
 5סיכו� יחידה 
 

בפעילות זו מתקיימת .  חבורה של שני אנשי� או יותר המקיימי� ביניה� יחסי גומלי�� קבוצה חברתית 
וה� נתפסי� בעיני עצמ� , חברי הקבוצה מודעי� זה לזה. תלות הדדית כדי להשיג מטרות משותפות

 .כקבוצה מובחנת ה� ביחסיה הפנימיי� וה� ביחסיה ע� הסביבה
לויות גומלי� סביב אינטרסי� יערת רגשות משותפי� שמצד� מחזקי� פב הקבוצה יוצפעילות סבי

 .משותפי� המחזקי� את הרגשות וחוזר חלילה
מטרות הקבוצה יכולות להיות גלויות או . י מטרות משותפות חיצוניות או פנימיות"קבוצה מאופיינת ע

מטרות . סמכי�  רשמיי� של הארגו�מטרות גלויות הנ� מוצהרות וא� באות לידי ביטוי במ. חבויות
 . חבויות אי� מדברי� עליה� וא� על פי כ� יש לה� תוק� וממשות

 מייצרת או מפיקה תי אותו מעביד במסגרת ארגונית משותפ"חבורת עובדי� המועסקת ע – קבוצת עבודה
 .ערכי� ותרבות משותפת,מוצר או שירות ומאופיינת בנורמות 

נאי הכרחי להיווצרות קבוצת עבודה תנאי� אחרי� ג� א� קיימי� אינ� מעסיק וארגו� משותפי� ה� ת
רוב . מאפיי� הכרחי אחר הוא קיומ� של יעדי� ופעילויות להפקת מוצרי� או שירותי� כלשה�. הכרחיי�

א� זאת העובדי� מתחברי� ג� לקבוצות בלתי . העובדי� משויכי� שיו� פורמאלי לקבוצת עבודה
 . ליות אפורמ

 הצור� בקבוצות עבודה נגזר מ� הצור� לחלק את העבודה ולהתמחות � ודה פורמאליות קבוצות עב
קבוצת העבודה היא . במשימות שונות ומ� הצור� לתא� פעילויות שונות ולבצע אינטגרציה ארגונית

לכ� . היחידה הבסיסית בארגו� שבה מתבצעי� חלוקת עבודה התמחות ותיאו� מול המשימות השונות
� או יותר המתואמת ביניה� לש� ביצעו יקבוצה של שני אנש:  עבודה פורמאלית היאהגדרת קבוצת
 .ות צירופ� של אנשי� אחדי� מאפשר לבצע עבודה שאד� אחד אינו יכול לבצעהממשימות מסוי

 קבוצות עבודה פורמאליות מקובל למיי� לקבוצת פיקוד וקבוצות משימה
עלת מיקו� ברור במבנה התפקידי� והסמכויות של  קבוצה שקיומה קבוע יציבה וב�  קבוצת פיקוד

 .הארגו�
מורכבת על פי תחומי .  קבוצה שקיומה זמני ושיש לה סמיכויות וכפיפויות משתנות– קבוצת משימה

 .התמחות שוני� המצורפי� להשלמתה של משימה חד פעמית
. טלות קבוצתיות  מבחי� בי� מטלות אישות ומשטיינר � סוגי משימות בקבוצות עבודה פורמאליות 

בקבוצה המופקדת על מטלות אישיות יהיה המגע בי� חברי הקבוצה מוגבל והישג הקבוצה יקבע על ידי 
בקבוצות שבה� המטלות ה� קבוצתיות . מטלות אחודות מטלות מסוג זה ה� . צירו� כל התפוקות האישיות

 . מתחייב שיתו� פעולה בי� העובדי� בנות חלוקהומטלות העבודה ה� 
לכל קבוצת עבודה יש משימות טכניות וג� .  עור� אבחנה בי� משימות טכניות וחברתיות� ארולד ה

משימות טכניות פשוטות ניתנות לרוטיניזציה משימות . משימות חברתיות שה� פשוטות או מורכבות
טכניות מורכבות דורשות ידע ושימוש באמצעי� מורכבי� הדורשי� מומחיות וג� אז לא תמיד נמצא 

