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 ליי�א מבני� ותהליכי� בארגוני עבודה פורמ– 2יחידה 
 

 :ארגו� 

 .ארגו� הוא חבורה של אנשי� הפועלי� יחדיו כדי להשיג מטרות משותפות .א

 .ארגו� הוא מכשיר להשגת מטרות .ב
 .ארגו� הוא גו� המקבל החלטות .ג
 עבודה הפועלת בתו� חלוקת, כלי� וחומרי� אחרי�, מידע, ארגו� הוא מערכת של נושאי תפקידי� .ד

 .ותיאו� למע� השגת מטרות
כלי� וחומרי� , המפעילה נושאי תפקידי� ומנצלת מידע) חוקי משחק(ארגו� הוא מערכת של כללי�  .ה

 .אחרי� כדי להשיג מטרות
 ".ארגו�"ארגו� הוא חבורה של אנשי� המגדירה את עצמה כ .ו

 –ומורכבי� , � להשגת מטרותפועלי,  כלומר–ה� תכליתיי�  : תכונותיה� העיקריות של ארגוני� חברתיי�
 .מכילי� רכיבי� רבי� שיש ביניה� יחסי גומלי�, כלומר
ארגו� הוא מכשיר . הפועלי� ומופעלי� בתיאו� לש� השגת מטרות,  הוא התאגדות של אנשי� ומשאבי�ארגו�

 "וצר עלהארגו� נ. להשגת מטרות במקו� שבו אי� האנשי� יכולי� להשיג� בעצמ� ובלא שיתו� פעולה ע� אחרי�
והבניה זו , פעילות הארגו� מובנית. ומכוו� את פעילותו למימוש תכליות אלה, פי כוונות ותכליות מוגדרות מראש

, ליות של תפקידי�אבתצורות פורמ, מתבטאת בחלוקת עבודה אינטנסיבית ובהתמחות במשימות השונות
שרי גומלי� מרובי� ע� הסביבה הפעילות הארגונית מאופיינת בק. בסמכות ובתגמולי�, בתחומי אחריות

 . החברתית והפוליטית שבה היא פועלת, הטכנולוגית, הכלכלית
 :מתבטא במיקומ� על רצ� דמיוני של כל אחד מארבעת המאפייני� להל�  ייחוד� של הארגוני�

 מלאכותיות .א
 בזמ� ובמקו� , פי כוונות מוגדרות מראש"כלומר על, "באורח מלאכותי"ארגוני� מורכבי� נוסדי� ומתפתחי� 

ארגוני� מורכבי� עוברי� תהליכי . י שרשרת מבוקרת של החלטות ופעולות גלויות"וע, הניתני� לשיהוי
, "אורגניי�"ופחות " טבעיי�"תהליכי� אלה פחות . התפתחות ושינוי בלתי מבוקרי� ובלתי ניתני� לצפייה מראש

 .ויותר פרי של החלטות ופעולות מודעות ומחושבות

 תכליתיות .ב
לעתי� . קיימות סתירות בי� מטרות שונות, לעתי�. רגוני� מורכבי� חותרי� להשיג מטרות ופועלי� לצור� זהא

. אי� הסכמה על כל המטרות ולעתי� ניכר פער בי� מטרות מוצהרות למטרות סמויות של קבוצות שונות בארגו�
 . ת וא� בלתי רצויותפעילות תכליתית להשגת מטרות צפויות מביאה לתוצאות בלתי צפויו, לעתי�

 הבניה .ג
 פי "על, הבניה גבוהה של פעילות בארגוני� מורכבי� מתבטאת בהגדרות תפקיד חדות של תחומי אחריות וסמכות

הבניה זו מאפשרת התמחות ומתא� גבוה בי� דרישות הארגו� מעובדיו לבי� התנהגות� . משימות הארגו� וצרכיו
 .ית למשמעת ולציות קפדני לכללי הארגו� ולנורמות ההתנהגות שלוהתנהגות זו מאופיינת בדרישה מובנ. בפועל

 פעילות גומלי� ע� הסביבה .ד
, ספקי�(חליפי� תקי� של משאבי� ושירותי� ע� סוכנויות חו$ , בעבור�. ארגוני� מורכבי� תלויי� בסביבת�

,  קשריו ע� סביבתועצמתו של הארגו� וטיב. היא תנאי הכרחי לקיומ�) 'גורמי פיקוח ממשלתיי� וכד, לקוחות
, טכנולוגיי�, חברתיי�, חולשותיו היחסיות ויכולתו להגיב במהירות וביעילות להשתנות תנאי סביבה כלכליי�

 .כל אלה עושי� את דפוסי הקשר האלה בי� הארגו� לסביבתו לתכונה מאפיינת מרכזית ובעייתית', דמוגרפיי� וכד
, יותר מובנות ויותר תלויות בסביבת�, יותר תכליתיות, כותיותארגוני� מורכבי� ה� מערכות חברתיות יותר מלא

 .המקיימי� ביניה� יחסי� חברתיי�, אבל ה� עדיי� בנויי� מקבוצות של אנשי�
מפני , אשר יחדיו יוצרי� מכלול,  הארגו� המורכב הוא אוס� של חלקי� התלויי� זה בזה,יימס תומפסו�'ג פי "על

תומפסו� מוסי� את תכונת .אשר מצדו תלוי בסביבה רחבה יותר, � המכלולשכל אחד תור� משהו ומקבל משהו מ
למערכת גבולות .  המכלול הארגוני הוא מהות מורכבת מעבר לסכו� המרכיבי� השוני� התלויי� בו–המערכת 

רמת פתיחות� וגמישות� של הגבולות שונה ממערכת למערכת ונעה . ברורי� פחות או יותר ביחסיה ע� סביבתה
 . ות גבוה לפתחות גבוההמסגיר

 :תפיסת הארגו� מזווית שונה 
כס� ואביזרי� אחרי� הוא תופעה חסרת , מאגרי מידע, ציוד, מבני�,  הארגו� כאוס� של עובדי�,מורג� פי "על

הדימוי הארגוני הוא . ותצפית מדעית בצירו� פריטי� אלה לא תהיה יעילה להבנת הארגו�, פשר כשהיא לעצמה
, והוא שונה ומשתנה בתו� ארגוני�, המפעיל את המערכת הארגונית על אנשיה ומשאביה,  ארגונימעי� צופ� גנטי

ויש לו , מתעל� מפירושי� אחרי�, הדימוי הארגוני מפרש את המציאות באופ� מסוי�. בי� ארגוני� ולאור� זמ�
 . השפעה מכרעת על אופ� פעולתו של הארגו� ועל גורלו

 :י מורג�  פ�דימויי ארגו� אפשריי� על

 הארגו� כמכונה .א
הארגו� הוא . שגרתיי� וחוזרי� על עצמ� בי� חלקי� מוגדרי� וקבועי� של מערכת חברתית, יחסי� קבועי�

 . היוצרי� מערכת קבועה ושגרתית להשגת מטרות, פיזיי� ואינפורמטיביי�, מכונה בעלת חלקי� אנושיי�

 הארגו� כגו� חי .ב
הוא זקוק למזו� . הוא מערכת הפועלת ותלויה בסביבה נתונה, החיבדומה לגו� , דימוי זה מניח שהארגו�

דימוי הארגו� . ולמשאבי� אחרי� מ� הסביבה והוא פולט אליה חומרי� שוני� בתהלי� אורגני של חילו� חומרי�
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. לגו� חי מוביל ג� לדימויי� של בריאות וחולי בארגוני� ולהקבלת תפקודו של הארגו� בסביבתו לזה של הגו� החי
 .א� חפ$ חיי� הוא, )הארגו�(שינויי� בסביבה מחייבי� גמישות והסתגלות של האורגניז� 

 הארגו� כמוח .ג
. החיוניי� לקיומו ולשגשוגו, שלפיה מתקיימי� בארגו� תהליכי חשיבה, דימוי הארגו� למוח מבוסס על ההנחה

שה� לב הפעילות , ותבתהליכי קבלת החלט, למשל. פעולות ארגוניות רבות מושתתות על תהליכי חשיבה
. תהליכי חשיבה קיימי� ג� לצור� למידה ארגונית. מופעלי� מנגנוני� של קליטה ועיבוד מידע, הניהולית

תהליכי חשיבה בארגו� . ארגוני� מסוגלי� לשפר דרכי פעולה ולתק� שגיאות בביצוע, באמצעות למידה ארגונית
 הארגו� למוח האנושי יכול להועיל לארגוני� המתמודדי� דימוי, לפיכ�. ה� ג� גור� מפתח בחדשנות וביצירתיות

 .קבלת החלטות ועוד פעילויות המחייבות יכולת חשיבה, למידה ארגונית, עיבודו, ע� קליטת מידע

 הארגו� כזירת התגוששות פוליטית .ד
וא טבעי ה.  יו� שלו"כמו ג� לפוליטיקה בחיי היו�,  הלב למאבקי כוח בארגו�"דימוי זה מסב את תשומת

ולכ� חייבי� להתקיי� בארגו� מנגנוני� המאפשרי� לגשר או , שלגורמי� שוני� בארגו� יהיו אינטרסי� שוני�
אשר לרוב נוטי� להתעל� , דימוי ארגוני� למערכות פוליטיות מאפשר הבנה של פעילות ארגונית. לפייס ביניה�

, היו� הארגוני את שאלות האינטרסי�דימוי הארגו� לזירה שבתוכה מתנהלי� מאבקי כוח מעלה לסדר . ממנה
 נושאי� שאי� מרבי� לעסוק בה� במסגרת של ניתוח הארגוני� מ� ההיבט המכני "הקונפליקט והכוח בארגוני�

 .או האורגני

 הארגו� כזירה לתהליכי� נפשיי� .ה
, עצמוולכ� קיימת אפשרות שלפיה הארגו� ,  מודע מובנה ומאורג� כשפה לכל דבר"הלא, אק לאקא�'ז פי "על

 מודעי� של "י כוחות לא"שנוצרה ע, הוא זירה סמלית ותרבותית, כמקו� שבו אנשי� מבלי� חלק ניכר מחייה�
אלא ג� את מאווייה� , אלה מבקשי� לממש באמצעות הארגו� לא רק את מטרותיו הגלויות והחיצוניות. חבריה

 ארגונית של יחידי� וקבוצות בארגו� דימוי כזה של הארגו� מאפשר להבי� התנהגות.  מודעי�"הלא, הכמוסי�
 . הנראית כלא רציונלית ואפילו מזיקה

 :תיאוריה ומחקר של ארגוני� 
את הצורות המבניות של הסמכות והתפקידי� , אולי יותר מאחרות,  מדגישותהגישות הסוציולוגיות
הגישות , לעומת�. וואת יחסי הגומלי� בי� המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית בתוכ, התעסוקתיי� בארגו�

, בהסתגלות ההדדית של אנשי� לארגוני� ושל ארגוני� לאנשי�, מתמקדות ביחסי הפרט והארגו�הפסיכולוגיות 
, יותר מאחרות,  מטפלותגישות הניהול.  אישיי� בארגו�"המוטיבציה והיחסי� הבי�, בתהליכי התקשורת

ות בנושאי קבלת ההחלטות והסמכות בארגוני�  מרחיבהגישות הפוליטיות. בתהליכי קבלת ההחלטות בארגוני�
,  א� במבני הסמכות הפורמליי� וא� בתהליכי� הבלתי פורמליי� של קונפליקטי�"לתהליכי כוח רחבי� יותר

 מתרכזות במודלי� של התנהגות הגישות הכלכליות. גיבוש השפעה ועיצוב קבוצות לח$ וקואליציות בארגו�
, אי�, מה: הפועלי� בשווקי� ובסביבות שבה� יש לקבל החלטות של, וני� רציונלית של קבוצות וארג"כלכלית

 ?למי לייצר ובאיזה מחיר לשווק את המוצרי� והשירותי�, כמה
 : טיפוס של ארגוני� מורכבי� � אב–הארגו� הביורוקרטי 

ובר . �הגור� לצמיחת� ולהתמסדות� של מוסדות חברתיי,  חקר מבני� חברתיי� וחתר לפענוח הצופ�מקס ובר
מרעשי� ומעיוותי� " מטוהרי�"שתכליתו לבחו� ולנתח את כללי הפעולה הארגונית כשה� , בנה מכשיר אנליטי
הטיפוס האידיאלי הוא התבנית המושגת של ". הטיפוס האידיאלי"המכשיר הזה הוא . הפועלי� במציאות

. וחד משמעיות, מהירות, ייקנותד, ובר חשב כי לארגו� הבירוקרטי יש עליונות טכנית טהורה  .הביורוקרטיה
הפחתת חיכוכי� וההוצאות החומריות האישיות ה� , אחדות, ציות קפדני, שמירת סדר, ידיעת החוקי� המשכיות

 . מעולות לנקודת אופטימו�
 הקשר בי� הממדי� באוס� הוא : פי התכונות העיקריות האלה �הטיפוס האידיאלי הביורוקרטי מאופיי� על

 .וקא מתקיי� במציאותהגיוני א# לאו ד
 .דרגה גבוהה של התמחות �
 ).הירארכי(מבנה סמכויות ותפקידי� מדורג  �
 .יחסי� תפקידיי� ובלתי אישיי� בי� חברי הארגו� �
 .וקידומו על בסיס של מבחני ביצוע,  אד� על בסיס של כישורי� וידע טכני"גיוס כוח �
מ� הרכוש הפרטי של העובדי� ) ' וכדידע, זכויות, מבני�, ציוד(הפרדה גמורה של הרכוש הארגוני  �

 .והבעלי�
השילוב של מבנה סמכויות הירארכי יחסי� בלתי אישיי� ודגש על מומחיות טכנית ה� בגיוס אד� לארגו� 
וה� בקידומו מרמז על מעבר מדפוס סמכות המבוסס על כריזמה או מסורת אל דפוס המבוסס על נאמנות 

 .למערכת חוקי� וכללי� רציונאלית
מצא כי נית� לאפיי� ארגוני� על פני כמה ממדי� של בירוקרטיה וליצור פרופיל בירורקרטי רד הול  ריצא

באופ� זה קיימי� ארגוני� שה� מאד פורמלי� על פי נהלי� ותקנוני� לעומת פחות הירארכי� . לכל ארגו� 
ריטריו� של השגי� או ארגוני� מדגישי� גיוס כח אד� וקידומו על פי ק. על פי מידת ההירארכיות שלה�

