים בו. 

ולה כיווני הפע אכן משפיעה על בחירת כי התרבות הארגונית בארגון הנבדקמניעים להתנהגות העובדים בארגון, ניכר ביחס ל

החלטות. נציגיה המרכזיים של קביעה זו הם העובדים הוותיקים בארגון, שבתשובותיהם ומנחה את חברי הארגון בקבלת 

הדגימו כיצד הנורמות וערכי הארגון מהווים את הבסיס לזהותם בו וכיצד תחושה זו של הזדהות מחייבת אותם לפעולות 

לדבריה:  ,שעובדת בארגון זה למעלה משנתיים ,בדוי( ם) ש יותר מבחינה זו הייתה יוניולערכים מסוימים.  הנציגה הבולטת ב

" כשאני עובדת מול החניכים זה לא באמת משנה מהו שיקול דעתי, יוני של פה, היא יוני של פה. מה שקבענו בישיבת הצוות 

חלטות מול החניכים, זה לא משנה מה אני כ'גוף חינוכי', הוא מה שקובע ומה שחשוב.... כשאני נדרשת לפעול או לקבל ה

חושבת שצריך לעשות. זה חשוב כי אני אשת המקצוע, אבל דווקא כאשת מקצוע אני יכולה להבין את הצרכים של המערכת 

 ולפעול מתוך המקום הזה....."

ת ונית לרצונן של הנהלהתרבות הארג אשר קושרת את(. 1990)סמואל, י יוני, כמרבית העובדים בארגון, מחזקת את גישתו של 

תרבות לפיה ה ,ממצאי המחקר, מחזקים את טענתו של סמואל ,לפיכךאת אופן פעולתם של העובדים בו.  הארגון להבטיח

אך מגבש אותם ומשרה שיתוף פעולה , אשר הנהלהלבסיס ערכי ונורמטיבי משותף לעובדים ו תריליצכלי מחד היא ארגונית ה

חשיבה  כידר לסגל ולאמץעובד גורמת לארגונית התרבות הוחכם המשמש את הנהלת הארגון. מנגנון שליטה מתמהווה מאידך 

 .ארגוניהאינטרס ההמיישרים קו עם  ופעולה
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ענו שישה מתוך עשרה      באשר להשפעת קיומה של תחושת הפחד המשולבת בתרבות הארגונית של הארגון בו הם עובדים.

 בתרבות הארגונית, משחק לפיכך  ות ולבצע פעולות מסוימות בגלל תחושת הפחד. ( כי הם נמנעים מלקבל החלט60%=  6/10)

 פחד תפקיד חשוב. הפחד נמצא  בחזית הניסיון המחקרי של  הגדרת הערכים, החשיבות, הנורמות והמנהגים המושפעיםה

 י.ממצא זה מחזק את טענתו של עציונ (. A. Etzioni 1968)ממנה, הן ברובד הגלוי והן בסמוי 

 

 )הנעה( מוטיבציה

ענו כי יש יעדים ברורים  מהנשאלים(  70%=  7/10)  שבעה מתוך עשרת המשיביםהראו כי במוטיבציה השאלות שעסקו 

אליהם הם נדרשים להגיע, שיעדים אלה מוכתבים על ידי הממונים עליהם והעמידה בהם איננה מזכה בהערכה חיובית 

מרבית המשיבים ציינו  כי   לית, האדרה בישיבת צוות או בכל דרך אחרת.מתגמלת כגון: תגמול בשכר, הערכה מילו

ישתדלו   -"יצאו מגדרם "העובדים  ,בסיטואציה שבה נראית לעין האפשרות של חיזוק חיובי/תגובה חיובית מצד ההנהלה

של העובדים יוצרת לפעולותיהם  יוביים ומרבה לבטא ביקורת שליליתלהשיגה. עם זאת ההנהלה שממעטת מלבטא חיזוקים ח

, ובינם לבין איבה סמויה, דבר שבא ליידי ביטוי בקשרי הגומלין שבינם לבין עצמם, שבינם לבין הלקוחות שלהם, החניכים

 ההנהלה.  