 .בור� פתרו� חד משמעיע
מורכבות נדרשת פעילות במשימות חברתיות פשוטות לא נדרשת פעולת גומלי� ערה לעומת זאת במשימות 

 אינטנסיבית וכושר מפותח לקיי� יחסי� חברתיי� 

 מורכבות טכנית מורכבות חברתית
 גבוהה נמוכה 

מטלות שאינ� מורכבות מבחינה  נמוכה
טכנית וחברתית עובדי� 

 ני� דוארהממיי

מטלות בעלות מורכבות טכנית גבוהה 
 ומורכבות חברתית נמוכה  מפעילי ציוד כבד

מטלות בעלות מורכבות טכנית  גבוהה
נמוכה ומורכבות חברתית 

 גבוהה כמו צוות עובדי� בבנק

מטלות בעלות  מורכבות טכנית גבוהה 
ומורכבות חברתית גבוהה כמו צוות מורי� 

 בבית ספר
 

נוצרת על בסיס חברות וולנטרית  מתו� אינטרס או מטרה שאני�  �  בלתי פורמליותקבוצות עבודה 
נוצרות עקב הצור� האנושי ביחסי אחוה רגשיי� .  קשורי� במישרי� לפעילות הייעודית של הארגו�

יש חוקרי� המבחיני� בשלוש קבוצות בלתי . תועלתיי� ולאו דווקא בקבוצות פיקוד או משימה
 פורמאליות

  היווצרות על בסיס משיה בי� אישית בי� חברי� אחדי�– ידידות קבוצות
 . מתארגנת כדי לקד� את ענייניה המשותפי� שאינ� שייכי� ליעדי הארגו�–קבוצות אינטרס 

 . רוצי� להשתיי� ותקני התנהגותה משמשי� מודל לחיקוי–קבוצות התייחסות 
פיקוד ומשימה  או להיות תת קבוצה הקבוצה הבלתי פורמאלית חוצה גבולות תפקיד  של קבוצות 

 .בקבוצה פורמאלית
על פי המודל הטיילוסטי קבוצות עבודה בלתי פורמליות מהוות אב� נג� בדר� להשגת מטרות היחיד 

כיו� מרבית החוקרי� מסכימי� כי קבוצה בלתי פורמלית מהווה .  ועלולות לעורר אוירה של בטלנות 
היא מעניקה לעובד סיפוקי� אישיי� שאי� הוא יכול . ה� מפליגותקבוצה ראשונית והשפעותיה על היחיד 

 .לקבל במסגרת פעילות משימתית ולכ� יש בכוחה לשפר את רמת הביצועי� של היחיד
 . זיקת היחיד לקבוצה נכפה על העובד א� ברצונו להישאר בארגו�זיקת היחיד לקבוצה



�דה ע� חבריה וע� הארגו� כסוג של  חליפי� שבו על פי גישה זו נתפסי� יחסי קבוצת העבו  �תורת החליפי
, רמת תפוקה איכות תפוקה ותקני� של ביצוע בתמורה מוסכמת בצורת שכר, מומרי� השקעה אישית 

 'מעמד וכד, קידו� , תנאי עבודה
יחסי הגומלי� בי� היחיד לקבוצה מרוכזי� סביב משימות הקבוצה ונקבעי� על פי התמורה בי� התפוקות 

דפוס החליפי� בי� . יק באמצעות הקבוצה לבי� התפוקות שהקבוצה מפיקה באמצעות היחידשהיחיד מפ
בעת הכנסו לקבוצה הוא מביא עמו יעדי� אישיי� . היחיד והקבוצה משתנה ככל שהיחיד נקלט בקבוצה

שאינ� תואמי� בהכרח את יעיד הקובצה אבל בשלב זה הוא יתשדל לתפקד הרמה המינימלית המקובלת 
במש� הזמ� תגבר נטייתו להשקיע מאמצי� משימתיי� נוספי� א� יחוש שהוא מקבל . צהעל הקבו