 .טכני� תכונה בירוקרטית לעומת זאת אי� מקפידי� על פורמליות ביחסי�

 :נמצאו שלושה ממדי ארגו� מרכזיי� ,  פי מחקר שנער# באוניברסיטת אסטו� באנגליה�על

, שגרתיי�, המידה שבה תפקידי� והתנהגויות ארגוניות ה� אחידי� � מידת ההבניה של פעילויות ארגוניות .1
 : פי "ה� נבחני� על. ליי� וספציפיי�פורמ

 . מספר הרמות בי� המנהל הבכיר ביותר לבי� העובד מ� השורה–) דיפרנציאציה אנכית (מידת ההירארכיה �
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י מספר המטלות השונות שעל "הנמדד ע,  הטווח של חלוקת העבודה–) ספציאליזציה (מידת ההתמחות �
 לכל תפקיד קשורות "י עקרו� הייחוד"פיינת עההתמחות מתא. עובד לבצע במסגרת תפקידו התעסוקתי

 .כמה פעולות או מטלות המהוות שלמות מסוימת
כללי� ומסמכי� משמשי� להכוונה של ההתנהגות ,  המידה שבה תקנות–) הפורמליזציה (מידת ההצרנה �

 .'מדיניות כתובה וכד, תיאור עיסוקי�, כולל נהלי�, י הארגו�"ע
 .המידה שבה הסמכות איננה בידי המבצע,  הביזור בקבלת החלטות בארגו�מידת הריכוז או � ריכוז הסמכות .2

המידה שבה הפיקוח והשליטה על תהלי� העבודה נעשי� באמצעות  � בקרה של מנהלי הקו על זר� העבודה .3
 .או באמצעות כללי� ונהלי� בלתי אישיי�, טכני/ סגל ניהולי

ליי� אפעל יותר באמצעות הליכי� ונהלי� פורמכ� הוא מו, במחקר זה מצאו כי ככל שארגו� גדול יותר
כ� הוא נוטה להיות יותר ריכוזי ופחות מאציל סמכויות , וככל שארגו� תלוי יותר בארגוני� אחרי�, וסטנדרטיי�

 . לדרגי ניהול נמוכי�
 :קבוצת אסטו� הציעה שבעה טיפוסי� של ארגוני� ביורוקרטיי� 

הביורוקרטיה . א� ריכוז סמכויות ופיקוח באמצעות סגל ניהולי, בינוי מועט של פעילות : ביורוקרטיית סגל .1
 ).פיטורי�, משמעת, הצבה, גיוס(באה לידי ביטוי בעיקר בנושאי� הקשורי� להעסקת עובדי� 

 בינוי מועט של פעילות וביזור סמכויות בשילוב ע� פיקוח באמצעות סגל ) :בינוי סמוי( ביורוקרטיה �לא .2
 .ניהולי

 .י כללי� ונהלי� והבניה מעטה של פעילויות"ניהול ע,  טיפוס מבוזר:מת של תהליכי עבודה ביורוקרטיה מוקד .3
דומה לביורוקרטיה של תהליכי עבודה א� קטנה ממנה ופחות  : ביורוקרטיה של תהליכי עבודה בהתהוות .4

 .קיצונית
עות כללי� ונהלי� ביזור סמכויות ופיקוח באמצ, בינוי רב של פעילויות : ביורוקרטיה של תהליכי עבודה .5

 .פורמליי�
 .דומה לקודמתה א� פחות קיצונית : ביורוקרטיה מלאה בהתהוות .6
 .ריכוזיות בקבלת החלטות ופיקוח בלתי אישי,  בינוי רב של פעילויות:ביורוקרטיה מלאה  .7

 :הביקורת שנמתחה נגד הארגו� הביורוקרטי 
לא מכוונות ולא , יורוקרטי כתוצאות לא צפויותמרטו� מגדיר את הדיספונקציות של הארגו� הב � רוברט מרטו� �

התביעה הארגונית לפיקוח על . ליי�אעל תהליכי� רציונ, לכאורה, רצויות של התנהגות ביורוקרטית המבוססת
דרישה זו . כדרישה מוצדקת, לכאורה, הנהלי� וההתנהגות הארגונית של העובדי� נראית, תהליכי העבודה

התנהגות הנלמדת . ת הארגו� באספקת שירותי� או סחורות ללקוחותיומתבטאת בהדגשה רבה על מהימנו
 :היצמדות גורמת לשלוש תוצאות ה. ליי�אבעקבות זאת מחייבת טכניקות של היצמדות לתקנו� ולתהליכי� פורמ

 .בי� הפקידי�, ליי�אהפורמ,   הפחתה בכמות היחסי� האישי� וריבוי בכמות היחסי� התפקידיי�"
 .י� את כללי הארגו� והופכי� אות� למטרות רצויות כשה� לעצמ�  העובדי� מפנימ"
תו� , מיו� הבעיות הדורשות טיפול לסוג בעיה מוכר, כלומר.   הגברת השימוש בקטלוג כאמצעי לקבלת החלטות"

 . מנת לעשות שימוש באוס� הפתרונות המוכרי�"על, התעלמות מ� ההיבטי� האישיי� והמיוחדי� של כל בעיה
, יחד ע� חיזוק היסודות הבלתי אישיי� ביחסי�, תקנונה והשגרתה, קשחת ההתנהגות הארגוניתבאמצעות ה

 אישית בי� נותני השירות "פעולות אלה מפחיתות את התחרות הבי�. מתחזקת השליטה על התוצאות האלה
תחזקת מ" רוח הצוות: "לתוצאה אחרונה זו השלכות דיספונקציונאליות . שלה�" רוח הצוות"ומחזקות את 

והנאמנות לכללי� הופכת לקריטריו� עיקרי להערכת העובדי� ורמת , באמצעות הפיכת המטרות לאמצעי�
, הלקוחות בעיקר, גיבוש הצוות מגביר את הרצו� להג� זה על זה כנגד גורמי� בסביבה החיצונית. הביצוע שלה�

ול הביורוקרטי מניע את הלקוחות הטיפ. הסטנדרטי והלא מתחשב בחריגי�, שאינ� מרוצי� מ� הטיפול הנוקשה
מהות� של כללי� אלה . כללי� חדשי� שימנעו תלונות בעתיד, בעקבות זאת, והנהלת הארגו� מנסחת, להתלונ�

 .העוינות וההתגוננות וחוזר חלילה, המגבירה את הקשיחות, היא תביעה חזקה יותר לפיקוח על הפקידי�
 
 
 

                                                                
                                                                                                              

                    
                   

                                                                                                                               
                                                                                   

                                                                               בלתי                     
                                                                                                    מכוונות  

                                                                       
                                       

 
 

 תוצאות בלתי מכוונות 
 תוצאות מכוונות 

 דרישה לפיקוח

 דגש על מהימנות

 קשיחות ארגונית

קושי ביחסים 
 עם לקוחות

תחושת הצורך להגן 
 על נותן השירות

הגנה על נותן 
 השירות
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 מתחים 
  אישיים-בין

האצלה היא אחד האמצעי� המרכזיי� לבניית ". האצלה ""סלזניק הציע מנגנו� ביורוקרטי אחר � פיליפ סלזניק �
י ריבוי בהדרכה "תמחות עבניית פונקציות מ, האחת: להאצלה שתי תוצאות. הירארכיה ארגונית מלמעלה למטה

ההכשרה הייחודית .  פיצול האינטרסי� של היחידות שהואצלה לה� סמכות"יהיוהשנ, ובהכשרה למומחיות
 הדעת המומחית של היחידות שהואצלה "וההתמחות בפונקציות השונות מגבירה את תלותה של ההנהלה בחוות

 . נוצרי� גופי ידע שההנהלה איננה בקיאה בה�שכ�, תלות זו מגבירה את ההאצלה. לה� סמכות פונקציונאלית
פיצול האינטרסי� בארגו� גור� למצב שבו בשלב הבא מופנמות מטרות המשנה של יחידת , לעומת זאת
 .לעתי� על חשבו� קידו� מטרות הארגו� הכלליות, והמלצותיה מקדמות את מטרותיה המקצועיות, ההתמחות

 � בלתי מכוונות כחולאותו מקרא כמו קוד� תוצאות מכוונות אדו
 

                                                                                                                                                                  
                    
                   

                                                                                                                                                 
                                                                                     

                                                                                                    
                                                                   

                                                                        
                                       

 
 

                                                                        
 
 
 

שאינ� בהכרח המטרות , נאלצת לאמ$ מטרות, שאיננה מתמצאת בשיקולי� המקצועיי� הספציפיי�, ההנהלה
. נוצרות יריבויות בי� יחידות המשנה על הכוח והבכורה בארגו�, עקב פיצול האינטרסי�. המתאימות לכלל הארגו�

של יחידת משנה אחת לבי� מטרות ) חלקיות וייחודיות(ת להכריע בי� מטרות פרטיקולריות ההנהלה נאלצ
הול� וגובר הפער בי� מטרות הארגו� , המזי� את עצמו, בתהלי� זה. פרטיקולריות של יחידת משנה אחרת

. ער זהוההנהלה עסוקה יותר ויותר בגישור על פ, הכלליות לבי� המטרות הסקטוריאליות של יחידות המשנה
כי במצבי משבר לא יהיו בידי ההנהלה כלי� מתאימי� לגישור המתאי� בי� מטרות המשנה ,  שיערסלזניק
 .שאינ� מתאימות לארגו� כולו, והיא עלולה לאמ$ מטרות משנה מסוימות, השונות

 אלווי� גולדנר �

, ליא פניות ורציונחסר, שימוש בכללי� בלתי אישיי� כתגובה של המערכת על הדרישה לפיקוח אובייקטיבי
הפחתת ההיראות של יחסי הכוח מגדילה את הלגיטימציה . מפחית את ההיראות של יחסי הכוח והסמכות בארגו�

חיזוק מעמד� של . שכ� היחסי� מושתתי� על שוויו� כלפי החוק ולא על גחמות אישיות של הממונה, של הממוני�
 . אישיי� ואת המתח בקבוצה כולה"י�הממוני� בעיני העובדי� מפחית את המתחי� ביחסי� הב

באמצעות . קיימות ג� תוצאות לא צפויות בעקבות היווצרות תחו� נרחב של יחסי עבודה שאיננו מוגדר בכללי�
ההנהלה מצפה , ואול�"). ראש קט�("הכללי� לומדי� העובדי� מהו המינימו� הנדרש מה� ומקיימי� אותו 

כדי . שגת יעדי הארגו� ונוצר פער בי� מטרותיו לבי� ביצועי העובדי�לי איננו מספיק להאביצוע מינימ. ליותר
.  אישיי�"להקטי� פער זה מהדקת ההנהלה את הפיקוח הישיר שלא באמצעות תקנות וכללי� אנונימיי� ובלתי

 אישי ומשתנה שיווי המשקל במערכות "ובכ� מוגבר המתח הבי�, הידוק זה מגביר את היראות יחסי הכוח בארגו�
 .המזיני� את עצמ�, המכוו� והבלתי מכוו�, כ� נוצרי� שני המעגלי�. נה ובארגו� כולוהמש

  
 
 

 תוצאות מכוונות                                       
 
 
 

 הקטנת היראות                            הקטנת היראות            
                                                         

 
                                        

                                                                                                                                                                      
                                                                                    היראותגדלתהגדלת                                                  ה                                       
 היראות                                        

                                                                                                     
 
 

 .מקרא כמו קוד� כחול תוצאות לא מכוונת אדו� תוצאות מכוונות

 פיצול אינטרסים

הפנמה של 

 מטרות משנה

 התמחות

 האצלת סמכויות

 תוכני ההחלטות

 דרישה לפיקוח

שימוש בתקנות 

 ובכללים

יחסי הסמכות 
 והכוח

הגברת הפיקוח 

 הישיר

התנהגות מינימלית 
 "ראש קטן"נדרש 

הנהלה לא מרוצה 
 מביצועי העובדים
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  חסרונות�תוצאות בלתי צפויות  יתרונות= תוצאות צפויות מאפייני ביורוקרטיה נבחרי�

 ניכור של עובדי� יעילות מבנה הירארכי
 ישותאד שוויו� נהלי� וחוקי� לכל פעילות

 מבני� והליכי� קשיחי� הוגנות התמחות גבוהה
 העדר תיאו�  העסקה לפי כישורי�

 חוסר יעילות  ליי� בלבדאיחסי� פורמ
 התנגדות לשינויי�  
 אי� התחשבות – פי הספר "עבודה על  

 בנסיבות ובמקרי� מיוחדי�
 

 :מטרות הארגו� ואסטרטגיית ארגו� 
 :מטרות ארגו� רשמיות 

 סופיות ולאו דווקא ניתנות לביצוע או "פעמי� רבות אי�, ו� רשמיות וגלויות ה� שאיפות כלליותמטרות ארג
למטרות . מטרות רשמיות מגדירות לאיזה צור� הוק� הארגו� ומה� כוונותיו לגבי סביבתו החיצונית. להשגה

המרחב שבו הוא שוא� היעדי� מתארי� בתמציתיות את תחו� הפעולה של הארגו� ואת . הרשמיות נלווי� יעדי�
 . כלומר לאפקטיביות שלו, היעדי� ג� משמשי� אבני בוח� להישגיו של הארגו� במימוש�. להישגי�

: שיש בה� מסר על הלגיטימיות של הארגו�, בשתי מעטפות טקסיות, לעתי�, "עטופי�"מטרות הארגו� או יעדיו 
היא מסכת של עקרונות וערכי� ליחות הארגו� ש". חזו� הארגו�"והצהרה בדבר " שליחות הארגו�"הצהרה בדבר 

 מתאר מצב רצוי חזו� הארגו�. האמורי� להנחות את התנהגותו של הארגו� בחתירתו למימוש יעדיו, כלליי�
 . מעי� מצב אוטופי, בעתיד הרחוק שאליו רוצי� להגיע

 : מבחיני� בארבעה סוגי� שוני� של ארגוני� בלאו וסקוט

, קואופרטיבי�: כדוגמת, אלה ה� ארגוני עזרה הדדית.  הארגו� עצמ�הנהני� העיקריי� ה� חברי .1
 .איגודי� מקצועיי� ומפלגות פוליטיות, מועדוני חברי�, אגודות אשראי הדדיות