כי הרצון להימנע מתגובה שלילית חזקה יותר מרצונם לקבל חיזוק חיובי. הדבר בא ליידי ביטוי  טענו  מרבית העובדים

העובדים בארגון. אשר בוחרים לבצע פעולות ו/או להימנע מפעולות מסוימות בהתאם להערכה הצפויה  בחוויית החיים של

להם מן ההנהלה. לעיתים קרובות ימנעו העובדים מלפעול בצורה מסוימת )גם אם על סמך שיקול דעתם המקצועי והאישי 

צד ההנהלה. הגישה ההתנהגותית ) מקור( ללמידה היו צריכים לפעול אחרת( באם יש סיכוי גבוה ש"יתוגמלו" באופן שלילי מ

נטיות התנהגות שניתן לפרשן  תחיזוקים ועונשים מן הסביבה יוצרמערכות של "גישה זו,  לתפקוד זה, על פי  מציגה הסבר

כי  קובעת אפוא זו כ"מוטיבציה". במילים אחרות: יעדים ומטרות מקבלים ערך מוטיבציוני על בסיס למידה והתניה. גישה

מוטיבציה נקבעת על פי ם, חיזוקים ועונשישל לעיצוב באופן מעשי ע"י מערכות הינה רכיב אישיותי הניתן מוטיבציה 

דוגמא טובה לכך ניתן לראות  (.Berger, 2004אצל  Skinner, 1953. )התנסויות עבר היוצרות ערך נלמד של מטרות ויעדים

האם היעדים לביצוע  בתשובתה לשאלה " ריכה חדשה בארגון:מל היא מד, כר) שם בדוי( בראיון שהתקיים עם כרמל

כרמל  כמעט תמיד יעדיה מוכתבים  על ידי הממונים עליה. "  כרמל הסבירה כי מוכתבים על ידך או על ידי הממונים עלייך?

מחשבה עבודה ולא מתוך עדים נובעת מתוך אילוצים שצצים בולרוב התווית הי  בהתווייתהסבירה כי יש לה חלק קטן 

כמו בכל עבודה. מרגישים לא נעים, בעיקר שהביקורת נאמרת בישיבות צוות, " מקדימה, ביחס לסנקציות כרמל הבהירה כי 

תחושת אי הנעימות והמבוכה גורמת לי לעיתים לפעול באופן שימנע ביקורת זו ולא מתוך שיקולים מקצועיים אמיתיים שהיו 

 לדעתי נכונים יותר".
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חד ערכית בין דבריה של כרמל לבין הגישה ההתנהגותית ללמידה, דבריה מחזקים אף את עבודתו  ,אמה חדלפיכך נמצאה הת

 ,מזהה מטרות, כלומר הפרט את מקור המוטיבציה כתוצר של "מפת מרחב החיים" הפסיכולוגי של הפרטמתאר  אשר של לווין

שאיפה מתוך ) ואת התנהגות( אשר ינחו ך אישיומעניק להן ער)ות הארגון שנקבעו באופן חיצוני, במקרה זה את מטר

 .(Weiner, 1998אצל ) או הימנעות מהןו/תסכול מאי השגתן /להשיגן

 

 גישות והגדרות -מונעות עובדים 

חוקרים רבים ניסו להסביר . (Deckers, L. 2010)למעסיקו  תועלת-הנעה לעבודה היא הגורם אשר מביא את העובד להיות בר

הכלכליים, החברתיים  תהליכיםהעבודה קשורה באופן הדוק להבנת להנעה גורמים למה מניע את האדם לעבוד. הבנת ה

 . (Deckers, L. 2010)בשוק העבודה ובסביבת העבודה.ם המתקיימים נפשייוה

בין גורמים היוצרים הרצברג הבדיל,  .ניהול משאבי אנוש במסגרת עבודהלהנעה בדנה הרצברג ת שני הגורמים של יאורית

ראויות להתייחסות ו, מנוגדותשתי תופעות אלו  לטענתושביעות רצון בעבודה לבין גורמים היוצרים חוסר שביעות רצון בה. 