 .תמורה לכ� תמורה יכולה להיות חומרית אינטלקטואלית ורגישית וסמלית
קבוצות העבודה . ע� זאת יש הבדלי� גדולי� בי� קבוצות העבודה ביכולת� ובנכונות� לקיי� יחסי גומלי�

�רגו� אבל לא תמיד יש חפיפה בי� מטרות והאינטרסי� של המשולש יחידאמורות לתוו� בי� היחיד לא
יתכ� ג� . שכיחי� מצבי� הכופי� בידוד חברתי ואינ� מאפשרי� יחסי גומלי� תקיני�.   ארגו��קבוצה

 . סימטריי� שבה� צד אחד מנצל את הצדה שני ומפיק תועלת על חשבונו�יחסי� א
יד והקבוצה כהסתגלות הדדית המבוססת על זרימת מידע מ� גישה זו תופסת את יחסי היח –הסתגלות 

מידע זה מיועד להבהיר דרישות משימתיות מ� היחיד והכילי� שלו .  הקבוצה אל היחיד ומהיחיד לקבוצה
  מגדירי� את המידע בתור גירויי� מבוקרי� פורטר לאורל והאקמ�. להתמודד ע� משימות אלו

 . ות היחידשחשיפת� הסלקטיבית משפיעה על התנהג
כ "היות ולקבוצה יש בד. המידע שהקבוצה מסננת ליחיד מעצב בעבורו  את תמונת המציאות בארגו�. א

 .מידע חלקי אזי ג� ליחיד בקבוצה יש תמונה חלקית ומוטה
 .המידע שחברי� ותיקי� מעבירי� לחבר חדש יכול לעצב אצלו דעות ואמונות . ב
ה באמצעות חברי� מנוסי� את היחיד להשקיע מאמ# או לדכא הקבוצה שהיא מקור מידע חשוב מדריכ. ג

 . אותה
על פי גישה זו זיקת היחיד לקבוצה מעוצבת באמצעות תפקידו הפורמלי והצפיות סביב  יחסי תפקיד

   במערכת תעסוקה פורמלית נית� לראות בתפקיד שאד� מוצב בו תבנית של פי טיבו וקלי על . התפקיד
  הרחיבו  תפיסה זוכ� וקאה�.  את אחריותו של נושא התפקידציפיות התנהגות המגדירה

 .יחידי� וקבוצות מאורגני� סביב תפקידי תעסוקה מוגדרי� הפרושי� ברשת של מערכי תפקיד 
לכל אחד בארגו� .  אוס� תפקידי� הקשורי� לתפקיד מסוי� בקשרי עבודה ופעילות גומלי�– מער� תפקיד

, ציפיות אלה כוללות מטלות. י� עבורו את ציפיות הארגו� ממנוממקמי� אותו ברשת תפקידי� ומגדיר
 .סמכויות ותגמולי�

משגרי� .הפרשנות שמעניק הפרט לתפקיד , לצד המער� הפורמאלי  קיי� מער� בלתי פורמאלי של ציפיות
ציפיות אלו משקפות אל רק את מטרות הארגו� . השותפי� במער� התפקיד ציפיות הקשורות בתפקיד

' ראה שרטוט עמ. ( אלא ג� אינטרסי� וערכי� אישיי� וקבוצתיי� של נושאי תפקידי� שוני�ומטלותיו
את הציפיות מעבריה הקבוצה לנושא התפקיד באמצעות . לקבוצת עבודה יש ציפיות מוגדרות ). 19

 .לנושא התפקיד קולט על פי דרכו את הציפיות ופועל לממש אות�' הוראות הערכות וכו,מידע
עליו למיי� את המסרי� ולהחליט מה יזכה לתגובה וממה .  מוצ� במסרי� שמשדרי� אליו נושא התפקיד

נושא התפקיד .  ביצוע התפקיד מושפע מסדרי עדיפויות על פי הצרכי� אמונות ועמדות אישיות. להתעל�
הקבוצה פועלת .. שוקל כל אחת מ� הדרישות אליו בהתא� לסנקציות או לתגמולי� הצמודי� אליה

ציפיות ,  הקצאת מטלות–ת המנהיגי� הפורמאליי� והבלתי פורמאליי� להגדיר חלוקת עבודה באמצעו
 ומערכי תפקיד ומערכת של סנקציות ותגמולי�

  מאפייני� מבניי� של קבוצות עבודה
זה בעצ� . ארגוני� פועלי� בתו� סביבה מסוימת המספקת לה� משאבי� בתמורה לתפוקות מועילות

הארגו� מקבל תשומות ומפעיל עליה� תהליכי המרה והפקה והוא מייצר תפוקות תהלי� של חליפי� שבו 
 .ומשווק� לסביבה

השוני בתנאי� מסביר   . סמיכויותוהזדמנויות נקראי� , מגבלות, אילוצי�, התנאי� שבה� הארגו� פועל
 . מדוע ארגוני� שוני� המייצרי� אותו מוצר שוני� באיכות המוצרי� ויכולת ההמרה

 :חו� קבוצות עבודה באמצעות ניתוח סמיכויות כ�נית� לב
 מגדלות ואילוצי� , הכוללות משאבי�, מזהי� תנאי� שבה� פועלת הקבוצה. 1
 .מזהי� בקבוצה תהליכי המרה המתבצעי� במבני� קבוצתיי� ופעילויות גומלי� קבוצתיות. 2
 .מזהי� תפוקות בעקבות ביצועי� אישיי� וקבוצתיי� של חברי הארגו�. 3
מבנה קבוצתי הוא חד הגורמי� המשפיעי� . קבוצה יכולה לא רק ליצור סמיכויות אלא ג� לשנות אות�ה

הנורמות , גודלה, ה רכבה החברתי:ממדי� עיקריי� במבנה הקבוצה ה�. ביותר על כושר הביצוע
 .הקבוצתיות שבה דפוסי לכידות וקונפורמיות ותבנית הסטאטוסי� החברתיי� 

 הרכב חברתי של קבוצה
ובהיבטי ' הרכב חברתי של קבוצה מאופי� בהיבטי� סוציו דמוגרפיי� כמו הרכב גיל נשי� מול גברי� וכד

ג� התפלגות שאיפות מקצועיות ואישיות של . מיומנות וותק,תעסוקה כמו התפלגות מקצועית ונסיו� 
 .חברי� עשויה להשפיע על לכידות הקבוצה ושיעורי התחלופה

אי� ). הטרוגנית( דמוגרפי� מלמדת באיזה מידה הקבוצה המוגנית או מגוונת �התפלגות מאפייני� סוציו
דפוס רצוי למבנה של קבוצה והוא מותנה באופי המשימות מטלות פשוטות מחייבות אחידות של כישורי� 

בקבוצה שתפוקה . לעומת מטלות מורכבות המחייבות התמחויות ותכונות אישיות המשלימות זו את זו
 . ו� התפוקות האישייות ועבודתו של כל אחד בקבוצה היא עצמאית פחות חשוב הגייו�הנדרשת היא סכ



קבוצות שמשימותיה� פקידותיות ידמו זו לזו . הרכב חברתי של קבוצה מתונה ג� בטכנולוגיה הדרושה
 .יותר מאשר קבוצות עבודה שמשימותיה� מיכאניות או טכנולוגיות

גיה שירות על הביצועי� של הקבוצה ומסבירה שינוי המתגלה מערכת של ידע וכלי� משפיע על הטכנולו
 .ברמת הביצוע

ריחוק ממרכזי� , חשיפה למזג אויר,  ריכוז או פיזור העובדי�–ג� האופי הפיסי של סביבת העבודה 
 . סואני� משפיע על הרכב הקבוצה

 גודל הקבוצה
הגודל נגזר ממהות .  הקבוצהאוירה ויכולת ביצעו של, גודל הקבוצה משפיע על תבית יסחי התפקיד

 . אול� לגודל יש מגבלות  תוספת עובדי� מעבר לנקודה מסוימת פוגעת בתפוקה.המשימה
 קבעו כי כאשר עובד אחד יכול להשפיע בתפוקתו על רמת התפוקה של הקבוצה – ארטנא�'שטיינר וארז