 "בתי, מפעלי תעשייה: אלה ה� בעיקר הארגוני� העסקיי� לסוגיה� השוני�. הנהני� ה� הבעלי� .2
 .בנקי� ומסעדות,  מלאכה"בתי, משחר

משרדי הממשלה הנותני� : ארגוני השירות לסוגיה�, בעיקר, אלה ה�. � הלקוחות הישירי�הנהני� ה .3
 . חולי�"סוכנויות סעד ובתי, אוניברסיטאות,  ספר"בתי, שירות לאזרח

ארגוני ציבור המספקי� שירותי� לכלל הציבור ולא באורח , בעיקר,  אלה ה�.הנהנה הוא כלל הציבור .4
 .צ הבונה כבישי� עבור כלל הציבור" ומעהצבא המספק ביטחו� לכל: אישי

, ה� בסיס לגיוס אהדה ותמיכה מ� הסביבה הכלכלית. מטרות ארגו� רשמיות ה� תמרי$ חשוב להצטרפות לארגו�
מטרות עשויות . חברתית פוליטית וה� קריטריו� להערכת תוצאות ארגונית וסמ� לכיווני התפתחות בעתיד

 .בסביבה וביכולות הפנימיות של הארגו�להשתנות כאשר חלי� שינויי� עמוקי� 
 .:אסטרטגיית ארגו� 

 "בדר�, תהלי� זה מתרחש. אסטרטגיית ארגו� היא תהלי� שבו מתורגמות מטרות הארגו� לתכנית פעולה ממשית
בוני� ,  כ�"אחר,  ביצוע"מסכת מטרות ויעדי� שה� בני, בצורה זו או אחרת, תחילה מנסחי�: בכמה שלבי�, כלל

 הגדירו את התהלי� האסטרטגי מיילס וסנאו. ודה ויעדי ביצוע ספציפיי� לכל יחידת משנה בארגו�תכניות עב
לצור� יצירת ההתאמה נדרשת ערנות מתמדת . בי� הסביבה החיצונית של הארגו� לבי� הארגו�" התאמה"כיצירת 
, וי בסביבת הארגו� ובתוכוכל הזמ� פועלי� כוחות של שינ, שכ�. וכדי לשמרה נדרשת ערנות גבוהה ממנה, בניהול

 .המחלישי� את ההתאמה בי� הארגו� לסביבתו
ומצד שני , הנוגע מצד אחד באמונות ובשאיפות ערכיות, קביעת אסטרטגיה היא תהלי� של החלטות והכרעות

 הספר " ומורי� מביתקבוצת חוקרי�. שה� לרוב לא פשוטות ולא קלות לביצוע, במציאות ובחלופות לפעולה
 פיה "על.  האמריקנית הציגה שיטה מסודרת לברור התהלי� האסטרטגיבאוניברסיטת הארווארדקי� למנהל עס
חוזק , מתחרי�, משאבי� (מכלול ההזדמנויות והאיומי� בסביבת הארגו�את , בראש ובראשונה, יש לבחו�

מקצת� גילויי חוזק : יש להערי� את מכלול היכולות הפנימיות של הארגו�, שנית). 'מוצרי� חלופיי� וכו, המוצר

ידיעה מסודרת של חוזק חולשה איומי� והזדמנויות  .SWOT: שיטה זו נקראת בש� . ומקצת� גילויי חולשה
לאחר בירור אסטרטגי מגבשי� תכנית אסטרטגית שתכליתה . מסייעת בהגשמה מוצלחת של מטרות הארגו�

 .להנחות את הארגו� בסביבה שבה הוא פועל
 
רמת :  פי הופעת� ועצמת� של שני תנאי�"על, סוגי� שוני� של אסטרטגיה ארגונית הציע יימס תומפסו�'ג

 ורמת הוודאות באשר ליכולת�,  הגיעו ראשי הארגו� באשר לעתיד הרצוי לארגונ�הבהירות וההסכמה שאליה
 :הצלבת שני התנאי� האלה מניבה ארבעה טיפוסי� של אסטרטגיה. להשיג את המטרות הרצויותהאסטרטגית 

 

 אי� הסכמה על עתיד רצוי לארגו� יש הסכמה על עתיד רצוי לארגו� 
 אסטרטגיה של פשרה. ב אסטרטגיה מחושבת. א יש ודאות לגבי יכולת אסטרטגית
 אסטרטגיה של השראה וכריזמה. ד אסטרטגיית הערכה . ג אי� ודאות לגבי יכולת אסטרטגית

 
אסטרטגיה מפעיל הארגו� , אשר ליכולות לממש עתיד זהכאשר יש בארגו� הסכמה ה� באשר לעתיד הרצוי וה� ב

 שלפיה כל שיש לעשות הוא לחבר בי� המטרות הרצויות לבי� הפעילות הממשית באמצעות תחשיבי� ,מחושבת
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כמה ומי יעשה מה כדי לייש� את התוכנית האסטרטגית , שבה� יוחלט אי�, טכנולוגיי� וארגוניי�, כלכליי�
 "כאשר אי� ודאות לגבי העתיד הרצוי ולגבי היכולות, מנגד). צעי� ידועי� ומוסכמי�ג� המטרות וג� האמ, שכ�(

 ומלאת השראה תהיה גור� מכריע שמנהיגות כריזמטית הרי "מצב עמו� מנקודת מבטו של האסטרטג הארגוני
כנולוגיה מנהיגות כזו תעודד אישי� וקבוצות בארגו� להגדיר מטרות ולפתח ט. בהנעת תהלי� של תכנו� אסטרטגי

שאינה מצויה תמיד , אסטרטגיה המבוססת על כריזמה,  כלל"בדר�. ודרכי פעולה לצור� השגת המטרות האלה
כזו היא . תהיה פחות רצויה א� אפשר לתכננה על בסיס מטרות או אמצעי� ידועי�, ה תמידבואינה יצי

 ג� א� היכולות והאמצעי� ,כאשר העתיד הרצוי ברור ומוסכ�, אסטרטגיה המעריכה את אפשרויות הפעולה
שבה קיימות יכולות ודאיות אבל עדיי� אי� הסכמה או , אסטרטגיה של פשרה, לחלופי�, או. עדיי� אינ� ודאיי�

 .ודאות באשר למטרות הרצויות
ושיתופי פעולה בי� חברות , מיזוגי�, מדגיש כי אירועי� חיצוני� כמו חילופי שלטו� מקומי�יצחק סמואל 
 .ת יכולות להשפיע על האסטרטגיהכלכליות גדולו

 . שלב חשוב בתהלי� האסטרטגי הוא שלב היישו� והמימוש של האסטרטגיה
 : קיימי� כמה סוגי אסטרטגיה שנוקטי� ראשי ארגוני� מיילס וסנאו פי �על
הפעילות האסטרטגית של הגנה מתבטאת בתחו� צר ". מגיני�"ראשי ארגוני� אחדי� נוקטי� בסגנו� של  �

 . פתרו� בעיות הנדסה ותמחיר כלכליויציב של
, זוהי אסטרטגיה המאמצת חדשנות וזריזות". צופי� מראש"ראשי ארגוני� אחרי� נוקטי� אסטרטגיה של  �

 .ראשי ארגוני� אלה ממהרי� לזהות הזדמנויות בשוק? מה לייצר ומה לשווק: בעיקר בשאלה
 לחדור לשוק בסערה ע� מוצרי�  ה� אינ� מתיימרי�.כאנאליסטי�ראשי ארגוני� אחרי� מתנהגי�  �

אסטרטגי� אנאליסטי� . כל מה שה� מבקשי� הוא לשפר מוצרי� ושירותי� קיימי�. ושירותי� חדשי�
הקו המנחה אות� הוא למזער סיכוני� ועלויות ולהגדיל . מתרכזי� בהתאמת המוצר לשוק ובשיפורו

 .רווחי�
שבעצ� אי� לה� , זו נוקטי� ארגוני�בדר� . "מגיבה"ראשי ארגוני� אחרי� נוקטי� באסטרטגיה  �

לעתי� בהססנות וכמעט תמיד בחוסר , וה� מגיבי� לשינויי� חיצוניי� ופנימיי�, אסטרטגיה ברורה משלה�
 .לעתי� מוצלח ולעתי� כושל, י חיקוי של אחרי�"ה� מונעי� ע. עקביות

 :מטרות תפעול 
, לעתי� קרובות, מטרות אלה מתעצבות, מעשהל. מטרות תפעול של ארגו� צריכות להיגזר מ� האסטרטגיה שלו

האסטרטגיה .  יו� שלו"המתנהלי� בי� שחקני הארגו� בחיי היו�, בתהליכי מיקוח ופרשנות של האסטרטגיה
כלומר דרגי� נמוכי� מ� הדרג הבכיר , א� מימושה מתנהל בדרגי הביצוע, בדרגי הארגו� הבכירי�, אולי, נקבעת
 . בארגו�

תכנית : כמו,  פעולה"ה� מפורטות במתכונת של תכניות, לעתי�. מעודכנות ומעשיות, מיותמטרות תפעול ה� דינ
בכל . ה� מוגדרות במונחי� של ביצוע כמותי או איכותי, לעתי�. תכנית השקעות ותכנית ייצור, עבודה שנתית

 אילו החלטות ה� מגדירות בעבור�. ה� מהוות הנחיות פעולה לדרגי הביניי� ולדרגי הביצוע בארגו�, מקרה
של יחידותיה� ) או המחדלי�(וכיצד ייבחנו ויוערכו ההישגי� , נדרשות מה� בנושאי� שה� מופקדי� עליה�

 . על החוזק והחולשה שלה, בניסוח מטרות תפעול צרי� להתחשב במציאות הארגונית הקיימת. ושלה� עצמ�
עליה� , לפיכ�.  הנחיות לפעולה מעשיתה�, מטרות תפעול בניגוד למטרות רשמיות ואפילו מטרות אסטרטגיות

צו היעילות מחייב . מתוחמות בלוח זמני� לביצוע ובמשאבי� הדרושי� להגשמת�, להיות מוגדרות היטב
, שהוא לבה של מטרת התפעול, "אי�"ה. קריטריוני� ברורי� שינחו את מטרות התפעול להצלחה ולעלויותיה

מטרות רשמיות . אבל עליו להיות מוגדר, כלכלית וניהולית, יכול ללבוש גרסאות שונות מבחינה טכנולוגית
כא� . ותכלית� להצדיק את קיומו של הארגו� ולתת לו לגיטימציה" מה"ב, לעומת זאת, ומוצהרות עוסקות
ה� מאפשרות , בהיות� תכונות המקנות למטרות גבולות גמישי� ורחבי�. העמימות והכלליותמסייעות דווקא 

, ובכ� להיות מקובלות, ה למצוא במטרות הארגו� מענה לשאיפותיה� ולצרכיה�לחוגי� רחבי� בסביב
 .לגיטימיות וראויות לתמיכה ולמשאבי�

 :מבני� של ארגוני� מורכבי� 
מבנה הארגו� ועיצובו . האמור להגשי� את מטרותיו, או מכונת הארגו�, מבנה הארגו� הוא השלד של גו� הארגו�

 העומדת הטכנולוגיה גור� שני הוא .האסטרטגיה של הארגו�ר� הראשו� הוא הגו. י גורמי� אחדי�"נקבעי� ע
 ארגו� גדול מחייב ריבוי פונקציות ויחידות שחלק� מבוזרי� .גודל הארגו�גור� שלישי הוא . לרשות הארגו�

אה כפי שב, פילוסופיית הניהולגור� רביעי המשפיע על מבנה הארגו� הוא ,  לבסו�וחלק� רכוזיי� והירארכיי�
 .לידי ביטוי בסגנו� הניהול ובתרבות הארגו�

 :טכנולוגיה ומבנה ארגוני 
הנמצאי� בשימוש הארגו� על מנת להמיר , שיטות והליכי�, ידע, טכנולוגיה של ארגו� היא אוס� של כלי�

 של ארגו� היא הטכנולוגיה המייצרת את טכנולוגיית ליבה). מוצרי� ושירותי�(לתפוקות ) משאבי�(תשומות 
בארגוני� מורכבי� . והיא משרתת את תהלי� ההמרה המרכזי, מוצרי� או השירותי� הייעודיי� של הארגו�ה

 .נמצאות תחת קורת גג אחת טכנולוגיות מגוונות ושונות
 פי המכונות והמכשור הפיזי "אפשר לזהות טכנולוגיית ליבה על, המפיקי� מוצרי� מוחשיי�, בארגוני ייצור

ומתהליכי� של , טכנולוגיית הליבה מורכבת מעיבוד מידע, בארגוני שירות. יצורשבה� משתמש הארגו� לי
 .אנושית בי� נות� השירות למקבל השירות) אינטראקציה(פעילות גומלי� 

שכ� היא מצמצמת או מאפשרת יחסי גומלי� בי� אד� למכונה , הטכנולוגיה מכתיבה את סוג המבנה הארגוני
 . ובי� אד� לאד� בתהלי� העבודה

 פי רמת המיכו� "על, היא הבחינה בשלוש קטגוריות של מערכות ייצור טכניות, וא� וודוורד'גבמחקר שערכה 
 :שלה�
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 . פי דרישות הצרכ�"של יחידות על, ובלתי שגרתיות, ייצור של כמויות קטנות .א

 .ייצור המוני ושגרתי של מוצרי� בכמויות גדולות .ב
 .ייצור תהליכי של מוצרי� .ג

מבנה , בעלי תפקידי� סטנדרטיי�" (מכניסטיי�"בארגוני� תהליכי ייצור המוני מתקיימי� וודוורד מצאה כי 
ואילו תהליכי ייצור של כמויות קטנות ובלתי שגרתיות מתקיימי� בארגוני� , )הירארכי ותהליכי� פורמליי�

 ).'עבודת צוות וכד, תפקידי� מרובי משימות ("אורגניי�"
, פלדה(חומר גל� זה יכול להיות חומר פיזי . שמעבד הארגו�,  הגל� עצמו התרכז בטיבו של חומרארלס פרו'צ

, מדעי(או יכול להיות מידע )  חולי�"חולי� בבית,  ספר"תלמידי� בבית( אד� "יכול להיות בני, )נייר, פלסטיקה
, תיהא� הוא אחיד ושגר: השאלה הטכנולוגית המכרעת העולה לגבי חומר הגל� היא). רפואי, טכני, פיננסי

