
  למידה ארגונית– 3סיכו� יחידה 
 
 פתח דבר  �

 גומלי� שבי� הפרט לארגו� שבמסגרתו מתרחש תהלי� של למידה  יחסי הנושא ראשו�
 . מוטיבציה בעבודהנושא שני

תו� כ� .  ע� המערכת הארגוניתומערכת יחסיו הפרטהינו המוקד המרכזי בשני נושאי� אלה 
כיצד רות�  וד מסתגל הפרט לדרישות הארגו�כיצ: בעיות יסוד בהתנהגות ארגוניתמועלות 

מהולות במתח רב שאלות אלה . תיו התעסוקתיות של הפרט למע� מטרותיו שלווהארגו� את יכול
 . לגישורקשהשכ� חוסר החפיפה בי� השניי� יוצר לעיתי� ניגוד 

 והאחרונה תישמר א� שני.  תיצור אווירה הרמוניתתרומה הדדיתדוגמת כיצירת שיווי משקל 
היכולות הללו של שני הצדדי� אינ� מולדות . סביבתיי�ה בלחצי� לעמודהצדדי� יצליחו 

 . ונדרשי� מאמצי� גדולי� לפתח�
 מבוא �

, בקבוצות עבודה וברמת הארגו� הכולל, בארגו�י� הלמידה הארגונית מתקיימת בקרב הפרט
י� למידה של ארגו� כאשר ההבחנה הינה בי� תהליכי הלמידה האישיי� והבי� אישיי� בארגו� לב

 ארגו�: " המפעיל כלי� לרכישת ידע על עצמו נוס� על למידה אישית נקראארגו�. כישות וכמערכת
הסביבה :בהיבט החיצוני .הלמידה בארגו� חיונית לשגשוגו ולכושר הישרדותו של הארגו� ".לומד

מעבר בי� עזיבה , כניסת עובדי� חדשי� ( תנועות עובדי�: המורכבת והתחרותית ובפנימי
 .התייעלות וכ� הלאה, תהליכי פריו� עבודה, קידו� שינויי� בצוות ובשיטות עבודה , תפקידי�

 הארגונית הלמידה �
 איומי�מול ל) ע� אצבע על הדופקו( מצריכה את הארגוני� להיות ערי� תהמציאות הדינאמי

 נדרשי� אלה"האינטנסיביות הזאת מכוונת א� לעובדי� בארגו�.  מאיד�והזדמנויותמחד 
גמישות מחשבתית והתנהגותית ,  וכ�ידע חדש והתמקצעותמשמע , להתעדכנות מתמדת

 יש להבחי� בי� תהליכי .השתלבות מקבילה ע� השינויי� בארגו�) סופו של דבר(המאפשרי� 
ברמת הארגו� למידה נתפסת שינוי . הלמידה של העובד כפרט ובי� תהליכי למידה של הארגו�

 . ובדפוסי פעולה של הארגו� , אסטרטגיות, דרכי קבלת החלטות, ות עבודהשיט, בתהליכי עבודה
, הרגלי� חדשי�, שקיפות, פתיחות:הלמידה הארגונית נתפסת כער� חיובי העונה על צרכי� כגו�

באיזו מידה רשאי הארגו� לכפות למידה על , אלת השאלהיחד ע� זאת נש, הדדיות וסובלנות
 ?פ דעתו"במטרה לשנותו ולעצבו ע, כפייתיי� תו� שימוש במנגנוני� , עובדיו

 למידה של הפרט בארגו� �
הלמידה הינה תהלי� היורד לשורש המשמעות של היותנו בני אנוש ובכ� , ')1990 ('פיטר סנגי "עפ

, מוצאי� א� ה�) 1979 (גיבסו� ומורג�. מאפשרת לנו לראות את העול� ואת יחסנו אליו באור אחר
, השפעת הלמידה ניכרת בשפה. במעשיו ובמחשבותיו, תנהגות האד�שללמידה מרכיב מרכזי בה

 .באמונות ובמטרות האישיות של האד�, בעמדותיו
יות הנדרשות לצור� הסתגלות הפרט רואה בלמידה תהלי� של רכש ידע ומיומנויות תעסוקת

  ומצד שני שליטה במכלול היכולות האישיות והחברתיות הנדרש כדיועמידה בדרישות הארגו�
סבורי� שלמידה של עובד בארגו� היא ) 1977 (מאנ� ושיי� וא�  .להתאי� לעבודה ולחיי� בארגו�

בכלל זה למידה , תהלי� של רכישת ידע חברתי וכישורי� הכרחיי� לש� מימוש תפקידו
, פורמאלית ומתוכננת העוסקת בהקניית ידע ויכולות מקצועיות וכלה בלמידה בלתי פורמאלית

 .  התנהגויות והרגלי� חברתיי� המתחייבי� מעצ� השתייכות לארגו�רכישת , השעניינ
  בארגו�)סוציאליזציה (ברותלמידת הפרט כחלק מתהלי� הִח �

 בתהלי� .ברותארגו� מתקיימת באמצעות ִחתפקידי תעסוקה ולתרבות ההסתגלות האד� ל
ת התנסויות ושיטו, באמצעי�, ברות מתקיימת למידה פורמאלית ובלתי פורמאליתהִח

.  לימוד במהל� העבודה ומחוצה לה, באמצעות למידה מניסיו� אישי ומניסיונ� של אחרי�.שונות
 מקצת� ספונטאניי� כמו   ,  תצפית במתרחש מתוכנני� ונשלטי� כמו אמצעי הלמידהמקצת 

 .יחסי� בינאישיי�
 .כני�מיינו סוגי למידה של הפרט בארגו� על פי מידת השליטה שלו בתהלי� ובת מוקר וספיר

 
 של הפרט בתכני� שליטה

שליטה של הפרט שליטה 
� בתהלי

 אי� יש

למידה עצמית הכוונה  יש
 ומוטיבציה עצמית

למידה בתהלי� לא רשמי ולא 
 מתוכנ�

לית בתוכניות אלמידה פורמ למידה לא מתוכננת אי�
 מובנות

 
 



 הפרט או למידה ארגונית ברמת הפרט מתממשת כאשר נוצר שינוי קבוע יחסית בהתנהגות
שינוי הנובע מהסתגלות .סיו�יבעקבות הכשרה התנסות או נ, בהבנתו את המשימות הארגוניות

ניסה לתאר את הדפוס השיטתי של למידה  וא� מאנ�. זמנית אינו נחשב לתוצאה של למידה
 :ארגונית בקרב הפרט כהתפתחות של שלושה שלבי�

 נלמדות מיומנויות .ו� ולתפקידשלב בו נבנית התאמה בסיסית לארג'  סטאג– שלב מכי� .א
 .יסוד ונרכשות ציפיות עיקריות וכלליות

 בשלב זה נוצר הקשר בי� היכולות המקצועיות של הפרט לבי� ביצועיו – שלב התמקמות .ב
י הפרט באמצעות ביצוע בפועל של התפקיד הפרט "סיו� עירכישת נ, הארגוניי� חניכה תדרוכי�

ו בארגו� מבי� את החוקי� הסטנדרטי� ויתר כללי מקבל תמונה בהירה יותר באשר למיקומ
 לדוגמא לאחר שסיי� רופא מתמחה את התמחותו קארל וייק .המשחק המכווני� את הארגו�

בבית החולי� הוא לומד כיצד מנוהלת בפועל מערכת יחסי הגומלי� בבית החולי� ומה� מצבי� 
 . קריטיי� ודחופי� בה� יש לקבל החלטות

 שלב ההבשלה לחיי הארגו� ולשינויי� הנדרשי� בו מתו� התמצאות – שלב ניהול התפקיד  .ג
בשלב זה יש השפעה על המשימות . תהליכי עבודה ובפוליטיקה הפנימית בארגו�, ושליטה במקצוע

 .לתכנ� להפיק לקחי� ולקבל אחריותהמתוכננות ופחות על למידת מיומנויות חדשות על מנת 
 

מעבר , קפותיה� ועמדותיה� של עובדי� חדשי�למידה ארגונית משפיעה לא מעט על הש
מנהל תקי� , טובת הציבור, מונחלת ג� למידה ערכית ממלכתיות. למיומנויות הנדרשות לתפקיד

 ברגע שנדרש לרכוש ג� ערכי� עלולות ' ובארגוני� העסקיי� הוגנות מסירות וכו. אתיקה ועוד
 .ותיתכ� ג� למידה של נורמות שליליות.  ונורמות לבי� ביצוע יעלהתנגשות בי� ערכי� להיווצר 

 
ובשתי , ספונטניבלתי פורמאלי וא� בצורה מובנית או בהלי� , למידה ארגונית מתרחשת כל העת
ידה ארגונית חיונית לארגו� ולפרט לפרט היא חשובה על למ. רמות ברמת הארגו� וברמת הפרט

א� הלמידה חיונית . עבודה מנת להסתגל למקו� עבודתו  לחברות שלו בה ולהקלטות בקהילת ה
 .ג� לארגו�

 
 .גישות עיוניות ללמידה אירגונית ברמת הפרט �
 

שיטות למידה , שימוש בעקומות למידה,  ניהול חיזוקי�: קיימות כיו� טכניקות לימוד רבות
 .שיטת למידה קבוצתית ועוד, אישית יחידנית

 
  עיצוב ההתנהגות–למידה על פי הגישה הבהביוריסטית 

 אדוארדי "נוסח לראשונה ע,  מבוססת על עיקרו� הקשר הפשוט שלפיו גירוי גור� לתגובהגישה זו
בניסוחו המודרני של חוק זה מניחי� כי תגובה על גירוי , "חוק ההשפעה " –כ  לי תורנדייק

