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  שינוי ארגוני12.1

 
 :סוגי שינוי� בארגו�

 שינוי
 במטרות. 1

 שינויי
 במבנה. 2

 שינויי
 בטכנולוגיות. 3

 .של חברי ארגו� )  יזומי
 ולא יזומי
 (שינויי
 בדפוסי התנהגות ארגונית . 4

 ל וצמיחה בארגו� שינויי
 בשל גידו4.1

4.2� . תהליכי שקיעה בארגו

  שינוי יזו� 12.1.1

הוא המצב החשוב הנמש# תקופת זמ� ' מצב ג)  בעתיד(' למצב ב) בהווה (' מעבר של ארגו� ממצב א  ! שינוי ארגוני

 מסוימת 

י
 אות
 שדה שבו כוחות פסיכולוגיי
 דוחפי
 ומושכיחידי
 וקבוצות נמצאי
 ב – תורת השדה של קורט לוי�


של שיווי משקל א# התערבות כח חיצוני יכולה לשנות את מאז� מצב הכוחות יכולי
 להימצא ב. בכיווני
 מנוגדי

 .  הכוחות ולשנות את סטאטוס קוו

רגשות , לחצי
 ארגוני
, תביעות כלכליות וניהוליות, אינטרסי
, מניעי
 אישיי
 , אמונות,   עמדות– כוחות 

 .'אנשי
 ותהליכי
 בארגו� וכוחיובי
 ושלילי
 כלפי 

 )7' שרטוט עמ: (כולל שלושה שלבי
' למצב ב'  תהלי# המעבר ממצב א–  של קורט לוי� תורת השדה הלוויאנית

ואינ
 מודעי
 או מעונייני
 בצור# " הקפאה" יחידי
 וקבוצות במצב מסוי
 בארגו� נתוני
 במצב של !  הפשרה

 .י שכנוע"ע" הפשרה"וי  יש לבצע מצב של כדי שיהיו מודעי
 לצור# בשינ. לשינוי

יצירת התנהגויות חדשות בקרב יחידי
 וקבוצות שצריכי
 ללמוד .  ביצוע השינוי על פי תכנו� מוקד
– תנועה

 .התנהגויות שאינ� מורגלי
 בה
 להפנימ
 ולהכחיד התנהגויות לא רצויות

 . חיזוק התנהגויות חדשות באמצעות מיסוד–הקפאה 

הלח( לשינוי ארגוני יכול . י בעתידוכלול מאמ( להפחית את הניגוד בי� המצב בהווה לבי� המצב הרצשינוי יזו
 י


 .לנבוע מגורמי
 פנימיי
 או גורמי
 חיצוניי

טכנולוגיה מיושנת שאינה הולמת את המוצרי
 והשירותי
 ,  מתי וסכסוכי
 בי� יחידות הארגו�– גורמי� פנימיי�


, תחלופה והעדריות רבות, אי שביעות רצו� מהעבודה או התנאי
, וכי עבודהסיכס, תיאו
 לקוי, המבוקשי

 .או תלונות על שירות גרוע, מוצרי
 פגומי
 בכמות בלתי סבירה

מתחרי
 שמייצרי
 מוצרי
 חדשי
 וגורמי
 להתיישנות מוצרי
 ,  תחרות מחירי
 חריפה– גורמי� חיצוניי�


 .'את הסביבה וכוביקורת ציבורית על הארגו�  המזה
 , קיימי

 

 . הכרה בצור� בשינוי ארגוני12.1.2

 .הכרה בצור# לשינוי נוצרת כאש ר יש פער ברמת הביצועי
 של הארגו� בי� המצוי לרצוי

 . בירור הצור# בשינוי–אבחו� ארגוני 

 גישת הסמיכויות לאבחו� ארגוני

לת הארגו� להשיג את מטרותיו במחירי
 יכו. (אבחו� בשינוי יזו
 נעשה מול קריטריוני
 של אפקטיביות ארגונית

היות ורגישה ליחסי הארגו� , יעילה באבחו� נושאי
 טעוני שינוי) ובעלויות כלכליות ואנושיות מתקבלות על הדעת

 . ע
 הסביבה ונית� להערי# משקל
 של גורמי הסביבה לעומת גורמי
 פני
 ארגוניי
 בבעיות תפקוד ארגוניות



 

 :עיקרי התורה ה�–רגונית הוא תורת הסמיכויות מודל לזיהוי אפקטיביות א

 .מעבדת אות
 ומייצאת תשומות לסביבה, ארגו� כמערכת פתוחה המקבלת תשומות מ� הסביבה. א

 .יחידות המשנה מקושרי
 בתלות הדדית כ# ששינוי באחד היחידות משפיע על היתר. ב

 .קותות שיקבלו תשומות ויוכלו למסור תפארגוני
 שואפי
 למצב של שיווי משקל דינמי ע
 הסביבה על מנ. ג