יש ? ונדרשות טכניקות מיוחדות לטפל בו , או שיש בו חריגי� רבי�, ומעבדי� אותו בטכניקות שגרתיות וידועות
 :לכ� ארבע אפשרויות עקרוניות

 . דופ� ובאמצעות טכנולוגיה ידועה"המעבדי� חומר גל� סטנדרטי כמעט בלא יוצאי, ארגוני� שגרתיי� •
תו� היתקלות במקרי� חריגי� רבי� , ל� לא סטנדרטיי�המעבדי� חומרי ג,  שגרתיי�"ארגוני� לא •

 .ובשיטות שאינ� תמיד נהירות ובדוקות
א� ה� עוסקי� במוצרי� או בשירותי� לא , שיש בידיה� טכנולוגיה ידועה ובדוקה, ארגוני ביניי� •

 .סטנדרטיי� ומרובי חריגי�
א� משתמשי� בטכנולוגיה , ארגוני ביניי� העוסקי� במוצרי� או בשירותי� סטנדרטיי� ושגרתיי� •

 .מרובת חריגי�
על פי פרו ארגוני� שגרתיי� יטו לדפוסי ארגו� וניהול בירוקרטי� ואילו ארגוני� בלתי שגרתיי� יו 

 .לדפוסי ארגו� וניהול הרבה יותר גמישי� ובלתי פורמאליי�
 

 :גודל ומבנה ארגוני 
� מבנהו וטיבה של סביבת הארגו� וגודלו של שכ� קיי� קשר הדוק בי� גודל הארגולגודל הארגו� יש חשיבות 

. או מספר עובדי�, נכסי�, רווחי�, היק� מכירות: אפשר למדוד את גודלו של הארגו� בדרכי� שונות. הארגו�
 דרישה לחלוקת העבודה ולהתמחותמצד אחד : כל ארגו� גדול עומד לפני שתי דרישות בסיסיות מנוגדות

, בסופו של דבר,  מנת שהידע ומיומנות המומחי� ייתרגמו"על, לתיאו�דרישה ומצד שני , במשימות השונות
או השירות שהארגו� נוטל על / מורכבות הארגו� מתבטאת במגוו� משימות הייצור ו. למוצר או לשירות של�

, המתבטאת במספר הפונקציות, מגוו� זה יוצר מורכבות אופקית של הארגו�. עצמו ובקשרי הגומלי� ביניה�
הצור� בתיאו� בי� הפונקציות והיחידות השונות מחייב ג� , ואול�.  והיחידות השונות של הארגו�העיסוקי�

התיאו� והבקרה ,  אלה אמונות על הניהול"המתבטאת במספר רמות ההירארכיה בארגו�, מורכבות אנכית
 . בארגו�
כאשר אנשי� . ירארכי מספר האנשי� הצריכי� לדווח ישירות לכל ממונה במבנה הה–" מוטת השליטה"רוחב 

כאשר מספר . מוטת השליטה ביחידה הארגונית רחבה, רבי� חייבי� לדווח לממונה אחד ולקבל ממנו הוראות
 .מוטת השליטה צרה, הכפופי� ישירות הוא קט�

 מספר קט� �שטוח. שבכל אחת מה� מוטת שליטה צרה,  בעל מספר רב של רמות הירארכיה"מבנה ארגוני תלול
 .רכיה ומוטת שליטה רחבה יותרשל רמות הירא

נמצא כי ארגו� תלול הצליח יותר בעשיית רווחי� ובמימוש השקעות מארגו� , קרזו ויאנוצאז פי מחקר� של "על
הדרגי� הגבוהי� יכלו לבקר החלטות . בארגו� התלול התקיי� תהלי� מסודר יותר של קבלת החלטות. שטוח

שעובדו בדרג הנמו� , ליכי איסו� מידע ומהחלטות טכניותשנתקבלו בדרג הנמו� מה� והיו משוחררי� מתה
עובדה , בארגו� השטוח היה כל עומס ההחלטות מוטל על דרג אחד. א� התבזבז זמ� במעבר מדרג לדרג. מה�

 .  א� תהלי� קבלת ההחלטה היה מהיר יותרשפגעה ביכולת עיבוד המידע והתיאו�
וס� פיננסי במצבי משבר או ביכולת להשקיע במוצרי� ח, יתרונותיו של ארגו� גדול ה� שליטה בשווקי�

ארגו� גדול חשו� . גודל יכול להיות ג� נטל, ואול�. ובשירותי� חדשי� וחיסכו� בעלויות הנובע מיתרונות לגודל
שאיננה מסייעת וא� מפריעה לזריזות , ארגונית וכלכלית" דינוזאוריות"ל,  כלומר"לתפיסות מאובנות, לסרבול

 . לגמישות מול שווקי� חדשי� ולהיענות מהירה לצורכי לקוחות, לוגיתעסקית וטכנו
 ?וכיצד לנטרל את חסרונות הגודל , כיצד לשמר יתרו� של גודל ע� גמישות ארגונית

 .יצירת שותפויות בי� ארגוני� גדולי� וקטני� .א

 .ני� של קבלנותבהסדרי� שו, לגורמי חו$, שאינ� בליבת העסקי� של הארגו�, העברת פעילויות ארגוניות .ב
 :תרבות ומבנה ארגוני 

 יש "את יחס החברה לממדי ארגו� הנראי� טכניי� וניטראליי�, במקרי� רבי�, התרבות החברתית מגדירה
היחס , למשל. בתרבויות אחרות, ואפילו אסורי�, דברי� המקובלי� בתרבויות אחדות ואינ� מקובלי�

המקרי� על , קדושה ומעמד חברתי היא קוד תרבותי עמוק, יש חברות שבה� הירארכיה של סמכות  .להירארכיה
ניסיו� , לפיכ�. בי� שהוא יעיל או מתאי� לארגוני� מודרניי� ובי� שאינו, התנהגות ועמדות בכל תחומי החיי�

 הבנה ובמבוכה ה� "לבנות ארגוני� שטוחי� מדי ומשתפי� מדי בסביבה תרבותית הירארכית עלול להיתקל באי
יש חברות שבה� שולט בכיפה קוד תרבותי של שוויו� פוליטי , לעומת זאת. ה� של ההנהלהשל העובדי� ו

בניית ארגוני� יותר מדי . בלי קשר לכישוריה� או לתרומת� הכלכלית והחברתית של החברי� בתוכ�, וחברתי
� אזרחי� שמחו$ לארגו� ה, הירארכיי� בתרבות כזאת עלולה להיתקל בהתנגדות גלויה או סמויה של עובדי�

 .בקהילה ובמשפחה, שווי זכויות ומעמד בחברה
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 הראה כי קיימת שונות תרבותית שיש להביאה בחשבו� לצור� התארגנות וניהול יעילי� אשר הופשטדה
 :מאפייני� מדינות שונות

 .יחס לסמכות או שמירת מרחק. 1
 .ותו תועלותיו ורצונו ער� חברתי המבטא את הפרט את חיר"אינדיווידואליז� לעומת קולקטיביז�. 2
שגיות המיוחסות לגבריות לעומת ער� חברתי המעדי� י ער� המעדי� משימתיות וה–גבריות לעומת נשיות . 3

 .יחסי� בינאישיי� והבעת רגשות המיוחסי� לנשיות
 ער� חברתי של יציבות ופעולה על פי כללי� ברורי� ומיסוד לעומת ער� של נטילת "הימנעות מאי וודאות. 4
 .כוני� סובלנות ועמימותסי

יש להתאי� את מבנה הארגו� וניהול . אי אפשר ולא רצוי לכפות דפוס ארגו� וניהול אחיד בחברה רב לאומית
 .לתנאי תרבות מקומיי� כדי לשמור על כושר תחרותיות בענ�

  :מרכיבי הבניי� הארגוני
 :עקרונות הבנייה של מבני� ארגוניי� על יתרונותיה� וחסרונותיה� 

שיקול .  פי עיקרו� זה מקבצי� יחידות ונושאי תפקידי� המבצעי� עבודה זהה או דומה" על–דמיו�  •
היתרונות של ניהול . הדמיו� מכריע כאשר רוצי� לחזק את ההתמחות בפונקציות הארגוניות השונות

כיוו� שה� (מבני� על בסיס דמיו� מקור� ביכולת לנייד עובדי� בתו� היחידה מתפקיד לתפקיד 
וביכולת� של עובדי� , עומס או בעיות אחרות בעבודה, לתגבר או לעזור במקרי� של מחסור, )דומי�

 .בתפקידי� דומי� לקיי� תקשורת מקצועית טובה יותר
 פי המידה שבה ה� משלימי� זה " פי עיקרו� זה מקבצי� יחידות ונושאי תפקידי� על" על–השלמה  •

קידי� שוני� ביחידה אחת מבוסס על שירות או מוצר קיבו$ בעלי תפ. את זה בייצור או בשירות
.  אפשר לספק� בלא תיאו� ושיתו� פעולה מידיי� ושוטפי� בי� בעלי תפקידי� שוני�"שאי, משות�

ניהול� של מבני� על בסיס השלמה מסוב� יותר ורגיש יותר למחסור בכוח אד� מיומ� ולתקשורת 
 . אישית תקינה"פונקציונאלית ובי�

 פי הקרבה הגיאוגרפית של מיקו� הביצוע או " פי עיקרו� זה מקבצי� בעלי תפקידי� על" על–קרבה  •
 פני "לעתי� על,  פני אזורי� גיאוגרפיי� שוני�"בארגוני� המתפרסי� על.  פי קרבה בזמ� הביצוע"על

המספקי� , כמו סני� או שלוחה, מרכזי� תפקידי� המתבצעי� במקו� גיאוגרפי אחד, יבשות שונות
 פי קרבה היא "גרסה אחרת של ארגו� על. ירותי� או המוצרי� באותו מיקו� פיזי וגיאוגרפיאת הש

 רווח בעיקר בארגוני� הפועלי� במתכונת של –ביצוע שירות או ייצור ביחידות מוגדרות של זמ� 
, היתרו� הניהולי העיקרי של ניהול מבני� על בסיס של קרבה הוא חיסכו� בעלויות. עבודה במשמרות

 . אד�"ויות הנדרשות להעברת ציוד וחומרי� וכפילות מיותרת בכוחעל
 פי התמחות� בהענקת שירות ללקוח אחד או " פי עיקרו� זה מקבצי� בעלי תפקידי� על" על–לקוחות  •

עלותו גבוהה ,  פי סוג הלקוחות דורש מומחיות"ניהול מבני� על. לקבוצת לקוחות שצרכיה דומי�
שאי� לה ,  תחרותית או דרישה חוקית ומקצועית" הצדקה כלכליתונוקטי� בו רק כאשר יש לכ�
 .  חלופות פשוטות וזולות אחרות
 :תצורות טיפוסיות של מבני� ארגוניי� 

 :קיימי� ארבע תצורות שכיחות ביותר של מבני� ארגוניי� 

מייצגת  זהו מבנה שכל אחת מיחידות הארגו� בתוכו – )ארגו� על בסיס פעילויות(מבנה פונקציונאלי  .א
התיאו� במבנה כזה מושג . הנדרש כתשומות בתהלי� ההמרה) קרבה והשלמה, דמיו�(תחו� התמחות 

המבנה . לוחות זמני� ידועי� ומערכת ניהול הירארכית א� פשוטה, באמצעות תכנית עבודה קבועה
. ציבהפונקציונאלי אפשרי בארגו� קט� או בארגו� המייצר מעט מוצרי� או שירותי� בשוק מוגדר וי

כושר השינוי של ארגוני� , ואול�. בתנאי� אלה יכול מבנה כזה להביא למרב היתרונות לגודל ולעלות
בלא , הרגלי� של עבודה שגרתית, שכ� המבנה מחזק התמחות צרה, בעלי מבנה פונקציונאלי הוא נמו�

, ת עובדי�במבנה פונקציונאלי מתפתחת ג� תסמונת של התנהגו. מתוכנני� וקבועי� מראש, הפתעות
שלפיה עובדי� נוטי� לפתח הזדהות יתר ע� יחידותיה� ומשימותיה� ובתו� כ� מתנכרי� ליעדיו 

לליקויי תקשורת ולחוסר ,  התנהגות כזו גורמת לשיבושי� בייצור ובשירות–ולערכיו של הארגו� כולו 
 .תיאו� בי� יחידות

 הקבצת כל המשאבי� הנדרשי�  זהו מבנה המבוסס על–) ארגו� על בסיס מוצרי�(מבנה חטיבתי  .ב
תו� כדי שמירה על אחריות ניהול , היא החטיבה, בעבור ייצור של מוצרי� או שירותי� ביחידה אחת

החטיבה נבנית בגודל ובהרכב המאפשרי� להכיל את כל הפונקציות הנלוות . מרכזית מחוצה לה
טיבה מתפקדת באופ� הח. לתהלי� הייצור וההפקה של מוצר או משפחה של מוצרי� מאותו הסוג

המבנה . ה� בפעילות הייצור או השירות וה� בפעילות הכספית, עצמאי למחצה במסגרת הארגו� השל�
בהתערבותה של ) ועלויות(בלא צור� , החטיבתי מאפשר בקרה כספית יעילה על ההוצאות ועל ההכנסות

ע מפולת בחלקי� אחרי� ארגו� במבנה חטיבתי מפזר סיכוני� ומונ. ההנהלה המרכזית בתפעול השוט�
מדרבנת , שיטה זו מטפחת יזמות מקומיות, כמו כ�. א� חטיבה אחת נקלעת למשבר, של הארגו�

החיסרו� העיקרי של מבנה . להישגי שיווק ולהתייעלות פנימית ומעודדת תחרות עסקית פנימית
קת הנטייה ומתחז,  כל חטיבה בונה לעצמה מטה ויחידות עזר"חטיבתי מתבטא בכפילות המשאבי�

כל חטיבה רוצה לזקו� לזכותה את ההישגי� , שכ�. שלא לשת� פעולה ולתא� בי� חטיבות בתו� הארגו�
המבנה החטיבתי אינו יעיל ג� כאשר ההנהלה המרכזית מקשה על הנהלת החטיבה . באופ� בלעדי