למידה זו נקראה . .  והתגובה תחזור על עצמה  היא המרכיב הקובע הא� תלמדחיזוקהמכונה 
הגישה ההתנהגותית . משו� שעסקה בהתנהגות ככלי כאינסטרומנט, ליתלמידה אינסטרומנט

במרכזה ,  בשנות השלושי� הארבעי�פרדריק סקינרהבהביוריסטית הורחבה ע� עבודתו של 
 .התניה אופרנטית"אוריה המראה למידה באמצעות למידה הפעלתית יעומדת ת

 
 . � גירוי טבעי אבל אינו מותנה בוהמזוהה ע, היא תגובה נרכשת לגירוי ניטראלי, התניה קלאסית

 . בנושא רפלקס אצל הכלבי�פטרובי% פבלובלמידה זו תוארה לראשונה  בניסויי� של 
שכ� קשר זה מבוסס , שכמעט אינה מתקיימת אצל בני אד�, למידה בשיטות של התניה קלאסית

רויי� רבי� על קישור בי� גירוי אחד לתגובה אחת ואילו במצבי� אנושיי� נדרשת למידה מגי
ע� זאת התניה קלאסית קיימת ג� בארגוני� לדוגמא במקרי חירו� בה� יש . ותגובות רבות

 .לפעול אוטומטית במצבי� מסויימי�
 

למידה . מקני� תגובה רצויה באמצעות שימוש בחיזוקי� התניה אופרנטיתבלמידה המבוססת על 
 .זו מבוססת על תלות או תלות בי� התנהגות לתוצאה

ככל שהמחסור רב . צב של חוסר איזו� בשל מחסור במשאב כלשהו הדרוש לאורגניז� מ' דח&
ככל שגדל מספר הקשרי� . התוצאה  משככת את הדח� הראשוני.מתחזק הדח�יותר כ� 

 . המחוזקי� בי� ההתנהגות לתגובה כ� לומד האד� ומתקבעת ההתנהגות הרצויה לאור� זמ�
החיזוק משמש . יה נית� לחיזוק באמצעות תגמולהקשר בי� ההתנהגות תכליתית לתגובה רצו

 .משוב או תוצאה שהפרט לומד להכיר
 :שלושת העקרונות הקשורי� בתפעול החיזוק בלמידה אופרנטית

 .מת� חיזוק להגברת התנהגות רצויה .א

 .הימנעות מחיזוק כדי להחליש התנהגות שאינה רלוונטית .ב



 .יהחיזוק שלילי או הענשה כדי להכחיד התנהגות לא רצו .ג
  תכנית חיזוקי�הבנייה מתוכננת של קשרי� בי� התנהגות לבי� תוצאות נקראת 

 
 

 :תוכנית חיזוקי�
     עיתוי משתנה לחיזוק     עיתוי קבוע לחיזוק                                                                       

מופע של התנהגות מזכה  תיגמול בשיעור קבוע/חיזוק
 חיזוק מידי בעל שיעור קבועב

פער זמ� משתנה בי� התנהגות 
 לבי� שיעור חיזוק קבוע

שיעור החיזוק מותנה בסוג  תיגמול בשיעור משתנה/חיזוק
ההתנהגות א� נית� בעיתוי 

 קבוע

פערי הזמ� משתני� בי� מופעי 
התנהגות לבי� חיזוקי� 

 בשיעורי� משתני�
שאינ� דורשות תהליכי חשיבה , לות במשימות פשוטותלמידה אופרנטית יעילה בעיקר לרכישת יכו

כיו� משתמשי� בשיטה זו לשיפור .מורכבי� ומייצגת גישה ביצועית הבנוייה על שכר ועונש
למידה אופרנטית מייצגת גישה ביצועית המבוססת על שכר ועונש ושימשה . ההתנהגות והשירות

 .כשיטת עיצוב התנהגות בארגו�
 
  " ריאות פסיכודינאמיתלמידה אירגונית מנקודת �
 

. שיטה זו מתייחסת לזיכרו� המודע והבלתי מודע . שיטה זו מנוגדת לגישה ביהביוריסטית 
. חרדה וכדומה, רגשי אש�, רועי� כמו כאביכרונות ותיעוד של איבזיכרו� הבלתי מודע מודחקי� ז

ויות מודחקות כדי מידע זה אינו נגיש בצורה רגילה למרבית האנשי� יש מנגנוני� המנטרלי� חו
 .על מנת לא לפגוע בתפקוד ובכושר הלמידה של הפרט, לא לשבש את חייה�

 
כרו� הלא מודע יגישה זו מציעה כאסטרטגיה בסיסית להעלות מסרי� מתו� הידע המודחק מ� הז

 כדי שהאד� יהיה מודע  בשיטות טיפול פסיכואנליטיות ופסיכודינמיות אל הזיכרו� המודע
 .� את חיי הנפש שלו ופוגעי� בהתנהגותולגורמי� המשבשי