 מורכבת מסכו� כולה גידול במספר חברי הקבוצה לא יתרו� לתפוקה  לעומת זאת כאשר התפקוה
: בעניי� זה פועלות שתי מגמות. התפוקות של כל אחד מחברי הקבוצה התפוקה השולית מאחרת להופיע

ידע ומיומנויות מצד שני פוחתות האפשריות היזמה , יש בה יותר כשרונות, ככל שהקבוצה גדולה יותר
ראו כי קבוצות מנצלות את מחקרי� ה.  הדבר גור� לאי ניצול ההו� האנושי. והביטוי האישי של חבריה

כמוב� שיש משימות המחייבות יותר א� אלו . הפוטנציאל של חבריה� בגודל ממוצע של שבעה חברי� 
 \.ולכידות הקבוצה, שיתו� פעולה, יוצרי� קשיי� בתיאו� 

העובד מוכ� להשקיע פחות היות ותרומתו ,  מצבי� בה� עקב ריבוי חברי� בקבוצה  � התבטלות חברתית
 .  זו מעידה על ירידה במוטיבאציה אישית. מובחנת ונבלעת במאמ# הכלליאינה 

א� ג� כאשר הקבוצה קטנה מדי לביצוע משימה ונראה לחבריה כי המאמ# יהיה לשוא המוטיבציה 
 .יורדת

  נורמות קבוצתיות
קנה .  נורמות קבוצתיות ה� כללי התנהגות המצופי� מחברי הקבוצה שיש עמו סנקציות על סטייה ממנו

 : מבחי� בשלושה סוגי� של נורמות קבוצתיות רצויות לארגו� גיימס מארש. מידה להערכת התנהגות
 מגדירה מידות רצויות לא חסרות ולא עודפות של התנהגות רצויה – נורמות של התנהגות סבירה. א

 פניה חוזרת ונשנית מפריעה לארגו� ולחבריו ,  פנייה לחברי� לצור� התייעצות.בארגו�
 . התנהגויות מאד רצויות שאי� שיעור למימוש� כמו התנהגות אדיבה ללקוח קשה– נורמות אידיאליות .ב
משהושגו .  תקני התנהגות גבוהי� אשר נקבעו לאחר שהוכח כי אפשר להשיג�� מאליה�נורמות מובנות. ג

 .וגמלה בעברעמידה קפדנית בלוח זמני� שת. ה� נתפסות כרגילות ואני� זוכות ליחס מיוחד ותגמולי�
לאחר גיבוש� ברורה לכל ההבחנה בי� מה . הנורמות הקבוצתיות מתפתחות בהדרגה ומשתנות באיטיות

הנורמות מפשטות תהליכי� בקבוצה ומחזקות את ההגדרות תפקדי ומונעות התמודדיות . שנכו� ללא נכו�
 .חוזרות ונשנות סביב סוגיות התנהגותיות וביצוע שונות

. ב.  לדאוג לשלו� הקבוצה ולסייע לה במילוי משימותיה.  א� רמות קבוצתיות תפקידי� שממלאות נו
 .ללכד את הקבוצה באמצעות עיצוב צביו� וזהות מיוחדי�

אול� קבוצה מפתחת שיטות . י רוב החברי� מתו� הסכמה גלויה וסמויה"הנורמות הקבוצתיות נשמרות ע
ה פיקוח יכול להיות בלתי .  הנורמה הקבוצתיתפיקוח משלה על מנת שהחברי� לא ייסטו באופ� ניכר מ�

 �ככל שהקבוצה מגוונת יותר וגדולה יותר נזקקת הקבוצה לנורמות חמורות יותר כדי . פורמאלי ועקי
 .להבטיח קונפורמיות של החברי� ומחמירות שיטות הפיקוח

ג� אלימות . חר� הקבוצה יכולה להגביר את הלח# להתנהגות נורמטיבית באמצעי שכנוע ובידוד חברתי ו
ככל שמעמדו של היחיד בקבוצה נמו� יותר כ� . כלפי פורצי גדר לא נעדרת מקבוצות עבודה מסוימות

אכיפת הנורמות כלפיו קשוחה יותר יחד ע� זאת תפגי� הקבוצה יחס סלחני כלפי חברי� שהיא נזקקת 
 .לשירותיה�

 . 28' ות ראה שרטוט עמ הציע כלי שימושי לבדיקת תוקפ� של נורמות קבוצתי� קסו� 'ג
 לכידות וקונפורמיות קבוצתית 

 היא משיכה הדדית בי� חברי הקבוצה לכידות קבוצתית. מאפיי� נוס� של קבוצות עבודה הוא לכידותה
 .הנובעת מהסכמה על מטרות משותפות ותחושות של קרבה ואינטימיות בקרב חברי הקבוצה

ככל שהמשיכה גבוהה . חברי הקבוצה ובי� עמדותיה� גילה כי יש מתא� בי� משיכה הדדית שלניוקומב
 .יותר גדל הדמיו� בי� עמדות וערכי החברי�

לכידות על בסיס רגשי וחברתי שבה הקשר החברתי הוא בעל ער� : חוקרי� מבחיני� בי� שני סוגי לכידות
מטרות הדגש הוא על יחסי� בי� אישיי� ולכידות על בסיס תכליתית שהוא אמצעי להשגת . משל עצמו

 . הדגש הוא על השגת תוצאות תכליתיות. אחרות
עיסוק דומה תלות הדדית ,  קירבה פיסית גודל הקבוצה  אינטראקציה אינטנסיבית ממחקרי� אחרי�

ג� . רקע משות� תורמי� ללכידות המתבטאת ג� בהפחתת התחלופה והעזיבות, ממונה משות� , בעבודה
תגמולי� אישיי� עלולי� לפגוע בלכידות שכ� ה� מגבירי� כאשר כל התנאי� שווי� משימות אישייות ו

איומי� חיצוני� על . לעומת זאת משימות ותגמולי� קבוצתיי� מגבירי� את הלכידות, תחרותיות
 .הקבוצה למשל ממונה חדש מגבירי� את לכידותה

 : על לכידות קבוצתית עלו הדברי� הבאי�סישור ממחקר של 
 . פחות חרדהבקבוצה מלוכדת החברי� חשי�. 1
 פריונה של קבוצה מלוכדת יציב יותר. 2
 אי� קשר בי� עצמת הלכידות ומאפייני גיל והשכלה. 3
 \.קיי� מתא� חיובי בי� עצמת הלכידות הקבוצתית ושיעור היוקרה שחברי� מייחסי� לעיסוק�. 4



של ביצוע גבוה כאשר קיימת נורמה . הסיק שנורמות הקבוצה מתווכות בי� לכידות לבי� ביצוע סטוגדיל
קיומה של נורמה המגבילה את הביצוע תגרו� לקשר . לכידות גבוה תורמת לרמת ביצועי� גבוהה ולהיפ�

 א� ג� כאשר הלכידות גבוהה מדי הקבוצה מעדיפה את היחסי� הבי� .שלילי בי� לכידות לרמת ביצוע
פועלי� לחצי� בקבוצות מלוכדות  מדי . אישיי� מ� המשימה הקבוצתית ורמת הביצוע תיפגע

 \.לקונפורמיות מופרזת בעמדות ובהתנהגות העלולי� לפגוע בכושר הקבוצה לעמוד בלחצי� חיצוניי�
 סוגי� שוני� של קונפורמיות 

ברגע שיתרחק מ� .  מתו� אינטרס להשיג תגמול או להימנע מעונש� קונפורמיות המבוססת על ציות . א
מוליד התנהגות דיפלומטית שאינה מבטאת את עמדותיו הקבוצה יתנער מ� הנורמות שנכפו עליו ציות 

עובד ציית� אינו תור� את מלוא הפוטנציאל האישי למע� הישגי . האמיתיות של האד� אלא את זהירותו
 .הקבוצה

מבטיחה התנהגות נורמטיבית לאור� זמ� ג� .   רצו�  להיות כמו אחרי�– קונפורמיות מתו! הזדהות. ב
 . בוצה האחרי�ללא נוכחות� של חברי הק

יתפתחו יחסי אמו� הדדי ופתיחות ונכונות .  של נורמות הקבוצה וערכיה– קונפורמיות מתו! הפנמה. ג
 . לאישית להשתת� במשימות קבוצתיות