 .ומצרה את צעדיה בניהול השוט� שלה ובתחו� היזמות של מוצרי� ושירותי� חדשי�
  זהו מבנה שיש בו שילוב של תשומות – ) וערב או על בסיס משולב�ארגו� על בסיס שתי(מטריצי מבנה  .ג
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,  תפוקות פי"ע� יחידות ניהול על, מחקר ופיתוח, שיווק, הנדסה: כמו, מיחידות מקצועיות קבועות בארגו�
. ותו� כדי הגדרה ברורה של תחומי האחריות של כל הגורמי� המקובצי� במבנה, המשתנות מפרויקט לפרויקט

, והיא מעסיקה לצורכי הביצוע משאבי�, מוקמת יחידה ארגונית אשר אחראית על המוצר הסופי, למעשה
משימות בהתא� לצרכי� הארגו� השל� מקצה כוחות ו, במבנה מטריצי. שמקור� ביחידות א� מקצועיות

העובד כפו� לשני , במהל� הפרויקט. ובמקביל עשויות להתקיי� כמה יחידות מול התפוקות הנדרשות, משתני�
 מה "המגדיר לעובד את פרטי המשימה שהוא נדרש לבצע, ממונה משימתי המוצב במנהלת הפרויקט: ממוני�
י� לבצע את המשימה באיכות ובכמות המנחה את העובד א,  וממונה מטע� היחידה המקצועית"לעשות

 .  הנדרשות
להקי� ולפרק מנהלות מיוחדות לניהול , בקלות ובזריזות, שכ� אפשר, המבנה המטריצי מצטיי� בגמישות רבה

מש� . המבנה מאפשר להעביר משאבי� ממשימות שמקצת� סטנדרטיות למשימות שאינ� כאלה. של פרויקטי�
יישו� של ידע בפיתוח , מבנה מטריצי מעודד העברת מידע עדכני. � פי הצרכי"קיו� המטריצה משתנה על

מבני� כאלה מאפשרי� לארגו� להתכונ� מראש לתמורות בסביבה . מוצרי� ושירותי� וקשר ישיר ע� הלקוחות
הכנת תשתית טכנולוגית ובדיקה של רעיונות חדשי� , פרויקטי� עתידיי�,  משימה ארעיי�"בעזרת צוותי

לקבל מרות של ממוני� מתחלפי� , העובדי� בארגוני� אלה מורגלי� לעבור מנושא לנושא. למחקר ולפיתוח
המבנה המטריצי יוצר ג� קשיי� ובעיות של הזדהות , ואול�.  הוק לפי צרכי� משתני�"ולבצע מטלות אד

 .ותחושות של עמימות וחרדות תעסוקה, ונאמנות
במטות , המשופעי� בדרגי ניהול, במבני� מורכבי�שכ� מדובר , קשה לתפעל ולנהל ארגוני� במבנה מטריצי

קיי� בה� מתח מתמיד בי� הדרישות של . במנגנוני תיאו� וקישור וברשתות תקשורת מסועפות, מנהליי�
, ונדרשות לניהול� מנהיגות ארגונית מתאימה, יחידות הא� המקצועיות לבי� הדרישות של מנהלי הפרויקטי�

לפרטיות , יצירתיות וסובלנות למוזרויות, רבות ארגו� המקדשת מצוינותרמה גבוהה של לכידות חברתית ות
 .ולשונות בי� חברי הארגו�

 :מבני רשת 
 לעתי� כשילוב של כמה יחידות פנימיות השומרות על ייחוד� –מבני� אלה מסודרי� בתבנית הדומה לרשת 

ולעתי� , ל כפיפות אחת לשניה פי הירארכיה והגדרה ברורה ש"שלא על, ומשלימות זו את זו בתו� הארגו�
אפשר למצוא מבני רשת בחברות . כשילוב של יחידות בתו� ארגו� הא� וארגוני� בגדלי� שוני� מחו$ לארגו�

שנוצרו בעקבות פירוק של חברה גדולה לרשת של , ואפשר למצוא רשתות, שחברו יחד לרשת אחת, קטנות
.  ארגוני� גדולי� ע� ארגוני� קטני� ועצמאיי� ועודרשתות אחרות נוצרות משותפויות של. יחידות עצמאיות

 .מבני רשת נועדו לשלב גמישות של ארגוני� קטני� ע� יתרונות כלכליי� של ארגוני� גדולי�
 :מיילס וסנאו מתארי� שלושה סוגי� של מבני רשת 

שאבי�  התקשרויות ארוכות טווח בשוק יציב ונית� לחיזוי באמצעות יצירת חיבור של מ– רשת יציבה .א
, ע� זאת. בחוזה קבוע,  כלל"בדר�, כמה חברות קטנות קשורות לחברה מובילה, במבנה זה. בשרשרת

 . החברות הקטנות ממשיכות לתת שירותי� ג� לגורמי� נוספי�

המייצרות או מספקות מוצרי� ושירותי� בעלי טווח ,  בריתות זמניות בי� חברות קטנות– רשת דינמית .ב
 . שלא כדאי לה� לייצר או לספק שירותי� בעצמ�, ותפיתוח קצר לחברות גדול

 פי "המספקות זו לזו את צורכיה� על,  המורכבת מיחידות ארגוניות עצמאיות– רשת פנימית .ג
 .ומתנהלות כמרכזי רווח או מרכזי שירות עצמאיי�, התמחויותיה�

להגמשת יחסיו ע� , הארגו�כאמצעי יעיל ביותר להגברת כושר התחרות של , לעתי� קרובות, מבני רשת מתגלי�
ה� מחייבי� , ואול�. לשיפור איכות המוצרי� והשירותי� ולחדשנות טכנולוגית ושיווקית, לקוחותיו וספקיו

כישורי ניהול ותפעול מיוחדי� של יחסי עבודה ויחסי� עסקיי� ע� גורמי� שאינ� נתוני� למרות מרכזית 
התחמקות , אלא ג� של הונאה, חוסר שיתו� פעולהוקיימי� בה� סיכוני� תמידיי� לא רק של , וישירה

כיוו� שה� בנויי� בעיקר על אמו� ,  עמידה בסטנדרטי� שנקבעו בי� כל השותפי� לרשת"ממחויבויות חוזיות ואי
 .ופחות על מרות וסנקציות

 : הנרי מינצברג –דינמיקה של מבני� ארגוניי� 
 

זיהה בארגו�  לפיכ�. ארגו� ורצונ� של בעליו וראשיו הפריד בי� המציאות הארגונית לבי� מטרות המינצברג 
 " :הארגו� האמיתי"שיצרו את , חמישה מרכיבי� מבניי�

 צמרת אסטרטגית .1
 )מנהלי הקו(קו תיכו�  .2
 ליבה תפעולית .3
 סגל טכני .4
 סגל מנהלתי .5

. על הבטחת ביצוע היעדי� שלו ועל ניווט הארגו� בסביבתו,  מופקדת על הנהגת הארגו�הצמרת האסטרטגית
הקשר בי� הצמרת האסטרטגית לבי� הליבה התפעולית . צמרת טיפוסית היא מועצת המנהלי� של ארגו� עסקי

מדרג הניהול שמתחת לצמרת , אלה ה� המנהלי� לאור� שרשרת הניהול. מנהלי הקו התיכו�נעשה באמצעות 
 אפשר למצוא את עוליתבליבה התפ. המפעיל את אנשי הליבה התפעולית, האסטרטגית ועד לדרג הניהול הזוטר

 .או השירותי� של הארגו�/ את המשימות הדרושות לייצור המוצרי� ו, ישירות, עובדי הארגו� המבצעי�
היא מפעילה את . הצמרת האסטרטגית איננה נמצאת בקשר ישיר ע� הליבה התפעולית, בארגוני� מורכבי�

לש� . יניות האסטרטגית להוראות ביצועהמנהלי� בדרג זה מתרגמי� את המד. הארגו� באמצעות הקו התיכו�
, ניתוח, תכנו�,  נות� שירותי פיתוחהסגל הטכני .סגל מנהלתי וסגל טכני: ה� נעזרי� בשני רכיבי� נוספי�, כ�
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 נות� הסגל המנהלתי. במשימותיו העיקריות של הארגו�, מעקב ובקרה הנחוצי� באופ� ישיר לתהליכי העבודה
שירותי� אלה אינ� קשורי� . � לארגו� לש� הפעלה תקינה של יחידותיוהנחוצי, שירותי תמיכה עקיפי�

שמירה , בינוי ותחזוקה,  ציבור"יחסי,  אד�"ניהול כוח: כמו, והוא מטפל בנושאי�, לתחו� העיסוק העיקרי שלו
 .וייעו$ משפטי

 :מערכות פעילות במבנה הארגוני 
 :ות במשולב ובחפיפה הפועל, ")זרימות("זיהה חמש מערכות של פעילות מינצברג 

 כפי� בי� בעלי "לית של ממונהא מגדירה את יחסי הסמכות הפורמ– ליתאמערכת הסמכות הפורמ .א
את , יחסי� אלה אמורי� לשק� את חלוקת העבודה הפונקציונאלית בארגו�. התפקידי� השוני� בארגו�

ברור , ליתאסמכות הפורמ פי מערכת ה"על. ואת יחסי הסמכות ביניה�, קיבו$ התפקידי� ליחידות עבודה
 . ומי ה� השווי� לו בדרגה ובסמכות) א� בכלל(על מי הוא ממונה , לכל אחד למי הוא כפו�

 ומשקפת את הפעילויות המתוכננות , ליתא קשורה למערכת הסמכות הפורמ– מערכת הפעילויות המווסתות .ב
, טיפול בתיקי�, שינוע חומרי גל�(עבודה מבצעית . א: בי� בעלי התפקידי� השוני� בארגו� בשלוש קטגוריות

המתנהלת בעיקר בקו התיכו� , בקרה וקבלת החלטות, עבודת פיקוח. ב, )טיפול בלקוחות, הרכבה, ייצור
עבודת . ג, )הליבה המבצעית ויחידות המטה השונות, פעילויות הניהול בקשר שבי� הצמרת האסטרטגית, כלומר(

הכנת (הכוונה ותכנו� של תהליכי קבלת החלטות מסוגי� שוני� , שעיקרה פעילויות להכנת תשתית ידע, מטה
 ).כתיבת דוחות מעקב ובקרה, הפצת חוזרי�, כתיבת נהלי�, תכניות

בי� חברי ) הספונטאניי�( מתארת את הקשרי� הבלתי מתוכנני� –  מערכת התקשורת הבלתי פורמלית .ג
 פי תרשימי הזרימה המתוכנני� והרצויי� "הזור� על, ואת מעבר המסרי� הנוספי� של המידע הרשמי, הארגו�

וכ� , הקשור לעבודה הנדרשת, בערוצי� אלה עוברי� מידע פונקציונאלי. של הסמכויות והפעילויות המווסתות
 " אישיי� ותיאו� פעילויות באמצעי תקשורת בי�"יחסי� בי�. אינטרסי� ורכילות ארגונית, מסרי� של רגשות

מקצת התמריצי� והעידוד , לעתי� קרובות. והגווני� העדיני� של המשימותאישית חיוניי� להעברת הדרישות 
תגובותיו הישירות של מקבל . לביצוע המשימות מתבטאי� ביחסי� האישיי� שבי� המעורבי� בביצוע�

לתקשורת הבלתי . או להתאמת� לתנאי� המיוחדי� של העבודה, ההוראות מסייעות לעתי� לשינוי ההוראות
קיימת ג� תקשורת בלתי , ואול�. שאיננה קשורה לעבודה עצמה, ג� חשיבות חברתיתלית נודעת אפורמ
 .הדלפת מידע, למשל. הפוגעת בתהליכי העבודה, לית בכל רמות הארגו�אפורמ

 פי מפת "כלומר שלא על, ליי�א נוגעת לקשרי עבודה תפקודיי� אבל בלתי פורמ–מערכת מצבי עבודה  .ד
, או מקבוצות קטנות של עמיתי� ושותפי� לתפקיד" קליקות"בת ממערכת זו מורכ. סמכויות הרשמיתה

של " קליקות"כ� אפשר למצוא . אבל לעתי� ג� חוצי� דרגי�, הפועלי� בעיקר בקווי תקשורת אופקיי�
של גורמי� " קליקות"ו, של אנשי מטה ומנהלי הקו התיכו�" קליקות", מומחי� שוני� בליבה התפעולית

רופפי� " קליקות"הקשרי� בתו� ה.  שוני� ה� במטות וה� בדרג הניהול התיכו�בצמרת האסטרטגית וגורמי�
ה� מאופייני� . ומתרכזי� בעיקר סביב מטלות ספציפיות או תחו� מסוי� של קבלת החלטות,  כלל"בדר�

שאיננה , ומאפשרי� לארגו� גמישות בתפקוד, ליתאליי� ובתקשורת בלתי פורמאביחסי עבודה בלתי פורמ
 .ליותארכות הפורמקיימת במע

 : שייכות למערכת זושאינ�,  קיימי� מספר סוגי החלטות – הוק �מערכת קבלת החלטות אד .ה
 .שה� החלטות ביצוע שגרתיות וטכניות באופיי�, החלטות תפעול �
 .שה� בעיקר� החלטות תיאו�, החלטות מנהל �
כאלה הנוגעות למשברי� או או , הנוגעות למטרות הארגו� ולמדיניותו ארוכת הטווח, החלטות אסטרטגיות �

 .לחריגי� בתפעול ובמנהל
מערכת פעילויות וקבלת החלטות החוצה את כל , לעתי� קרובות, מוצאי�" מסודרי�"בארגוני� מורכבי� ו

אבל היא , זוהי מערכת מבוקרת היטב ומתוכננת מלמעלה. התקשורת והפעילויות המבוקרות, קווי הסמכות
 פי מידותיו של "על" תפורות"בצורה מזדמנת ולגבי משימות מיוחדות שאינ� ) �לגופו של עניי( הוק "מופעלת אד

 .    פי המשימה העומדת על הפרק"אלא על, המבנה המסודר והממוסד
 :מנגנוני תיאו� ארגוני 

 :המופעלי� בארגו� כדי לשלב בו את חלקיו השוני�,  מתאר שלושה מנגנוני תיאו�מינצברג
 "לית ובי�א המופעל באמצעות תהלי� פשוט של תקשורת בלתי פורמ מנגנו� תיאו�– תיאו� הדדי �

באותו ,  בי� האנשי� העובדי� באותו צוות"תיאו� הדדי חיוני ה� במצבי� פשוטי� מאוד. אישית
למשל ,  וה� במצבי� מורכבי� מאוד"או בי� ממונה לכפיפיו ביחידות קטנות, בי� עמיתי�, משרד