תוצר של  ינה)גורם המניע את העובד להשקיע ולהתמיד בעבודתו(, ה בעבודה הנעה חיובית המבטאת, שביעות רצון .נפרדת

 סיפוק 

גורם הינה בעבודה ) הנעה שלילית המבטאת ,של הצורך במימוש עצמי והזדהות עם התעסוקה. חוסר שביעות רצוןורגשי 

עבודה, זמני עבודה המשבש את המוטיבציה של העובד להשקיע בעבודתו(, הינה תוצר של תנאי סביבת העבודה )שכר, נוהלי 

 ;Herzberg, Frederickת רצון עשויים להביא לחוסר שביעו הומנוחה, סביבה אנושית, יחסי עבודה וכו'(. גורמים אל

Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara B. 1959) .)ממחיש את  , עובד חדש בארגון,שם בדוי(עם חנוך ) הריאיון

מידת שביעות רצוני מהעבודה מחולקת לשני חלקים. ות רצונו מהעבודה ענה חנוך "מידת שביעהדואליות הזאת, לשאלת 

החניכים והיכולת שלי להוביל אותם בדרך שהם עוברים, מצד אחד הם שותפים מלאים שלי ואני מרגיש שהם חלק אדיר 

. מצד שני, יש פה לחץ גדול  בחיים שלי. זה מחזק אותי, מספק אותי וגורם לי לרצות לעשות את מה שאני עושה באהבה רבה,

למול הלחץ  מאוד לספק תוצאות, כל טעות הכי קטנה מועצמת והרבה פעמים הסיפוק שאני מרגיש מהחניכים בטל

מהממונים, הדרישות, היעדים, שלעיתים מלווה בעצבנות וביקורת, שגורמת לפגיעה משמעותית במוטיבציה שלי, כך 

מניע אותי להשקיע ולהגיע כל פעם מחדש חדור רצון לבצע את תפקידי ומצד שני  שבהחלט מצד אחד אני מסופק רגשית וזה 

סביבת העבודה , יוצרת לא פעם תחושת תסכול וחוסר רצון להשקיע..... אבל אני מרגיש שהסיפוק הרגשי  ותחושת המימוש 

 צמי של בעבודה יותר משפיעה עלי בגדול..."עה

(  ענו כשנשאלו באופן ישיר, "האם הם שבעי רצון מעבודתם 80%=  8/10לים ) פי ממצאי המחקר שמונה מתוך עשרת הנשאעל 

 נתן תחושה  בארגון ומרגישים ממנה סיפוק", באופן חיובי ושהם אכן חשים מסופקים אולם "הטון" המוביל של הריאיון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9
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רצברג ) מקור( לבחינת , תמונה המדגימה באופן יוצא מן הכלל את תיאוריית שני הגורמים של השתשובתם זו מוטלת בספק

גורמים היוצרים חוסר שביעות וכן גורמים היוצרים שביעות רצון בעבודה מונעות עובדים. העובדים בארגון הנחקר הציגו 

שנובעת מעבודתם עם חניכים,  עצמי והזדהות עם התעסוקה, מימוש תוצר של סיפוק רגשי . שביעות הרצון שהינה רצון בה

וסר שביעות הרצון שהם מביעים )הן ברובד הגלוי והן בסמוי( תחושה שהינה תוצר של תנאי איננה מתנגשת עם תחושת ח

  (.יחסי עבודה מורכבים וכו'אשר שרויה בהנעה שלילית) סביבת העבודה שלהם,

 