תהלי� זה . הפרט לומד על עצמו ועל הכוחות הפועלי� בתוכו, של למידה חווייתיתהרעיו� הוא 
הפרט לומד על צרכיו הלא .קשה מאוד מאחר והוא חוש� חומרי� כואבי� ומנתחי� אות�

 אביו חוזר ונאבק ע� אד� שחווה מאבקי סמכות ע�. מודעי� ועל השפעת� על אורח חייו המודע
בתהלי� למידה יכול הפרט להשלי� ע� חלק מההשפעות ולומד לקבל את . בעלי סמכות בארגו�

פעולה זו משחררת אנרגיה אישית להתמודדות טובה יותר ע� . תכונותיו החזקות והחלשות
 .העול�

ולת שורת ואת יכקאת הת, ארגוני� אימצו שיטה זו כמשפרת את ראיית המציאות הארגונית
לשיפור אסרטיביות , תוכניות אלו מיועדות בעיקר למנהלי�. התפקוד של פרטי� וקבוצות עבודה

 .עצמית והערכה
הנקראת על שמ� המציגה את הרעיו� הפסיכואנליטי  הציעו סכמה גוז& לופט והארי אינגהא�

 : "חלו� גוהארי"
 

 יודעי� על הפרט               מה שאחרי� אינ� יודעי�                                                 מה שאחרי� 
 העצמי החבוי העצמי הגלוי מה שהפרט יודע על עצמו

 העצמי הלא מודע העצמי העיוור מה שהפרט אינו יודע על עצמו

 
. 

 למידה על פי הגישה הקוגניטיבית חברתית �
 

 . והפסיכולוגיה החברתיתגישה שונה לחלוטי� המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית
הוא הטיל ספק בלמידה המבוססת על התניה התנהגותית , אלברט בנדורההציעה הפסיכולוג 

האד� והסביבה ה� , מאחר וטע� שהאד� הוא אינו יצור חסר כוח הנשלט לחלוטי� על ידי הסביבה
 .גורמי� המעצבי� זה את זה

גומלי� הדדית ומתמשכת בי� גורמי ת הלמידה כפעולת עאורית הלמידה רואה איפה את תופית
תהליכי החשיבה והעיבוד של , הפרט מזהה את המשימות העומדות לפניו  . ההתנהגות לסביבה

 ע� זאת הסביבה הארגונית מפעילה ה� גירויי� וה� . המידע משפיע על המוטיבציה ללמוד ולעבוד
 162' ראה שרטוט עמ. חיזוקי� על התנהגות ועל החשיבה האישית

הגות הארגונית יש מידה של עצמאות מבחינת יכולות כישורי� ומשאבי� א� היא מושפעת להתנ
 . ה� מ� הסביבה וה� מ� התהליכי� השכליי� 



תפיסת בנדורה את הלמידה הארגונית כפעילות גומלי� בי� הפרט לארגו� היא פועל יוצא של הפרט 
מידע שעל פיה הוא מגבש את  סביבת עבודתו היא המקור ה, וציפייתו  מעצמו וממקו� עבודתו

 .הפרט ג� משנה אות� כאשר משתנות הנסיבות. 'ציפייתו לגבי עיסוקו מנהליו וכו
המגשימי� את מטרותיו התנהגותו של הפרט מתעצבת באופ� המזכה אותו בחיזוקי� מ� הסביבה 

ת לדוגמא הצטיינות היוצרת הערכה של חבריו והערכה זו תשפיע על סוג המטלו, וציפיותיו 
לפנינו פעילות גומלי� בה� הפרט והארגו� למדי� זה על זה ומשני� בהתא� , שיועברו אליו בעתיד

 .את ציפיותיה�
היכולות המרכזיות ה� להעיבר , לפי בנדורה הלמידה החברתית יוצרת יכולות ומשפרת אות�

להכוונה , להתבוננות עצמית, ללמוד מתצפית באנשי�,  עתידיי�לחזות מהלכי�, סמלי� וסימני�
 .מימוש מטרות ואמונה ביכולת לבצע משימותלובמיוחד מסוגלות עצמית , ולויסות עצמי

 ,:שלוש אפשרויות ללמידה עצמית

ללמוד , מודלי� בלשו� בנדורה, י התבוננות באחרי�" למידה ע– למידה באמצעות תצפית .א
הפרט לומד , דמויות סמליות המהוות דוגמא במיוחד אלו הנתפסי� כמצליחני�, מנהל, מחבר

 .באמצעות חיקוי ואימו- דרכי פעולה שראה

 למידה הנוגעת ליכולתו של הפרט לעצב בעצמו את 'למידה באמצעות ויסות עצמי .ב
יכולת זאת . התנהגותו ולא רק להגיב לחיזוקי הסביבה כפי שגורסת הגירסה הביהביוריסטית