ציות לאור� זמ� עלול להוביל להזדהות . אחד התהליכי� המענייני� הוא מעבר מציות להזדהות והפנמה
הקושי .קבוצה חזק יותר ינסה להתאי� עצמו אליה במהירות רבה יותרוככל שרצונו של היחיד להשתיי� ל
, ככל שרבי� הקשיי� להצטר� לקבוצה ג� בלא לח# מכוו� של הקבוצה. להצטר� לקבוצה תור� א� הוא 

 .הקונפורמיות  תגבר
גוברת הימנעות מהתנסויות . ככל שהקונפורמיות גוברת מתגברת ג� הנוקשות כלפי סטיות מ� הנורמה

 ירידה בניצול הפוטנציאל הקבוצתית –התוצאה . ות וגובר חשש� של חברי הקבוצה מביקורת חדש
במצבי� . הקונפורמיות חמורה במיוחד כאשר פועלות בקבוצה נורמות שליליות כלפי תפוקות וביצועי�

רמת שחיקה זו גו. של לכידות וקונפורמיות מופרזת ג� נשחקת רגישות הקבוצה לייחודו של היחיד וצרכיו
 .ללכידות וקונפורמיות מתפתחי� אצל אחדי� מחברי הקבוצה ניכור והתרחקות

 חשיבת יחד
היא נוצרת . חשיבת יחד היא דפוס התנהגות קונפורמי המתייג כל דבר במונחי� של נורמות הקבוצה

כאשר השאיפה להסכמה כה גדולה עד שהיא משתלטת על יכולת החשיבה העצמאית של החברי� 
 .וט נתוני� חדשי� ולהערי� בצורה שקולה והגיונית דעות של אחרי� מחו# לקבוצהונכונות� לקל

 מנו את המאפייני� המרכזיי� לחשיבת יחד ניס מא�'ג
 .אשליית אי פגיעות המשותפת לרוב חברי הקבוצה ויוצרת אופטימיות יתר. 1
 .צידוקי� קבוצתיי� המפחיתי� מערכ� של אזהרות הסותרות את הנחות הקבוצה. 2
אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה וקיומ� של תפיסות סטריאוטיפיות שלפיה� היריב פחות טוב . 3

 .או פחות מוסרי
 .המנסה לערער על עמדות הקבוצה מופעל עליו לח# והוא מואש� בחוסר נאמנות לקבוצה. 4
 ו מהרהורי כפירהצנזורה עצמית לגבי סטייה מ� הקונצנזוס הקבוצתי א� מתו� חשש למעמד בקבוצה א. 5
 .אשיה אל אחדות דעי� ותפיסת השתיקה כהסכמה. 6
חברי� הלוקחי� לעצמ� את התפקיד שבו ה� מגני� על החברי הקבוצה מפני " שומרי מחשבה"הופעת . 7

 .מידע או דעה הסותרי� אתה קונצנזוס
אי שנשמר איזו� ב� לכידות וקונפורמיות פועלי� באופ� חיובי על ביצועיה של הקבוצה ורווחת חבריה בתנ

 .צרכייה המשימתיי� לבי� צרכיה הרגשיי� והחברתיי� 
 המבנה הסוציומטרי של קבוצות העבודה

אפשר להבחי� בטיפוסי� . מבנה סוציומטרי הוא מבנה העדפות של חברי הקבוצה בתחומי� שוני� 
 :אחדי� של מבני� סוציומטרי�

 'מעדי� את חבר גוזה '  חבר מעדי� את חבר ב–שרשרת סוציומטרית . 1
 "כוכב סוציומטרי"גרעי� חברתי שוב רוב החברי� מעדיפי� חבר מסוי�  שהוא . 2
 .גרעי� חברתי שבו כוכב סוציומטרי בתחו� החברתי וכוכב אחר בתחו� משימתי . 3

קבוצה שבה אי� חברי� .   טעני� כי לעיתי� ג� ישנ� חברי� מבודדי� במבנה סוציומטריטאב ומנהיי�
 . רובי� יחסי הידידות הדדי� ואי� תת קבוצות היא קבוצה בעלת לכידות גבוההמבודדי� מ