 גישות והגדרות -כמניע להתנהגות פחד 

מחקרי של הגדרת הערכים, החשיבות, הארגונית, לפחד תפקיד חשוב. הוא ניצב בחזית הניסיון הבתרבות  על פי עציוני

אולם לפחד תכונה נוספת  (.A. Etzioni 1968)  האמונה, הנורמות והמנהגים המושפעים ממנה, הן ברובד הגלוי והן בסמוי

תכונה זו הינה השימוש שנעשה בו ובווריאציות שלו בתוך הארגון כגורם המניע  .המייחדת אותו והמקנה לו מעמד מיוחד

)כפי שעולה מתוך ראיונות עם העובדים( היא  איפתה של הנהלת הארגון הנחקר בעבודה זונעות ממנה. שלפעולה ולהימ

להפחית סיכונים, לתעל את מרצם ויצירתיותם של העובדים, להטמיע דפוסי פעולה ולהוביל את העובדים ואת קהל היעד 

רכי ונורמטיבי משותף לעובדים ולהנהלה, מספק )החניכים( אל עבר מטרות משותפות. שאיפה זו של הארגון ליצור בסיס ע

 לה מאידך מנגנון שליטה מתוחכם.

את שאלת ההנעה לעבודה והשפעת תחושת הפחד עליה וכיצד מסרי הפחד אשר מובנים  במסגרת עבודה זו נעשה ניסיון לבחון 

עמדות, לערכים, לנורמות )במתכוון או שלא במתכוון( על ידי הנהלת הארגון משמרים את הקונפורמיות של חבריה, ל

 ולהיררכיה המקובלים בו. וכיצד מנגנון מתוחכם זה משמש להנעת העובדים לפעולות מסוימות או מפעולות מסוימות.

הרגישו מאוימים מהממונה בארגון וכאשר הם מבצעים את  ( ציינו כי הם50%=  5/10ת המשיבים  ) חמישה מתוך עשר

 תשעה מתוך מנוגדת. ה על ידיו, הם מרגישים שתפקודם טוב יותר מאשר בסיטואציה תפקידיהם השונים באופן שאיננו נצפ

 

ציינו כי יש ( 60%=  6/10)  שישה מתוך עשרת המשיבים , ציינו שהם חשים אי שקט במצבים מסוימים( 90%=  9/10)  עשרה 

ם )שלא כדרך הארגון( מקומם הבדל באיכות התפקוד שלהם כאשר הוא משתקף בפני הממונים עליהם וכי באם יפעלו בדרכ

 .המקצועי יופר

האם כאשר אתה מרגיש תחושת פחד או חשש מהממונים "השיבו באופן חיובי לשאלה: ( 100%=  10/10עשרה מתוך עשרה  )  

ציינו כי הם לא חשים  ( 10%=  6/10)  שישה ",לגבי מעמדתך או מקצועיותך בתפקידך המוטיבציה לביצוע משימות פוחתת

לתפקד בהתאם לשיקול דעתם האישית וכי הערכת הממונים עליהם היא השיקול המרכזי בעת קבלת החלטות.  חופשיים

 נמנעו מלבצע  האנקדוטה ב העלו מזיכרונם )במה שהיה נראה כביתר קלות( מהנחקרים(  100%)  כל עשרת המשיביםולבסוף 
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היום הראשון שלי בעבודה פה הוטלה עלי המשימה , "מ. דוגמא לך הוא סיפורו של חנוך)שם בדוי(ממשימה כלשהיא בגלל חשש

ית על כל תחום האקולוגיה בארגון(. כיוון שלא ידעתי אשל להוביל את וועדת אקולוגיה )וועדה שמנוהלת על ידי חניכים ואחר

שיחה בנינו עקרונות מנחים אך את מרבית זמן ה לי  הסבירלניסה יגשתי לשאול את הממונה עלי. אשר דבר אודות אקולוגיה נ

העביר בלהסביר לי מדוע אסור לי להיכשל בתפקידי ומה הן ההשלכות של כישלון מסוג זה. כמובן שנכשלתי בליווי המקצועי 