ה אישיות להערכת ההתנהגות מטרות אישיות ובהתנהגות על פי אמות מידתבטאת בהצבת מ
א� התאמ- במהל� השבוע יפצה . הפרט מחזק עצמו באמצעות תהלי� של פרס ועונש. התכליתית

מנגנו� זה חזק מאוד עד שלעיתי� נוצר קונפליקט בי� ההערכה .'עצמו על ידי בילוי בסו� השבוע וכו
. קי� של הארגו�קונפליקט זה עלול לנתקו ממערכת החיזו, החיצונית לבי� הערכה העצמית

עובד המכור לעבודה ומשקיע בה שעות רבות ממשי� לעבוד ללא מנוחה למרות הפצרות : לדוגמא
 .     ג� א� ניכרי� סימני שחיקה בעבודתו. העובדי� האחרי� שיצא לחופשה

       בקרה עצמית,   ועמיתיה מזהי� בתהלי� הויסות העצמי שלושה תהליכי משנהרות קאנפר
 שהיא המנגנו� שבו הערכה עצמית,  מידע אודות האופ� בו עליו לבצע את העבודההמספקת לעובד

 היא תגובה רגשית חיובית או שלילית הצומחת מ� ההערכה ותגובה עצמיתהפרט שופט את עצמו 
 העצמית

 יכולתו של הפרט לבצע משימות בלתי מוכרות –למידה באמצעות מסוגלות עצמית  .ג
. אוריה של הלמידה החברתית ויישומיהיכשה מקו� מרכזי בתלמידה זו ר, ולהסתגל לשינויי�

 לדוגמא איש לא יפנה לעבודת כפיי� א� .י אמונה ביכולתו"התנהגות הפרט מושפעת ומוכתבת ע
. ניסיו� עבר מוצלח או כושל ב. מסוגלות עצמית מתגבשת על סמ� א. יש לו שתי ידיי� שמאליות

מעוררות רגשית מתח שמחה או . ותיות בחייו די דמויות משמע"מהשפעה ע. מלמידה ממודל ג
 .כשליחרדה המשפיעה על ציפיות להצליח או לה

 
לא קשה לנחש כי הצלחות בעבר תמיכה חברתית ורגשות חיוביי� יביאו למסוגלות עצמית גבוהה 

 .ולהיפ�
תאורית הלמידה גורסת כי אפשר להקנות לפרט בארגו� רמה גבוהה של מסוגלות עצמית והיא 

התנהגות זו אינה אוטומטית וכרוכה בתהליכי . ר מצידה התנהגות מוכוונת על ידי מטרותתיצו
 . חשיבה והערכה באשר לקשר שבי� מאמ- ותוצאה

 
 : על פי שלושה מימדי�למדוד מסוגלות עצמית בארגו�  הציעו ולותאנס' קובי%'סטאצ

  שלו בארגו�מה  המשי הערכת הפרט את רמת הקושי המורכבות וההשתבצות– ממד החשיבות
רט שיצליח לבצע בהצלחה את המשימה ברמת הקושי � של הפו רמת הביטח– ממד הנחישות

 . שנקבעה
 . הערכת הפרט את יכולתו לבצע משימות דומות באות� תנאי� כמו שהוא מבצע– ממד ההכללה

 
 .תיועבודות מחקר רבות מראות שיש קשר בי� מסוגלות עצמית ליעילותו של הפרט בביצוע משימו

 
 סיגנונות למידה באירגוני� �
 

 ובהתבסס על תורת קארל גוסטב יונגלוג השוויצרי ווהפסיכ   כיאטר יבעקבות הפסקולב 
 :הטיפוסי� שלו הציע ארבעה סגנונות למידה

.  אנשי� בעלי סגנו� למידה זה לומדי� בדר� של התנסות אישית חוויתית– התנסות חוויתית
 .נטואיציה שאינה נסמכת על איסו� וניתוח נתוני� שיטתילומדי� לבצע עבודת� על סמ� אי

וקא משו� כוונה וסיו� להבי� להערי� ולשפוט מצבי� לאו די לומדי� מתו� נ– התבוננות עצמית
 .לפעול ולעשות משהו בנדו�

 אנשי� בעלי סגנו� למידה זה לומדי� את המציאות באמצעות כלי� – המשגה מופשטת
 .יבתית ניתוח נתוני� וגזירת החוקיות הנובעת מה�גישת� מדעית וחש, אנליטיי�



 אנשי� בעלי סגנו� למידה זה לומדי� את המציאות רוכשי� הבנה תו� כדי – התנסות פעילה
 .התוצאות ה� הקובעות מה עובד ומה לא ומה נכו� לעשותו. יה וביצוע המשימותיעש

 
. ניה�יה היא  זו המשלבת בסבור כי לכל אד� סגנו� למידה דומיננטי אול� למידה יעילקולב 