היכרות ותמיכה הדדית חשובי� לקבלת החלטות ,  אמו� הדדי,שבה אינטימיות, בצמרת האסטרטגית
 . ודאות ולחצי� קשי�"בתנאי אי

הוא מופעל כאשר .  מנגנו� תיאו� זה מופעל ג� הוא ביחידות עבודה קטנות יחסית– פיקוח ישיר �
ויש צור� בריכוז , מורכבות העבודה ותיאו� המשימות אינ� יכולי� להיער� עוד בתיאו� הדדי בלבד

 . י אד� שעיסוקו מתמצה בכ�"אות וההנחיות עההור
הוראות ותקנות ,  מנגנו� תיאו� המפעיל אנשי� ומתא� ביניה� באמצעות נהלי�– סטנדרטיזציה �

 אישית ישירה "שנקבעו מראש עוד לפני תחילת ביצוע העבודה ולא באמצעות תקשורת בי�, אחידות
מנהלי ומדעי של , קבעות על יסוד ניתוח טכניתקנות אלה נ. או באמצעות מנהל או מפקח ישיר, והדדית
מכיר , שלשמה נקבעו הסטנדרטי�, ועל יסוד ההנחה שלפיה כל מי שמעורב בביצוע המשימה, העבודה
 . סטנדרטיזציה מצמצמת את הצור� בפיקוח ישיר צמוד של ממונה.  פיה�"שולט בה� ופועל על, אות�

 :ביטוי בשלוש הצורות הבאותתהליכי תיאו� באמצעות סטנדרטיזציה באי� לידי 
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הגדרה ברורה של התפוקה הנדרשת וממדיה האיכותיי� והכמותיי� . סטנדרטיזציה של התפוקה .א
 .בפרק זמ� מוגדר

והתנהגות ,  הגדרת כישורי� ויכולות רלוואנטיי� לבעלי מקצוע.סטנדרטיזציה של הכישורי� .ב
 . מקצועית מצופה

 פי הנחיות "העובד פועל על. הליכי העבודה עצמ�הגדרה ברורה של ת. סטנדרטיזציה של העבודה .ג
 .  טכניות שנקבעו מראש והוא אומ� לבצע�

. או צירו� כלשהו של שניה�, התיאו� השכיח הוא פיקוח ישיר או תיאו� הדדי, בארגו� פשוט וקט� בממדיו
המביאה , בארגוני� גדולי� ומורכבי� יותר יש מקו� לסטנדרטיזציה של התפוקות או התשומות השונות

,  ודאות"האי, בארגוני� גדולי� ומורכבי� היק� הפעילות.  אד� ובאמצעי פיקוח ישירי�"לחיסכו� בכוח
, מחייבי� את הארגו� לתא� לא רק בדרכי� ישירות או סטנדרטיות, לחצי הסביבה ועוד, הסיכוני� העסקיי�

 . וגמישות בקבלת החלטותליתאשבה� מתקיימות התייעצות בלתי פורמ, אלא לחזור לדפוסי תיאו� הדדי
 :מנגנוני התיאו� השכיחי� במערכות הפעילות השונות

 . פיקוח ישיר וסטנדרטיזציה"מערכת הסמכות הפורמלית .א

 . תיאו� הדדי"מערכת התקשורת הבלתי פורמלית .ב
 . סטנדרטיזציה של תהליכי עבודה ושל תפוקה"הפעילות המווסתת .ג
 . פיקוח ישיר ותיאו� הדדי"מצבי עבודה .ד
 . תיאו� הדדי" הוק"ת אדהחלטו .ה

 : אינטגרציה –מבני� ארגוניי� 
 :הציע חמישה מבני� טיפוסיי� לארגוני� מינצברג

 חלוקת ,  כלל אי� בו סגל טכני ומנהלתי"בדר�). פירוט+שכלול( מאופיי� בחוסר שפרוט –מבנה פשוט  .א
). מבנה אורגני(חה רכית ניהול שטואיש מעט מאוד בידול תפקידי� בי� המחלקות והיר, העבודה רופפת

, הסמכות מרוכזת בידי המנהל הבכיר. באמצעות פיקוח ישיר, בעיקר, התיאו� במבנה הפשוט מתבצע
מבנה זה מאפיי� ארגוני� חדשי� . ומרבית ההחלטות מתקבלות ומוכרעות בצמרת האסטרטגית

 .מיתאוקטני� יחסית בסביבה דינ

 פי "היחידות מקובצות על, יה רוטינית וידועה פי טכנולוג" המבנה מעוצב על– ביורוקרטיית מכונה .ב
התמחות ותכנו� הפעילות , שיטת התיאו� השלטת היא סטנדרטיזציה של תהליכי עבודה . פונקציות

סוג זה של ארגו� מאפיי� ארגוני ציבור . ביזור סמכויות אנכי ואופקי קיי� במידה מועטה. מראש
 .הפועלי� בסביבות יציבות יחסית, גדולי�

,  מבנה המאפיי� ארגוני� גדולי� בסביבות מורכבות א� יציבות– רטיה פרופסיונליתביורוק .ג
ובממד זה , )מתמחי�( אד� וידע פרופסיונליי� "א� דורשי� כוח, המתבססי� על טכנולוגיה ידועה

הביזור אופקי , הליבה התפעולית גדולה, ההתמחות אופקית. מבוצעת סטנדרטיזציה של כישורי�
 . ואנכי

, למכללות,  בת"לחברות, המתפצל לחטיבות משנה,  מבנה טיפוסי של ארגוני�– מפוצלהדפוס ה .ד
לית לתיאו� ע� היחידות אתו� דרישה מינימ, כל יחידת משנה פועלת כארגו� כמעט נפרד. 'לאגפי� וכד

התיאו� מתבצע באמצעות סטנדרטיזציה ,  פי דרישות השוק"החלוקה נערכת על. הארגוניות האחרות
 . תשל התפוקו

 ,  הוק"אד, במבנה זה מצוותי�. המשתנה בהתא� לצרכי�, אורגני,  מבנה ארגוני נזיל–  הוקרטיה�אד .ה
ההתמחות העיסוקית גבוהה ביותר ומנגנו� התיאו� הנדרש . מומחי� מתחומי� שוני� לצור� ביצוע פרויקט

ולכ� , דש ולשמור על יצירתיותלח, ארגו� זה נועד ליצור.  בתו� כל צוות ובי� הצוותי�"הוא זה של תיאו� הדדי
 פי דרישות השוק או דרישות "הנבנה על,  כלל זהו ארגו� זמני"בדר�. כל צורה של סטנדרטיזציה זרה לו

אי� משמעות להבחנה בי� מבצעי� . שבעקבותיה� מעבירי� מומחי� ממקומות שוני� בארגו�, פונקציונאליות
 . מורכבת ובלתי ידועה, � בסביבה דינמיתארגוני� אלה פועלי. לבי� סגל טכני וסגל מנהלתי

 137' השוואה בי� מינצברג לסמואל עמ
  מבנה חטיבתי–דפוס מפוצל 

  מבנה מטריצי של צוותי משימה–דפוס אד הוקרטי 
  מבנה פונקציונאלי–ירוקרטיית מכונה ובירוקרטיה פרופסיונלית 

 :הארגו� כמערכת פתוחה 
. שבו יש פעילות הדדית בי� האלמנטי� השוני� בו והוא מווסת את עצמו, מערכת הינה מבנה, ה'א� פיאז' פי ז"על

 מהקבצות אחרות של אלמנטי� טמו� בהיות המערכת יותר מאשר ס� כל מרכיביה" מערכת"המאפיי� המייחד 
המרכיבי� את המערכת ) האלמנטי�(מיקה של פעילות הדדית בי� החלקי� א היא דינ)הסיסטמיות(המערכתיות 
) פעולה משותפת ומתואמת(כאשר מתקיימת בפעילות זו סינרגיה . ובינ� לבי� סביבת המערכת, לבי� עצמ�

 .המפיקה תועלות יותר ממה שמפיקי� כל חלקיו, נוצרת שלמות או כוליות, פנימית וע� הסביבה
לסכ� חסרונו של אחד המאפייני� במערכת הארגונית עלול .  הגדירו שבעה מאפייני� של מערכת פתוחהכ+ וקאה�

 :את קיומו של הארגו� 

 הכוונה לגבולות – קיומ� של גבולות ברורי� בי� המערכת הארגונית לבי� מערכות ארגוניות אחרות .1
בארגוני� שהגבולות שלה� . מערכות המשנה שלה והחברי� בה, היוצרי� מובחנות של הישות הארגונית

לגיוס , מצד אחד, האחראי�, גו�אלה תפקידי� בגבולות האר. ברורי�" תפקידי הספר"ג� , ברורי�
תפקידי� אלה . להעברה ולהפצה של תפוקות מ� הארגו� לסביבה, ומצד אחר, משאבי� מ� הסביבה
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. אמורי� להג� על הארגו� מפני הפרעות חיצוניות ולייצג את האינטרסי� של הארגו� מול הסביבה
והעובדי� בה� הופכי� ,  בעברהגבולות הארגוניי� של הפעילות והזהות ה� הרבה יותר גמישי� מאשר

א� ג� , שירות ספציפית/ ה� חברי� ביחידה או בקבוצת ייצור": מרובי דרכוני� ארגוניי�"לאזרחי� 
 לאומית "ה� חברי� בשלוחת החברה הרב, שירות שיש לה� קשרי עבודה ע� אחרי�/ קבלני ייצור

 .אחרותא� ג� במער� הבריתות העסקיות של החברה ע� חברות , במקו� מסוי�

 מערכות המקננות זו בתו� זו " מערכות ותת תת" תכונה המצביעה על קיומ� של תת– סדר הירארכי .2
ויחסי , מערכות משנה אלה מתארות יחסי סמכות ואחריות בי� ממוני� לכפיפי�. ויוצרות סדר הירארכי

מוצאי� , כיג� א� רוב מערכות הארגו� עדיי� מושתתות על סדר היראר. תלות תפקודיי� ומקצועיי�
ונוצרות מערכות משנה הקשורות זו בזו במידות שונות של , יותר ויותר מקרי� שבה� משתבש עיקרו� זה

 .אלא סדר רשתי מסוגי� שוני�,  פי סדר הירארכי"שלא על, הדיקות או רפיפות
המקיימות המרה חיובית של ,  תכונה של מערכות ארגוניות– אנטרופיה שלילית ושיווי משקל דינמי .3

המרה חיובית פירושה הצלחת הארגו� לגייס מ� הסביבה יותר משאבי� ממה . משאבי� ע� הסביבה
הפרש חיובי לטובת הארגו� בי� התפוקות המשווקות לסביבה לבי� . שהוא משקיע בייצור תפוקותיו

. אלא ג� צמיחה והתרחבות, המשאבי� המגויסי� ממנה מאפשר לארגו� לא רק קיו� שוט� ברמה כלשהי
למצב , או אפילו חוסר שיווי משקל, כות ארגוניות מנסות לעבור כל הזמ� ממצב של שיווי משקל רופ�מער

באופ� זה ה� יכולות . שבו ה� נותנות לסביבה פחות ממה שה� מקבלות ממנה, של שיווי משקל יציב
 .שפירושו שקיעה או א� היעלמות מ� הנו� של הארגוני�, להימנע ממצב של אנטרופיה

מנגנוני איסו� , בצורת תפקידי�, ארגוניי� שוני�" משושי�" קיומ� של – ל מנגנוני משובקיומ� ש .4
מאז� "הנשלחי� מ� המערכת הארגונית אל הסביבה ומדווחי� לארגו� על , וניתוח מידע ומפגשי�

אלה חיוניי� למערכות בארגו� כדי שיוכלו להסתגל " משושי�. "שלו ועל מיקומו בסביבה" האנרגיה
ככל שהסביבה פחות יציבה וקבועה כ� מנגנוני המשוב יותר קריטיי� למניעת משבר . � בסביבהלשינויי

 .אמינות וזריזות, ומ� המערכות בארגו� נדרשות יותר רגישות, ומצוקה ארגוניי�
המאפשרי� למערכת ,  ארגוניי�" אלה ה� מנגנוני� פני�– קיומ� של מנגנוני שימור והסתגלות .5

אחד . א� ג� לשמר את ייחודה, ויי� הנכפי� עליה או שהיא יוזמת אות�הארגונית להסתגל לשינ
תרבות הארגו� אחראית לתשתית הערכית והנורמטיבית של . המנגנוני� הבולטי� הוא תרבות הארגו�

 .הארגו� ומתפתחת מתו� ההיסטוריה המיוחדת והמייחדת של הארגו�
ת מתרחשת באמצעות העמקה של חלוקת  צמיחה של מערכת ארגוני– גידול באמצעות שפרוט ובידול .6

פירוק והקבצה של משימות ומשימות משנה ליחידות , העבודה וההתמחות של מרכיביה השוני�
ארגוני� גדלי� ומתפתחי� עד לשלב שבו אפשר . ולתפקידי� נבדלי� ומתמחי� לש� שכלול היכולת

ה כזו או אחרת של לזהות בה� מערכות משנה המתפקדות באורח מובח� מיחידות אחרות ובמיד
 .עצמאות

היכולת .  קיומ� של מסלולי� ואמצעי� חלופיי� להשגת יעדי הארגו�– ריבוי דרכי� להשגת המטרות .7
כלומר הקשרי� בי� כל מרכיבי , לקיי� חלופות מעשיות להשגת יעדי הארגו� נובעת מתכונת המערכתיות

המבוסס על צוותי עבודה ותכנית , י�א� ערו$ פעולה מסו, לפיכ�. המערכת ובינ� לבי� גורמי הסביבה
אפשר לבנות ערוצי פעולה חלופיי� שבה� צוותי� אחרי� , אינו פועל כמצופה או כנדרש, עבודה מסוימת

כי בזמ� נתו� לא יהיו בידי הארגו� פתרונות ארגוניי� נאותי� לערו$ , אמנ�, ייתכ�. ודרכי פעולה אחרות
להכשיר עובדי� ולבנות מערכות , לגייס משאבי� נוספי�, אפשר להסיט משאבי�, ואול�. הפעולה הכושל

הנחת שוויו� . ולצאת מ� המבוי הסתו� שאליו נקלע הארגו�, ניהול ובקרה בעבור מסלולי פעולה חלופיי�
שכ� מהותו של תכנו� , האחרית בתורת המערכות חשובה מאוד ועומדת בבסיסו של כל תכנו� אסטרטגי