 מפניהן..." של הוועדה. ההשלכות היו קשות לי מאוד ומאוד חששתי

של רקס  אודות המציאות הגישה הקלאסית של קארל מא  מאמתות את עדות זו וכן תשובותיהם המכריעות של המשיבים,

 (.  K. Marx and F. Engels 1992מדכאים ומדוכאים. ) הקונפליקט,  בה באים לידי ביטוי שני כוחות מרכזיים, כוחות של 

 

 K. Marx and F. Engels) נהלה מבקשת להנחיל דרכי חשיבה והתנהגות מסוימים לעובדיההבעזרת התרבות הארגונית, ה

מתקיים ניסיון להפיק את המאמצים דבריו של מרקס ובכך אף את ממצאי מחקר זה וגורס כי מחזק את  עציוני(. 1992

 .A) את פעולותיהם. ותחוויות, המחשבות והתחושות המדריכהנדרשים מן העובדים ולכוונם באמצעות שליטה בתשתית ה

Etzioni 1968) . 
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 מסקנות

 

 לכות של הממצאים.זה של עבודתי אדון במשמעויות ובהשבחלק 

הפחד  כאמצעי להנעת עובדים בארגון מוביל: לצייתנות, פיקוח עצמי וייעול   ביחס לתרבות ארגונית ניתן להסיק ממחקרי כי

 .מחד ומאידך יכול לגרום לחוסר אכפתיות והפחתת המונעות הפנימית  לביצוע המשימות

 ה משדרת אותו.השפעת הפחד הינה יחסית ותלויה במינון ובאופן שבו ההנהל 

אל עבר מטרות הארגון , כאשר המונעות אינה  -הנעה חיצונית -כאמצעי להנעת עובדיםלפיכך ניתן להסיק כי הפחד  משמש 

נובעת מתוך הזדהות ו/או תחושת סולידריות לארגון אלא מתוך פחד מפני סנקציות המשתקפות מהארגון כרפלקציה 

 להתנהלות העובד. 

טיבציה חיצונית עשוי לגורם לחוסר אכפתיות היות והוא מופעל על העובד כאלמנט חיצוני, ובכך פוגם הפחד  כפונקציה של מו

באכפתיות של העובד, המונעות נשארת חיצונית ואינה עוברת למפלס של מונעות פנימית, ההופכת את העשייה למשהו 

 משמעותי ומקורב יותר למטרות הפרט.

, ניכר כי עובדים בארגון שמניעיהם פנימיים לפעולה, מחויבים לארגון, מחויבות יםביחס למוטיבציה ולסוגיית הנעת עובד

 עמוקה, שהשתקפה בתפקודם וביחסם  לסביבת העבודה בכללותה.

זאת בעוד מניעים חיצוניים  לפעולה, בעיקרם סנקציות גלויות ו/או סמויות מפעילים אצל העובד את מנגנון הפחד, אשר כוחו 

 הופך למנגנון פנימי היות והוא נבנה מתוך צורך "לספק את הסחורה" ולא מתוך רציונל פנימי לעשייה. השפעה, ואינורב 

חברתית, ובכך הופך להיות רגש הפנים ארגונית והאווירה הוא חלק מהרק תופעה רגשית אינדיבידואלית. אינו הפחד 

 של העובדים בארגון.ל התנהלותם קולקטיבי בעל השפעה ע

 ליידי שבא דבר, ההנהלה לבין העובדים בין סמויה איבה נוצרת, נעדרים וכשאלה חיוביים בחיזוקים לזכות מנסים עובדיםה

מניעים הפנימיים לעשייה . לפועל עבודתם את מוציאים הם שבו ובאופן עצמם לבין העובדים שבין הגומלין  ביחסי ביטוי

בולות לעשיה, עם הזמן הפרט מפנים את המטרות והיעדים נבנים תוך כדי, כאשר המעטפת של המניעים החיצוניים יוצרת ג

ומתחיל לפעול מתוך דבקות במטרות ואלמנט הפחד מסייע לו להשיג את המטרות והיעדים שהוגדרו על ידי הסמכות כמדד 

  להצלחה ו/או כישלון של הארגון.