שילוב של התבוננות ורגש , שילוב של המשגה ע� התנסות פעילה יוצרי� בסיס נתוני� אמי�
 'וכד. יוצרי� תובנה

   
   
 השפעת הארגו� על למידת הפרט �
 

 א� כ� מה בסביבה יוצר גירויי� . גירויי�הביוריסטית מדגישה את הסביבה כמקור ליהגישה הב
לדוגמא ,  נבחי� בתכונות הפיזיות של סביבת הפרט בגישת ההתניה הקלאסית ? וגירויי למידה 

חיילי� ותיקי� שחוו לחימה תחת אש יחגרו אפודי מג� ג� א� אינ� בסביבת אש וג� א� אינ� 
 .צפויי� לעונש בגי� אי חגירה

סביבת העבודה יכולה לספק חיזוקי� על ביצועי� מוצלחי� ולהעניש על הפרת תקנו� העבודה 
מגוו� המצבי� של משוב והערכה בעניי� זה הוא מקור לא אכזב ה� . ונורמות העבודה הרצויות

 .לחיזוקי� וה� להענשה
ובוחנת את , מית המתרכזת בטיב היחסי� האנושיי� במקו� העבודהאג� הגישה הפסיכודינ

 בניית לפיה חשובה. הפע� מהיבט הפסיכולוגי חברתי של סביבה זאת, מאפייני הסביבה הארגונית
 על מנת ליצור   .עצמ� ובינ� להנהלהלבי� אמו� בי� העובדי� , תיחסי אמו� ב� אישיי� ופתיחו

 .תנאי� טובי� יותר ללמידה ארגונית
מגלי� כי ) קוגניטיבית חברתית(פ גישת הלמידה החברתית "א� בוחני� את גור� הסביבה ע

מעודדת אחריות אישית השפעה רבה על עיצוב סביבת עבודה מאתגרת ולסביבת העבודה 
באותה מידה יש לסביבה השפעה רבה על המסוגלות העצמית ועל הויסות . ויצירתית.וקבוצתית

  .העצמי
 
 סיכו� �

על מנת להשיג למידה אפקטיבית . לארגוני� יש השפעה רבה ומגוונת על יכולת הלמידה של הפרט
 .וני� ללמידה ולעצב�ל מצבי העבודה המכועאצל הפרט על הארגוני� לשלוט במידת האפשר 

 בה� צריכה לבוא לידי ביטוי יכולת הלמידה ,אול� במצבי� שאינ� ניתני� לשליטה מראש
 .האישית והקבוצתית

 
 ו� לומדארג �
 

עתה ננסה לבחו� את האפשרות שארגו� כיישות , עד עתה דנו בארגוני� ברמת הפרט והקבוצה
לומד באמצעות חבריו  א� ארגו� , בריוהארגו� עצמו אינו יישות והוא מורכב מח. מסוגל ללמוד

. באמצעות כניסת חברי� חדשי� ובאמצעות יחסי� ע� מעגלי� חברתיי� שהארגו� קשור עימה�
לימוד . ושמירת ידע ויכולות באופ� בלתי לוי בפרט זה או אחרנגישות ,  פיתוחי� מבטיחכל אלה 

 . נחשב לארגו� לומד,סיו� המצטבר  והפקת לקחי�ילמידה מהנ, על סמ� מאורעות העבר
 

 "ארגו� לומד"הגדרות שהציגו חוקרי� לארגו� 
 

שיתו� , למידה של ארגו� היא אינטגרציה של מיומנויות יחסי� ויכולות שנרכשו " ,דיבלה ונוויס
   :הגדרה זו כוללת שלושה רכיבי� משולבי�.אנש� רבי� באינטגרציה זו והעברתה למצבי� שוני�

בי� הפרטי�  הלימוד נוצר כתוצאה מיחסי הגומלי� . הפרט והארגו�  שילוב בי� משאבי'חברתי 
 . זאת ג� הסיבה  שבה נקבעי� צוותי עבודה בארגו� לשיפור ביצועי הארגו�, בארגו�

בצורה זו למידת .  יצירת פתיחות ושקיפות בתקשורת ובמידע לכל המשתתפי�– שיתו& בידע
 .הפרטי� הופכת לנחלת הכלל

תהלי� זה כולל . העברה של הידע והניסיו� מדור לדור, רו� הקולקטיבי שימור הזיכ– ההכללה
 .ניהול ידע שימורו ועדכונו, הפקת לקחי�

 
  ארגו� לומד הוא זה שיש לו יכולת לייצר לרכוש ידע חדש ולהעבירו באופ� שיגרו� לשינוי ,גארווי� 

 .הגדרה זו מתארת שלבי� מעשיי� בתהלי� הלמידה של הארגו�, התנהגות
 

 למידה של ארגו� היא מבח� מתמש� של הניסיו� המצטבר בתוכו והפיכתו לידע נגיש לכל –' סנג
 .ומיקודו למה שרלוונטי לארגו�.חברי הארגו�

 



  –תהליכי� של למידה ארגונית  �
 

תיארו תהליכי למידה מרמת הפרט ,  ריס ודו� שו�'כריס ארג, שני פסיכולגי� ארגוניי� נודעי� 
מודלי� . י� זה פועלי� מנגנוני� של הצלבת מידע והשוואת מודלי� מנטליי�בתהל, לרמת הארגו�

 ".אוריה הרווחת למעשהיהת או אוריה שבשימושיה" אלו ה� מעי� תבניות יש המכני� אות� 
 

 :במסגרת זו סיווגו חוקרי� אלו שלושה מעגלי למידה
 

מעגל . יי� משוב אחד מעגל זה כולל את תהליכי הלמידה בה� מתק– מעגל למידה מסדר ראשו�
חברי הארגו� לומדי� מה� תגובות הסביבה הארגונית על התנהגות� ובהתא� לכ� . גירוי תגובה

 .תיקו� שגיאה> '''זיהוי שגיאה . משני� ומתקני� אותה
 

 מעגל זה כולל תהליכי למידה שבה� מתקיימי� שני מעגלי משוב או – מעגל למידה מסדר שני
ות הנחות היסוד ודרכי פעולה מקובלות ובחינה זו גורמת לשינוי במעגל זה נבחנ. משוב כפול

מעגל למידה מסדר שני מחייב . יחסות והערכי� הקשורי� בהיהמודל המנטלי או מסגרת ההת
 .יכולת חשיבה מופשטת ואינטואיציה, נטישת תפיסות קודמות 

  פעולה>– קביעת תקני התנהגות חדשי� >–בחינת הנחות היסוד ועריכת שינוי בתוכ� 
 

תרבות , ) 8' יח(לש� כ� מתקיימי� יחסי גומלי� בי� תהליכי למידה ארגוניי� לבי� תרבות הארגו� 
. דרכי ביטוי וערכי�, אלא ג� סמלי� ,  רעיונות וידע לאנשי� חדשי�הארגו� אינה מעבירה רק 

 .המעודדי� או מעכבי� פתיחות ביקורתיות והידברות
 

בה� פוחתת התאמת הארגו� לבי� תפוקותיו אזי אי� הארגו� למידה מסדר שני תתרחש במקרי� 
 .זה הזמ� לבחו� את תקפות המודל ולערער עליו. יכול להסתפק בתיקו� טעיות או בסטיות מהמודל

 
כיצד לומדי� ,  במעגל זה בוח� הארגו� את מנגנוני הלמידה עצמ� – מעגל למידה מסדר שלישי

. נורמות ונהלי�, דר שלישי מצמיחה אמצעי מדיניותבארגו� בשני המעגלי� הקודמי� למידה מס
ולייצור למידה תוססת ומתמדת באמצעות , הכוונה היא למנוע התאבנות המחשבה והרגל בחברה 

� .ערעור קבוע על תקפותו של המודל השוט
 
 'מעכבי� התפתחות של ארגו� לומדמעודדי� וגורמי הארגו�  �
 
 :תנאי� המעודדי� למידה ארגונית �

בעניי� זה מהפיכת , לית לידע בארגו� א נגישות פורמאלית ובלתי פורמ– רגונית יעילהתקשורת א
 )2' יח(ארגוני� מהסוג המכניסטי ב. נט מגדילה מאוד את הנגישות למידע–האינטרנט והאינטרה 

 ואילו בארגוני� מסוג האורגני , ליי�אתהליכי הלמידה נעזרי� בעיקר בערוצי תקשורת פורמ
 .ליי�אבולות פורמהתקשורת חוצה ג

 
 הפתיחות הארגונית והבי� אישית היא תומכת למידה ומאופיינת – אקלי� ארגוני של פתיחות

חקרנות סובלנות , סקרנות , פתיחות להזדמנויות .בעירנות גבוהה למתרחש בארגו� ומחוצה לו
 .ובעידוד חידושי�

 
עבודת צוותי� המנהלי� את  מבנה המבוסס על האצלת סמכויות ועל – מבנה ארגוני שטוח וגמיש

מבנה זה מבטיח הפריה הדדית שיתו� בידע . ועדות חוצות מדרגי� ועוד, קבוצות משימה , עצמ� 
 .וניצול של המשאבי� האינטלקטואליי� בארגו�

 
יקת של ו למידה המבוססת על הערכה מד– שגי� קבוצתיי� ואישיי�ימדידת תהליכי� וה

 .שיפור על סמ� לקחי�, שגי� ופערי� בי� תכנו� לביצועיה
 

המטמיעה ערכי� .  הבנה משותפת של מטרות הארגו� ומטרות הפרט– תרבות ארגו� משותפת
כבוד , אמו�, סובלנות לטעויות, אומ- ליטול סיכוני�, חדשנות ויצירתיות. חשובי� של למידה 