 .כי� ואמצעי� חלופיי� במצבי� משתני�אסטרטגי היא היכולת להציע דר
 :ארגו� וסביבה 
התהליכי� הפנימיי� של הארגו� נובעי� מתנאי הסביבה המאפשרי� ,  פי תורת ההתניות" על– תורת ההתניות

, להתאי� את עצמו לאילוצי� הנכפי� עליו במגעיו ע� סביבתו, לצור� קיומו והישרדותו, ארגו� נדרש. את פעולתו
הסתגלותו של הארגו� למציאות באה לידי . שתמש ביכולותיו ובמדיניותו כדי להשפיע על הסביבהא� ג� יכול לה
 .המותא� לתנאי הסביבה המשתני�, ביטוי במבנה

הדפוס המכני קרוב לטיפוס האידיאלי . דפוס מכני ודפוס אורגני:  זיהו שני דפוסי ארגו� מנוגדי�בארנס וסטוקר
הדפוס האורגאני מתאפיי� בעמימות של משימות ותחומי ' שימות פורמלי וכדעל פי ובר הוא הירארכי מתמחה במ
תקשורת בלתי פורמאלית המבוססת על התייעצות ולמידה במקו� על פקודות , אחריות מבנה פיקוח גמיש ועמו�

 . בארנס וסטוקר יחסו את ההבדלי� בי� הדפוסי� להבדלי� בסביבה הטכנולוגית שבה פעלו הארגוני�
 :שלה�" הארגו�" פי מידת " סווגו ארבע סביבות ארגוניות עלופיליפ טריסטפרד אמרי 

קיימי� ארגוני� , כלומר(בסביבה זו מתקיימי� תנאי תחרות טהורי� ומתוני�  :  מקרית�סביבה שלווה .א
היכולי� להשפיע על הביקוש , אי� מונופולי� או ארגוני� גדולי�, השווי� בגודל� וביכולת� להתחרות, רבי�
שבו הסביבה איננה , במצב כזה). ובשוק שורר שיווי משקל כלכלי, היצע למוצרי� ולשירותי� השוני�או ה

השינויי� הטכנולוגיי� , באות� אמצעי� לייצור ולשירות, במידה זו או אחרת, והכל משתמשי�, מאורגנת
 . חברתיי� ה� איטיי� וכמעט בלתי תלויי� זה בזה"והכלכליי�

יכול ארגו� לצמוח ולהתרחב , איטיי� אמנ�, בעקבות סדרת שינויי� בסביבה : תסביבה שלווה אבל מאורגנ .ב
מתגברת ). הקמת יחידות מטה וריכוז הניהול, חלוקת עבודה הירארכית, באמצעות התמחות יתר(

זוהי ראשיתו של . עד כדי היווצרות של תלות הדדית, המערכתיות של כמה מרכיבי� בתו� הארגו� ובסביבתו



 13 

דבר המשנה , מספר קט� של גורמי� בסביבה מתארג� כדי להגדיל את פלח הפעילות והשוק שלושבו , תהלי�
 .ודוח� לתחרות בי� כוחות שוק שאינ� שווי�, את כללי המשחק בשוק תחרותי טהור

 ארגוני� אחדי� בתוכה עוסקי� בתחומי� ,  זוהי סביבה שיש בה תחרות קשה על משאבי�:סביבה רועשת  .ג
שעיקרה הגברת , טקטית ואופרטיבית, סביבה כזו מחייבת היערכות אסטרטגית. יניה�דומי� ומתחרי� ב

, ביצירת סדר עדיפויות ובתכנו�, בי� השאר, היא מתבטאת. כושר התחרות ולאו דווקא צמיחה והתרחבות
, לעתי�, שפירושו, מפע� לפע� מתחייב ניסיו� הידברות ע� מתחרה. שמטרתו להרחיק את הארגו� ממתחריו

 . אלא ג� סביבה מאורגנת היטב, אי� זו סביבה תחרותית בלבד. תו� פעולה ומיזוגשי

חברתיי� ואחרי� מחו$ לארגו� , בסביבה כזו השינויי� רבי� והתלות בי� גורמי� כלכליי� : סביבה סוערת .ד
של מקור� אינו רק במפגש , שכ�. שתהליכי תכנו� וניהול ה� מעבר לשליטתו של הארגו�, הדוקה במידה כזו

אי� , כדי להתקיי� בסביבה סוערת. הארגו� ע� ארגוני� אחרי� אלא ג� ע� גורמי מדינה וגורמי� גלובליי�
ותחרות אי� , "האדמה סביב� רועדת "–ארגוני� יכולי� להסתפק בתמרוני� המשפרי� את כושר תחרות� 

ע� ארגוני� אחרי� עד תגובת הארגו� ברמה האסטרטגית צריכה להיות שיתו� פעולה . בה תמיד כדי לסייע
 שו� הסערה

 :להל� כמה התניות שכיחות ". התניות"גורמי הסביבה השוני� נקראי� בש� 
חלק מ� הטכנולוגיה הדרושה . כל ארגו� משתמש בטכנולוגיה כלשהי לייצור תפוקותיו : טכנולוגיה �

מרבית , ל�ואו. בפיתוח ובהדרכה, מפותח בתו� הארגו� בעקבות ניסיו� מצטבר או השקעות במחקר
 א� בקנייה ישירה "ועל כ� עליו לרכוש אותה, הטכנולוגיה הדרושה מצויה בסביבת הארגו� ולא בתוכו

.  אד� מיומ� ושירותי� טכנולוגיי� מגורמי� אחרי� בסביבתו"וא� בשכירת כוח, של ציוד וידע
יעה על כושר טכנולוגיית ההפקה של הארגו� קובעת אפוא את מקומו בחזית הידע והטכנולוגיה ומשפ

 .התחרות שלו
תנאי , מצב שוק העבודה,  מצב המשק והשווקי� השוני� מול תשומות הארגו� ותפוקותיו:כלכלה  �

 כל אלה מהווי� מסכת של גורמי� –' אבטלה וכד, אינפלציה,  לאומי והכלכלה הגלובלית"המסחר הבי�
 .ס משאבי� ולשווק את תפוקותיוהמשפיעי� בצורה ישירה ועקיפה על יכולתו של הארגו� לגיי, כלכליי�

 שינויי� בהרכב האוכלוסייה עקב גידול או התמעטות ועקב תנועות אוכלוסייה : דמוגרפיה �סוציו �
כמו ג� על ההרכב ,  כל אלה גורמי� המשפיעי� על שוק העבודה ועל שוקי הצרכני�–מאזור לאזור 

 .האנושי והמקצועי של הארגו�
, רשת תחבורה, קרבה או ריחוק ממרכזי עסקי� ותעשייה,  אוויר"גמז,  מיקו� גיאוגרפי:אקולוגיה  �

על זמינות ,  כל אלה משפיעי� על יכולת הפריסה של הארגו�–זמינות של משאבי� טבעיי� ומרכזי ידע 
 .שווקי� לתפוקותיו ותשומות חיוניות לפעולותיו

חשיפה לאמצעי , ות לח$פעילות� של קבוצ, שינויי� פוליטיי� בממשל המרכזי והמקומי : פוליטיקה �
 כל אלה משפיעי� באופ� ישיר או –שדולות למיניה� , פעולה פוליטית של איגודי� מקצועיי�, תקשורת

 .עקי� על יכולתו של הארגו� להמשי� ולתפקד
תקנות ונורמות משפטיות המגבילי� את פעולתו , בסביבת הארגו� מתקיימי� חוקי� : חוק ומשפט �

חוקי� לשמירת , חוקי� להגנת הצרכ�, קי� נגד התארגנות של קרטלי�קיימי� חו. ומפקחי� עליו
חוקי� . חוקי� לשמירת איכות הסביבה ועוד רבי� אחרי�, חוקי עבודה, הבטיחות והבריאות בעבודה

אלא ג� , ויזמות חקיקה לא רק שמגבילי� את חופש הפעולה של ארגו� לטובת האינטרס הציבורי
שמירה , ע� זאת. את עלות המוצרי� והשירותי� שהארגו� מספק, בסופו של דבר, עלולי� לייקר

א� . קפדנית על תנאי תחרות הוגנת ואיכות הייצור והמסחר יכולה לסייע רבות לפריחת� של ארגוני�
מערכת מיוחדת של , מדובר בתמריצי� להקמת מפעלי� ומוסדות בסקטורי� או באזורי� מועדפי�

הסביבה המשפטית יכולה אפוא להוות גור� חיובי להתפתחות . �חוקי� ותקנות יכולה להועיל לארגוני
 .ארגונית או גור� מעכב ומגביל

המשפיעי� על ,  קיימי� הבדלי תרבות בי� ניהול אמריקני לניהול יפני,ונסו�'י וג'אוצ פי " על:תרבות  �
 .גמישות הניהול ועל היכולת להגיב ביעילות לדרישות הסביבה

       
 ול יפניניה ניהול אמריקני

 העסקה לכל החיי� העסקה לטווח קצר
 קבלת החלטות קבוצתית קבלת החלטות אישית

 אחריות קיבוצית אחריות אישית
 הערכת עובדי� וקידו� איטי הערכת עובדי� וקידו� מהיר

 ליאפיקוח נרמז ובלתי פורמ ליאפיקוח גלוי ופורמ
 ניתוב קריירה בלתי מתמחה ניתוב קריירה מתמחה

 דאגה כוללת לעובדי� חלקית לעובדי�דאגה 
 

 :מסביבת ארגו� לאקולוגיה של ארגוני� 
מתאי� את עצמו , ההנחה שלפיה הארגו� סמו� תמיד על גורמי סביבה, ראשית : החולשות של תורת ההתניות

בהעדר שיטתיות , שנית. אליה� ואינו יכול לבחור סביבה או לעשות שימוש מושכל של ההזדמנויות בסביבה
 . סובלת התורה מטאוטולוגיה לא מעטה, זיהוי גורמי הסביבה ובנטייה לפירוט בלתי שיטתיב
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מצב שבו :  סביבה "תורת ההתניות נוגעת במצב אחד מתו� שלושה מצבי� אפשריי� של יחסי ארגו�, למעשה
הסביבה . א: שני המצבי� האחרי� ה� . הארגו� הוא המוקד והסביבה פועלת עליו כאוס� של אילוצי� ומגבלות

 ).אינטרקציה(הארגו� והסביבה מקיימי� ביניה� פעילות גומלי� . ב, היא המוקד) ולא הארגו�(
 :הסביבה היא המוקד 

. המעמידה את סביבת הארגו� במרכז הניתוח הארגוני, הוא שמה של גישה" אקולוגיה של אוכלוסיות ארגוניות"
אלא לגומחה , גישה זו אינה נוגעת לארגו� הבודד.  לחלוטי�הארגו� תלוי בסביבתו,  פי הנחת המוצא של הגישה"על

ארגו� בודד מצוי כפריט בתו� גומחה של אוכלוסיית ,  פיה"על. של ארגוני� מאותו הסוג או מאותו ענ� כלכלי
ההסבר להצלחה או לכישלו� של . הזקוקי� למשאבי� דומי� ומתחרי� עמו באותה גומחה, ארגוני� הדומי� לו

את הארגוני� המתאימי� " בוררת"הסביבה . נעו$ בתהליכי� של בררה טבעית, עלי� באותה גומחההפו, ארגוני�
 :על ארגוני� בגומחה פועלי� שלושה תהליכי יסוד , למעשה. ורק לה� יהיו סיכויי� לשרוד, לה

בהתא� לדרישות הסביבה וליכולות שהיא ,  תהלי� של דיפרנציאציה ארגונית וטכנולוגית–התגוונות  �
 .זו מתבטאת בהתפתחות� של סוגי ארגוני� שוני� באותה הגומחה. פשרתמא

,  תהלי� שבו ארגוני� מאמצי� את המנגנוני� המתאימי� ביותר להתמודדות ע� לחצי הסביבה–בררה  �
רק מקצת הארגוני� הוותיקי� והחדשי� שהתפתחו , בשלב זה. וזו מכחידה את הארגוני� הפחות יעילי�

 .די�בגומחה נתונה אכ� שור
לעתי� מתרחש בשלב . צמיחה וגידול של הארגוני� ששרדו,  מתרחשי� באמצעות ייצוב– שימור והכפלה �

ומנהיגי� , שבו משתלטי� כמה מ� הארגוני� היותר חזקי� על השוק בגומחה שלה�, זה תהלי� נוס�
 .לאיכות ולמחיר, אותו בכל מה שקשור לסטנדרטי�
וג� במידה כלשהי של , במאגר של משאבי� קריטיי� המצוי בגומחהארגוני� הנמצאי� באותה גומחה תלויי� 

ניסיונ� של ארגוני� . סוג יחסי התלות והתחרות בי� הארגוני� בגומחה ואופיי� משפיעי� על הישרדות�. הדדיות
הכרו� בהתמודדות ע� לחצי , להתרחב ולצאת מ� הגומחה הטבעית שלה� לענפי� אחרי� הוא מעשה מסוכ�

ע� טכנולוגיה לא מוכרת וע� דפוסי שליטה לא , ע� מתחרי� מנוסי� שכבר פעילי� בשטח, רי�סביבה לא מוכ
ולפיכ� ג� בסכנת היחלשות , כמו כ� כרו� ניסיו� כזה ג� בהעברת משאבי� מ� הגומחה הטבעית. מוכרי� בגומחה

 ע� הזמ� את מאבדי�, ששרדו בגומחה הטבעית, ארגוני� גדולי� וותיקי�. מול המתחרי� בגומחה הטבעית
 והיא ,"כאינרציה מבנית"תופעה זו מוגדרת .  פי התנאי� החדשי� שנוצרו בגומחה"יכולת� להשתנות על

ביכולת� לקבוע " משלי� את עצמ�"ארגוני� , א� כ�. נכנסי� ארגוני� חדשי� לגומחה, בכל זאת, מסבירה כיצד
, וחרת את הארגוני� המתאימי� ביותרהיא ב. הסביבה היא הקובעת שינויי� בארגוני�, למעשה. אסטרטגיה

הדפוס הארגוני של הארגו� ,  פי מודל זה"על. וארגוני� בודדי� ה� חסרי אוני� ביכולת� להשפיע על התהלי�
הבודד משתנה ומתפתח בהתא� לחוקי סביבת הגומחה ואי� לו חופש פעולה רב בהצגת יעדי� משלו או בקבלת 