 .  יחס בי� תפוקות לתשומות בתהליכי ההמרה של הארגו�– יעילות הארגו�

על מנת לאבח� צור# בשינוי ארגוני על פי מודל הסמיכויות נדרש מידע ממקורות ארגוני
 שוני
 כדי לאבח� באיזה 


 .פריטי
 לסקר המשמש לאבחו� ארגוניפיתח  מיכאל הריסו�  .קטע של המערכת משתבשת המרת המשאבי

 תפוקות אנושיות . היק* מכירות יצור ושירותי
, מוצרי
 או שירותי
 עיקרי
 – תפוקות. 1

 .קדימויות המבוטאות בתקצוב מחלקות הארגו�.  הצהרות רשמיות של מטרות ויעדי
– מטרות. 2

 .משאבי אנוש, נכסי הו�,  נכסי
 פיננסי
–תשומות . 3

ספקי
 , לקוחות קנייני
, שווקי
 , קשרי
 ע
 ארגוני
 אחרי
) פרטית, ציבורית(  קשרי
 ובעלות – בהסבי. 4


 )מיקו
 ונגישות(סביבה חברתית ופיסית , מתחרי
 מפקחי ממשלה מפיצי

 שימוש בטכנולוגיות לעיבוד מידע, דרגת אוטומציה) המוני תהליכי , סדרתי, יחידתי( טיפוס המוצר – טכנולוגיה. 5

 'תהליכי
 המשמשי
 לטיפול באנשי
 וכו

איגודי
 , פיזור מרחבי, מוטת שליטה אמצעי תיאו
 , דרגות הירארכיה , מרכזיות '  מחלקות ויח– מבנה. 6

 
 .קואליציות ארגוניות ומבנה כוח.א"הסכמי עבודה וחוזי
 המשפיעי
 על ניהול כ, מקצועיי
 ומדיניות כח אד

 'קונפליקטי
 שכיחי
 דפוסי תקשורת וכ, עצוב אסטרטגיה, י קבלת החלטות תהליכ– התנהגות ותהליכי�. 7

 )ריהוט, לבוש(טקסי
 וסגנונות חיי
 , מיתוסי
) מסע פרסו
, סמל, סיסמאות(ארגונית זהות  תרבות. 8

מבוסס על מידת ההלימה בי� מרכיבי
 התנהגותיי
 ברמת היחיד  –נדלר וטושמ� מודל אחר הוא המודל של 

באמצעות מידע על טיב הקשר בי� מרכיבי המודל אפשר לאמוד את רמת התפקוד ). 12' שרטוט מע(גו� וברמת האר

� .הארגוני ואת האזורי
 טעוני השינוי בארגו

 מגבלות בגישת הסמיכויות

o ויכולת ארגונית גבוהה לאיסו* מידע מורכב ועיבודו � אינה קיימת בכל !שיטת אבחו� מקיפה הדורשת זמ

� .ארגו

o קו 
 . שי במיפוי גבולות הארגו� ע
 הסביבהקיי

o גבולות התפקיד 
ויחסי
 ע
 מחלקות אחרות עמומי
 גישת הסמיכויות מוגבלת , חלוקת עבודה, במצבי
 בה

 �נטייה להניח יש גישה זו מניחה עול
 שבו יחסי  סיבה ומסובב ה
 ידועי
 או ניתני
 לבירור . ביכולתה לאבח

 ) 10' ניתוח מערכות יח  (.ו� בעיות ה� רציונאליותכי פעולות הארגו� ושיטותיו לפתר

o  של אי ודאות(במצב של אנרכיה מאורגנת 
 .שינוי יזו
 ומתוכנ� אינו אפשרי) מצבי

  שינוי לא יזו� 12.1.3

�ארגוני
 משתני
 . הנובעת אפילו מגישת המערכות ומודל הסמיכויות. שינוי לא יזו
 הוא תכונה מהותית בארגו

 
 . יחסי גומלי� ע
 הסביבה ומגיבי
 לשינויי
 הקורי
 בסביבהכי ה
 מקיימי

גארט מורג� טוע� כי אי� הבחנה חדה ומובהקת בי� הארגו� לסביבה כל התנהגות הארגו� ביחס לסביבה נובעת 


, הזדמנויות, מהאופ� שוב תופסי
 חברי הארגו� את הסביבה והאופ� שבו הארגו� מגיב ומבי� את האילוצי

ולכ� תפיסת הסביבה .יחסי הגומלי� של הארגו� משקפי
 זהות ייחודית של הארגו�. של הסביבה' ומגבלות וכד

 הסביבה הארגונית למבנה המורכב נית� לדמות את. מלמדת בעיקר על הארגו� עצמו ולא על אמיתות הסביבה

�גומלי� ע
 היחידות במערכת זו כל יחידה מנהלת יחסי . מיחידות ארגו� קטנות המקננות בתו# יחידות גדולות מה

  .   מוחלפי
 מידע ומשאבי
  ויש בתוכה מרכיבי
 של שיתו* פעולה ותחרות או כניעה–המקננות או המקוננות 

 



 