 .פיתוח יכולות שיחה דיו� והידברות. ותמיכה בינאישית וחברתית
 
 :למידה ארגוניתהגורמי� המעכבי�  �
 

חומי� ייחודיי� וממוקדי� מפתחות שפה ת יחידות המתמחות ב"ביזור ארגוני והתמחויות צרות
 .ומוקדי עניי� השוני� מהארגו� כולו ומטעמי� אלו מתקשות להצטר� ללמידה הארגונית



 
 . תחרות בי� יחידות בארגו� יוצרת יחסי� של בידול וחוסר שיתו� פעולה– תחרות על משאבי�

 
ולא   קוד התנהגות זה  הנובע מהסתייגות משינויי� וחידושי� יוצר התייחסות מגיבה–שמרנות 

 . השמרנות מבטלת חשיבות� של תהליכי תכנו� למידה ותובנה.יוזמת
 
  –אמצעי� ומנגנוני למידה בארגו� לומד  �
 

מדובר אי� –מהו אותו מנגנו� ארגוני שבאמצעותו מתבצעת למידה ארגונית ונוצר ידע נלמד 
 .במכשיר או באמצעי אחד אלא במכלול של אמצעי� ארגוניי�  היוצרי� למידה ארגונית

 כיצד נרכש ומתפתח ידע ארגוני וכיצד הוא מופ- 
 

 מנתח חמישה שלבי� הכרוכי� בבניית אותו זיכרו� ארגוני של ידע , שמואל אליס
 

 . בסיס לרעיונות חדשי� כדי שישמשו ניתוח ומיפוי של ידע ארגוני קיי�– הסתכלות פנימה
 סיונ� של ארגוני� אחרי� והעברה של ידע מהסביבה החיצונית י למידה מנ– איסו& מידע

 .רכישה ועיצוב ידע, פרשנות של המידע,  הפיכת המידע לידע– פירוש
 . שינוי יסודי של שיטות עבודה הכרו� בלמידה מסדר שני לפחות– עיצוב מחדש
ית יכולת שליפה של מידע היסטורי  לגבי ובני, תיעוד המידע  , רגוניבניית זיכרו� א – שימור הידע

 מבני� ארגוניי� ותרבות, שיטות עבודה
 

 כמגבירה מאוד את היכולת לנהל ידע דיגיטציהיש המצביעי� על הטכנולוגיה החדשה המבוססת 
כמו , דשובעיקר החמה שחשוב לא פחות הוא הידע א� ,זהו האמצעי הטכני. בארגוני� ולקשור ידע

 א� ג� בחקר כ� ידע הנוצר במפגשי� ועשייה משותפת בתו� הארגו� ובמקורות ידע חיצוניי�
 .שיטתי פחות או יותר של הסביבה

מעובד ומעודכ� באופ� שקל , עשיר, מאגר מידע שימושייוצר ניהול ידע מוצלח יוצר עבור הארגו� 
מהיכולת לקלוט את המידע ולהשמיט עומס גדול מדי של מידע  עלול להפחית , לגשת ולעכל אותו

 .מידע חיוני
 וכ� בקיומ� של דפוסי תרבות ומובני�פורמאליי� יכולת למידה של ארגוני� תלויה ג� במנגנוני� 

בעבר סברו כי עיקר הלמידה הארגונית מתבצעת במסגרת הדרכה .ארגוניי� המעודדי� למידה
� מתרחשי� ג� מחו- למסגרות הדרכה ארגונית א� היו� ערי� לעובדה כי תהליכי למידה בארגו
בצוותי תכנו� אסטרטגי , ועדות אד הוק, מובנית  ברשתות ארגוניות לא פורמאליות בצוותי חשיבה

 .ועוד
 טוע� כי ארגו� לומד פירושו רכישת יכולות ברמת הפרט וברמת הקבוצה בחמש  'סנז

 :דיסציפלינות
 תפיסה וחשיבה מערכתיי�. א
 נת עצמיתשליטה מודעות ומכוו. ב
 הבנה ותפעול של מודלי� מנטליי�. ג
 חזו� משות�. ד
 . רכישת ידע באמצעות פעילות המתרחשת בצוותי�. ה
 
 :סיכו� �
שיפורי� בביצועי� . קריי� התור� לאפקטיביות ארגוניתיידה היא אחת הגורמי� העמל

. לומדמכא� חשיבותו של הארגו� ה. הארגוניי� תלויי� בלמידה המתרחשת בעקבות הניסיו�
 .קרי התאמה מתמשכת לתנאי הסביבה והסתגלות פנימית, התחדשות אסטרטגית 

מתאר למידה ארגונית כמסע חיפוש פתרונות חדשי� תו� מיצוי הידע הקיי� בארגו� , מארש
להערכתו למידה באמצעות גילוי ומיצוי היא זו המביאה יותר מסוגי� אחרי� של למידה 

 .להתחדשות ארגונית
     