 והפעילות העשייה מרחב ואת, האדם של תפקודו את להגביל יכול הפחד, סובייקטיבית ופיזיולוגית רגשית תחושההפחד הוא 

  .מסוימת מטרה עבר אל אדם בני להנעת בסיסי ככלי שונים במצבים משמש הוא ולפיכך שלו
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בהימצא סיטואציה שבה נראית לעין האפשרות של חיזוק חיובי/תגובה חיובית מצד ההנהלה העובדים יוצאים מגדרם, תוך 

  כדי הקרבה עצמית על מנת להשיגה.

ים להתנהגות העובדים בארגון מושפעים רבות מהנהלת הארגון, שיחסה והכלים להנעה שבהם היא עושה שימוש, המניע

מהווים גורמים חיצוניים אשר הופכים עם הזמן בחלקם לגורמים פנימיים אשר משפיעים באופן ישר על התנהגותם של 

 העובדים בארגון, הן כפרטים והן כקבוצה. 

 דרותה של תחושת הפחד בארגון השפעה רבה על הנעתם של העובדים לעבודה.לפיכך, לקיומה או להיע

 

 סיכום

 

כיצד השימוש בתחושת 'פחד' משפיע על העובדים בארגון והאם יש ביכולתה להניע בני אדם בעבודה זו נבחנה השאלה "

 .?"פעילויות מסוימותמחד ומאידך כיצד הפחד מונע  לפעילויות מסוימות

תחומי מחקר אשר כוללים ומגדירים את הערכים,  -דה נשענה במידה רבה על תחומי המחקר של התרבות הארגונית עבוה

את דפוסי ההתנהגות של חברי הארגון. ואילו  אשר קובעים החשיבות, הנורמות, התמורה והמנהגים הקיימים בארגונים

ר בא ליידי ביטוי בכל תחומי חווית החיים של העובדים נמצא כגורם מרכזי אשוהיווה את הציר המרכזי של עבודתי הפחד, 

 בארגון ומהווה קטליזטור משמעותי לפעולה בו.

 שיטת המחקר בה בחרתי, והאופן בו המחקר התנהל סייע לי לבחון מקרוב את עניין הפחד כגורם מניע לעשייה.

ויבות פנימית לרעיון ולמטרות הארגון, המחקר נעשה בסביבת עבודה העוסקת בחינוך, ובעובדים המונעים מראש מתוך מח

כך שתחום התוכן של ארגון העוסק בחינוך יתכן ואינו הולם עובדים העובדים במסגרות מסוג אחר ויש להתייחס  לעובדה זו 

 בבחינת המסקנות של המחקר הנוכחי.

שונות בארגונים מסוגים עובדים בארגון אחד, יש מקום להרחיב את המחקר לקבוצות יעד  10המחקר נעשה על כמות של 

שונים בעלי אג'נדות שונות, ההשוואה בין הקבוצות השונות על פי תחום עיסוקן עשוי לשקף ממצאים מדויקים יותר ביחס 

 לפחד כמניע לתפקוד בארגון.

המחקר שנעשה היה ברובו באמצעות שאלונים פתוחים לפיכך התשובות שניתנו מתפרסות על רצף ויש להתייחס אליהן 

 אמה למגבלות המחקר.בהת

ההתנסות  בכתיבת העבודה ברמה התאורטית ויישומה ברמה המעשית, אפשר לי לראות את הנושא מזוויות שונות וללמוד 

 דרכו כיצד להציג את התשתית התאורטית למחקר ולקושרה לשדה באמצעות כלי עזר אבחוניים.