 . החלטות ספציפיות משלו
 :בה מקיימי� ביניה� זיקת גומלי� הארגו� והסבי

 יש מידה ניכרת של אוטונומיה ויכולת מניפולציה של " לארגו� ולסביבה" לכל צד,פרי פפר'ג פי גישה זו של "על
ומידת היכולת להתמודד עמה תלויה , הקובע באופ� מוחלט לגבי הארגו�, הסביבה איננה גור�. משאבי� ועצמה

תלות במשאבי� המצויי� , אמנ�, קיימת. ביכולת תמרו� של ראשי הארגו� מצב פנימיות ו"לא מעט בהערכות
הסביבה עצמה איננה הומוגנית ולחציה אינ� ,  ואול�""תלות משאבי�"המודל נקרא לעתי� ,  ולפיכ�"בסביבה

באמצעות פעילות מושכלת המוצאת ביטוי בהחלטות , שהארגו� עצמו, מכא�. שיטתיי� בכיוו� מסוי�
או של , הסביבה עצמה במודל זה היא אוס� של ארגוני�. ל להשפיע על הסביבה ולעצב אותהיכו, אסטרטגיות

. ואחרי� ה� בלתי קשורי� ביניה�, מקצת� משלימי� זה את זה, שמקצת� מתחרי� זה בזה, ציבורי� מאורגני�
, למשל, להוא יכו. שבאמצעות� הוא מפקח על יחסיו ע� הסביבה ומנהל אות�, לרשות הארגו� דרכי� אחדות

 ודאות באמצעות שותפויות אסטרטגיות ובריתות ע� "הוא יכול להפחית אי, להפחית את תלותו בספק יחיד
 .שווקי� ומשאבי� אחרי�, המספקי� ידע, ארגוני� אחרי�
 :ניתח מאפייני סביבה שוני� ' הווארד אלדרי+

סביבות . וצי� לארגו� מבטאת את עושרה או את דלותה של הסביבה במשאבי� הנח– יכולת סביבתית �
ג� התחרות בי� ארגוני� ". שחוני�"מאלצות ארגוני� לאגור משאבי� לעונות או למצבי� " עניות"

דוחפי� ארגוני� להעתיק את פעילות� " שחונות"לחצי� בסביבות . בסביבות עניות היא חריפה יותר
או להתמחות בנושאי� , �להתמזג ע� ארגוני� חזקי� מה, להגביר את התחרות, לאזורי� עשירי� יותר

בהתא� למערכת , הארגו� נער� בסביבתו באופני� שוני�, כלומר. שירחיקו אות� מ� התחרות הקשה
 .מורכבת של שיקולי� על הדר� המושכלת לניצול הסביבה ולהתמודדות עמה

  מבטאת את מידת הדמיו� או השוני והגיוו� בי� ארגוני� באותה– הטרוגניות סביבתית/ הומוגניות �
מאחר שדרכי הפעולה והתגובה דומות ומוכרות , לארגוני� בסביבות הומוגניות קל יותר לפעול. סביבה

ג� מנסי� להגביר את ההומוגניות של סביבת� , מצד�, ארגוני�. וניתנות במידה רבה לסטנדרטיזציה
 .'השווקי� שה� נכנסי� אליה� וכד, באמצעות הגבלת סוג הלקוחות שה� משרתי�

 מבטאת את מידת התחלופה שיש במרכיבי הסביבה וכ� שינויי� צפויי� – יציבות סביבתית �אי/ יציבות �
מאפשרת סטנדרטיזציה ומגבירה את הוודאות , כמו הומוגניות, יציבות. מול שינויי� בלתי צפויי�

 .שתימש� המרת משאבי� בי� הארגו� לסביבה
 . מבטא תכונה של מרכיבי הסביבה– פיזור סביבתי/ ריכוז �
 הסכמה הרווחת בי� גורמי סביבה " מבטאי� את מידת ההסכמה או האי– הסכמה �אי/ ורי הסכמהאז �

 . שוני� לגבי זכותו של הארגו� לפעול בתחו� ובאופ� שבה� הוא פועל
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 : המשגה והערכה –אפקטיביות ארגונית 
 – יעילות ארגונית. להאפקטיביות ארגונית קיימת כצופ� המנחה את ההתנהלות הארגונית כו (מועילות ארגונית

 . מבטא את מחיר ההצלחה או עלותה
 :השגת מטרות הארגו� כקריטריו� לאפקטיביות ארגונית 

 .הגישה הקלאסית להערכת אפקטיביות של ארגוני� היא בחינת ביצועי הארגו� מול המטרות שהציב לעצמו
טרותיה� בפני בעלי העניי� הקשורי� ארגוני� אפקטיביי� ה� אלה היכולי� להצביע על השגת מ,  פי גישה זו"על

לטווח ,  אסטרטגיות ואופרטיביות"יותר ממטרה אחת ומטרות מסוגי� שוני�,  כלל"בדר�, לארגו� יש. אליה�
, לפיכ�. ע� מידה לא מבוטלת של ניגודי� ושל עמימות בפירוש� וביישומ�, לבעלי עניי� שוני�, ארו� ולטווח קצר

. האיכות והזמ� של ההישגי� הנמדדי�, יבת הגדרה ממוקדת מבחינת הכמות פי גישה זו מחי"אפקטיביות על
,  פי מטרה מסוימת" מה שייתפס אפקטיבי על"בקנה אחד ע� מדידות אחרות, בהכרח, מדידה מסוימת לא תעלה

 . פי מטרות אחרות"על, ואפילו כישלו�, עלול להיתפס כלא אפקטיבי או בלתי נית� להערכה
 :טריו� לאפקטיביות ארגונית הישרדות הארגו� כקרי

 פי יכולתו או "על, כלומר.  פי יכולתו לשרוד בסביבתו"מגדירה אפקטיביות של ארגו� על" משאבי מערכת"גישת 
ארגוני� ה� אפקטיביי� כל זמ� שה� מסוגלי� .  יכולתו של ארגו� לגייס לעצמו משאבי� חיוניי� מסביבתו"אי

הצור� של הארגוני� לשרוד הוא הגור� העיקרי . יש לה� ער� לקיומ�לנצל את הסביבה לצור� רכישת משאבי� ש
כהבטחת הזרימה התקינה של משאבי� , בראש ובראשונה, והתכלית עצמה מוגדרת, להתנהגות ארגונית תכליתית

לקריטריו� ההישרדות כפופי� קריטריוני� של הצלחת הארגו� לאור� זמ� . חיוניי� מ� הסביבה אל הארגו�
 . 'ביסוס מוניטי� וכד, שיפור איכות המוצרי� והשירותי�, צמיחה: כמו, בממדי�

,  מקצת� יציבי� וקבועי� ומקצת� זמניי�" רואי� בקריטריוני� של הצלחה גורמי� משתני�יוכטמ� וסישור
 אפשר למדוד ויש להניחו באורח "את קריטריו� ההישרדות אי, לעומת�. וכול� ניתני� למדידה ולהערכה

 .אקסיומטי
רת אפקטיביות ארגונית בראש ובראשונה כהישרדות מנוגדת וחלופית להגדרת אפקטיביות ארגונית כהשגת הגד

את מטרותיה� בהתא� לצורכי הקיו� , לאור� זמ�, שלפיה ארגוני� משני�, בשל ההשקפה, וזאת. מטרות הארגו�
 .שלה� ובעקבות זאת משני� את צביונ� ואת קשריה� ע� הסביבה

 : דר# ביניי� בי� השגת מטרות להישרדות –יות ליעילות הבחנה בי� אפקטיב
המגדיר את , תומפסו� הגדיר אפקטיביות כמשתנה. ליעילות) מועילות( מבחי� בי� אפקטיביות יימס תומפסו�'ג

היא הערכת ,  לעומת זאת,יעילות. מידת ההצלחה של הארגו� בהשגת מטרותיו מבלי לשקול את מחיר ההצלחה
כלומר למדוד תפוקות כמותיות מול מטרות , כי ארגוני� היכולי� למדוד יעילות, סו� סבורתומפ. מחיר ההצלחה

א� אי� ביכולת� להצביע על יעילות� , ואול�". מבחני יעילות"יעדיפו לבטא את האפקטיביות שלה� ב, כמותיות
מבחני "יפו  יעד" א� משו� שתפוקותיה� אינ� ניתנות למדידה כמותית וא� משו� שמטרותיה� מעורפלות–

ינסו להראות כי המטרה , ראשית: וא� זאת בסדר הזה, הבודקי� באיזו מידה הושגו המטרות, "תכליתיות
א� יתקשו הארגוני� , שנית. מבלי להביא בחשבו� את מחיר ההישג, העיקרית או המטרות העיקריות הושגו

או יחסית , ישגי המתחרי� או היריבי�כי המטרות הושגו יחסית לה, ה� ינסו להוכיח, להראות כי המטרות הושגו
א� יתקשו הארגוני� להשוות בי� השגת מטרותיה� לבי� אלה של , שלישית. למאמצי� שנעשו בעבר באותו תחו�

 ".בעלי ש�"ה� יפנו להערכות סובייקטיביות של מומחי� , ארגוני� מתחרי� או לבי� אלה שלה� עצמ� מ� העבר
 :שה היבטי� שוני� יש לבחו� את שאלת האפקטיביות משלו

 .יכולתו לשרוד, כלומר. של הארגו� להחלי� משאבי� ע� סביבתו,  יכולתו"או אי, מידת יכולתו .א

, לנהל היטב את התהליכי� הפנימיי�, כלומר. של הארגו� לפעול ביעילות,  יכולתו"או אי, מידת יכולתו .ב
 .'המנהיגות וכד, התיאו�, התקשורת, הייצור או השירות: כגו�

 .של הארגו� להשיג לפחות מקצת ממטרותיו ובכ� להצדיק את קיומו,  יכולתו"או אי, כולתומידת י .ג
 

 תפוקות מוצרי� ושירותי�  )                                               תשומות(משאבי� 
 
 
 
 
 
 
 

 ותגישת המשאבי�                      גישת יעילות                     גישת המטר
                                          התהליכי� הפנימיי�           

 
 :אפקטיביות ארגונית בשלבי חיי� שוני� של הארגו� 

 : קיימי� ארבעה שלבי� בהתפתחות של ארגוני� קמרו� וויט� פי "על
. מחת שוק מוגדרתבשלב זה נוצר ארגו� סביב מוצר או שירות ייחודי בגו.  ההתהוות והיזמות– "ינקות" �

מתקשרת , הפועלת, זהו שלב של פעילות יצירתית ואינטנסיבית של יז� אחד או קבוצת יזמי� קטנה
. חסר זהות ומסגרות ברורות, בשלב זה הארגו� קט�. ליי�אומתואמת ביחסי עבודה קרובי� ובלתי פורמ

עטי� מצליחי� לבסס רק מ. כי ארגוני� רבי� אינ� שורדי� את השלב הזה ומתפרקי�, המחקר מלמד
 שלב –הצלחה בשלב זה פירושה הישרדות ויכולת להעפיל לשלב הבא . את מקומ� וממשיכי� להתפתח

 .הצמיחה

 המרה
תהליכים פנימיים 

 ופעילויות בארגון
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ועיקר המאמ$ מופנה לגידול ,  במהלכו של שלב זה מצטרפי� שותפי� ועובדי� נוספי�–" צמיחה" �
י� המקורית עדיי� מנהלת קבוצת היזמ. בשלב זה מתחיל תהלי� של חלוקת עבודה והתמחות. ולצמיחה

הצלחה בשלב זה היא המש� . ליתאורבי� מתהליכי הארגו� נשמרי� במתכונת� הבלתי פורמ, את הארגו�
 .הגידול והצמיחה

שיטות ואמצעי� , נהלי�, בשלב זה נוצרי� כללי�.  מיסוד ופורמליזציה– "התייצבות ואמצע החיי�" �
בניגוד לשלבי� הקודמי� שבה� עסקה ג� , כירהההנהלה הב. שגרתיי� להפעלת ארגו� מורכב וגדול

ומותירה את הניהול השוט� והתפעול לדרגי , מתמקדת עתה בעיצוב של אסטרטגיה ובבקרה, בתפעול
ומתכונת הפעילות הופכת יותר , האחריות והסמכות נעשות ברורות ויציבות, חלוקת העבודה. הביניי�

המבוסס בעיקר על קשרי� , לעבור מארגו� קט� ונזילהצלחה בשלב זה היא היכולת . ויותר ביורוקרטית
המתמודד ע� אתגרי� של גודל והתמחות , "מסודר"לארגו� , אישיי� ועל אינטימיות ביחסי� בי� עובדיו

 .ה� בתו� הארגו� וה� מחוצה לו
שקיעה והתפרקות ארגונית :  שלב התפתחות זה עשוי לקבל שתי תפניות מנוגדות– קמילה או התחדשות �

ההצלחה נמדדת ביכולת להתמודד ע� תופעות של . תמודדות ע� שינויי� וחידושי� והתחדשותאו ה
, חוסר ערנות, המחשבה והניהול, התאבנות דפוסי העבודה, ירידת הלהט היצירתי, ארגוני� שוקעי�

 .התנגדות לשינויי� ולחידושי� בסביבה וחוסר יכולת להכניס שינויי� הכרחיי�
שלב היזמות . ו� משלב לשלב מותני� באיכות הפתרו� של המשברי� בשלב הקוד�מעברי� מוצלחי� של ארג

סגנו� יזמי ואישי חדל להתאי� לניהול תהליכי� ארגוניי� , שכ�. במשבר מנהיגות,  כלל"בדר�, והצמיחה מסתיי�
ות  יחידות חדש"במשבר של אוטונומיה, לעתי�, שלב הצמיחה מסתיי�. מורכבי� מול צורכי התמחות ותיאו�

בשלב זה נדרשת האצלת . שצמחו בארגו� מעוניינות להתנתק מפיקוח צמוד וממעורבות ישירה של הדרג הבכיר
 "המתבטא בגילויי� של ביורו, במשבר ביורוקרטישלב אמצע החיי� מסתיי� . וזו איננה מתבצעת תמיד, סמכויות

 .ות ובהתחדשותפתולוגיה ובהעדר איזו� בי� הצור� בתיאו� ובשליטה לבי� הצור� בגמיש
  