 301224309ה סמינריונית בקורס: תרבות ארגונית                                                                 עידן עדות  עבוד

 33עמ' 
 

 

המחקר ונושאו, השאלון נבנה באופן כזה שסייע לי השאלון ככלי שבחרתי למדידת הפרמטרים הנבדקים התאים למטרת 

 לדלות את הממצאים ולשרשר אותם לידי מסקנות.

לאור ההתנסות בעבודה זו וממצאי המחקר ניראה כי יש  מקום להעמקת המחקר בנושא הפחד כמניע להתנהגות בארגון, 

 לל ובארגון בפרט.היות והמחקר הנוכחי הראה זיקה ישירה בין פחד  למניעי ההתנהגות בחיים בכ

מתוך המחקר שנעשה בעבודה זו וסקירת הספרות העומדת בבסיס המחקר  תוך כדי ביצוע המחקר ובסיומו עם ניתוח 

תחושת הפחד נוכחת בחוויית החיים של הארגון הן ברמה האינדיבידואלית של העובדים הממצאים והסקת המסקנות, ולה כי 

 והן ברמה הקולקטיבית.

 

ימוש בפחד באופן מודע ככלי להנעת העובדים בארגון, שימוש המוביל לפיקוח עצמי ולייעול אך מאידך ההנהלה עושה ש 

מוביל לחוסר מוטיבציה ולחוסר אכפתיות  ביחס למטרות הארגון, וזאת בשל העובדה  כי  התגמול המרכזי, מתקבל מהסיפוק 

ביחס ישיר לשאלת המחקר אפשרו לבחון באם הפחתת  הרגשי באינטראקציה עם  קהל היעד. עדויות והתנהגויות אלה שעמדו

תחושת הפחד אכן מגבירה את מוטיבציית העובדים. ואכן נמצא במחקר באופן ברור כי תחושות כגון שיפוט, ביקורת וכן 

סנקציות בהם עושה הנהלת הארגון שימוש, אינם מגבירים את המוטיבציה והנכונות של העובדים לביצוע משימות, וכאשר 

 העובדים בארגון הפחתה תחושות  הפחד או החשש, המוטיבציה שלהם לביצוע משימותיהם גברה. חוו

 

באני מאמין שלי בראשית דרכי האקדמית, בהתבסס על הבנת התאוריות שהוצגו בסקירה הספרותית, והמפגש בשדה המחקר 

ולוגיה והחזון של הארגון, ולהיווצר עם הנבדקים,  המונעות לעבודה ועשייה צרכה לינוק את עוצמתה מתוך הפנמת האידא

מתוך מונעות פנימית ואכפתיות, מונעות פנימית בארגון שמטרותיו חברתיות בכלל וארגון שמטרותיו חינוכיות בפרט, יכולה 

להיווצר מתוך אמונה בדרך, הכרה וקבלה של הערכים המובילים את העשייה, הערכה לממונים וראיית מטרות הארגון 

ויעדים להשגה, ולא  מתוך יראה ופחד. היראה והפחד להערכתי הינם הבסיס לחוסר שייכות ולהפיכת  כמטרות אישיות

 התהליך לחיצוני.  

אני מאמין שביסוד העניין עומד תהליך החינוך, אשר הופך את ההימנעות מהסנקציה למוטיבציה העיקרית לעשייה, חינוך 

להשתחרר ממניע להתנהגות שהוא פחד. נושא זה הוא נושא נוסף  המגדל אנשים עצמאיים בעלי חירות מחשבתית, מאפשר

 למחקר, שהמחקר הנוכחי גרם לו להדהוד והעלה את הצורך לבוחנו ברבדים נוספים.

המחקר שנערך בעבודה זו היה מעניין ומאתגר מבחינתי כחוקר בתחילת דרכו, השילוב בין החלק האקדמי תיאורטי לבין 

 גר אותי מאוד ותרם  להבנתי כיצד לגשת למחקר תופעות חברתיות תרבותיות.השדה והמפגש עם הנחקרים את
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