ח שיטה לבדיקת מבנה העדפות סוציומטריות והוא מצא כי קיי� מתא� חיובי בי� לכידות  פית� מורנו 
 . הקבוצה של רשת סוציומטרית לבי� רמת אפקטיביות של הקבוצה

 הסוציומטרית היא מהימנה וטעויות שיפוט והערכה בקבוצות שיש בה� תשתית יחסי� מתאימה ההערכה
ע� זאת יש . של כל חברי הקבוצה שימוש נכו� בסוציומטריה מגביר מעורבות ושיתו� פעולה. מצטמצמות 

לסוציומטריה ג� חסרונות א� הטיפול לא זהיר עלולי� להתקבל הערכות של פופולאריות זולה וחיסולי 
 .פרטחשבונות אישיי� שיש בה� איו� על ה

 סטאטוס חברתי בקבוצות עבודה 
בראש הסול� עומדי� מנהיגי הקבוצה נושאי . 'חברי הקבוצה נבדלי� זה מזה ביוקרה סטאטוס וכד

באמצע הסול� נמצאי� חברי קבוצת השררה ) פורמאלי� ובלתי פורמליי� (התפקידי� המרכזיי� 
 .ובתחתית הסול� נמצאי� חברי� יוצאי דופ� שאינ� הולכי� בתל�

, וכ� תכונות השגיות כמו השכלה. 'סטאטוס נבנה על בסיס שיכויות של היחיד  כגו� גיל מי� ותק וכדה
קיומ� של בסיסי סטאטוס שוני� עלול לגרו� לחוסר איזו� בי� המרכיבי� . 'מקצועיות וכד, חריצות
ת משימה תופעה זאת פחות שכיחה בקבוצות פיקוד בעלות משימות אחודות לעומת זאת בקבוצו. השוני�



הנבנות מראש באופ� שיהיה בי� חברי הקבוצה כישורי� שוני� ורשתיות חברתיות ותפקידיות שונות 
י גבסול� זה עלולות לצו# בעיות של תפקוד ותיאו� הנובעות מדירו. סול� הסטאטוס הוא רב בסיסי

 מתוגמלת תרומה לקבוצה. סדר הסטאטוס בקבוצה זמי� את עצמו במעגל סגור. סטאטוס בלתי הולמי�
החברי� במרכז הקבוצה משתתפי� בכל פעילויותיה . בסטאטוס מתאי� הגורר עמו תגמולי� והטבות
לעיתי� מבחיני� בחבר פופולארי א� מפני שיש לו . ומקיימי� אינטראקציה אינטנסיבית וממושכת

� משימתיי� א� יתכ� ג� חלוקת עבודה בי� מנהיגי.  ני� של מנהיג או שהוא תור� לשלומה החברתיימאפי
 . למנהיגי� חברתיי� בקבוצה

מבני סטאטוס יציבי� תורמי� לפועלה מתואמת יותר של חברי הקבוצה ולהפחתת מתח וקונפליקט 
מבני� בלתי יציבי� גורמי� למאבקי כוח מיותרי� ולבזבוז אנרגיה . ושקט תעשייתי בתו� הקבוצה

כאשר מופרת .  כל עוד יש עליה� הסכמהסולמות סטאטוס נשמרי�.  קבוצתית  הנחוצה לביצוע משימות
 .ההסכמה או חברי� מהקבוצה עוזבי� עשוי הדירוג להשתנות

הבדלי סטאטוס בקבוצה גורמי� לה לחלק את משאביה באופ� לא שוויוני מבנה הקבוצה מאפשר לאחדי� 
מאחר שהצטרפות לקבוצת עבודה .  י� ועמדות השפעה ומרחיק אחרי�במחבריה להתקרב למשא

לית אינה רצונית יתכנו מצבי� של יחסי� מקפחי�  ורק צעד חרי� יוכל לשפר את מעמדו של אפורמ
ע� זאת לסול� הסטאטוס בקבוצה יש ער� מוטיבציוני כאשר או מניע אנשי� מסוימי� לשפר את . הפרט

 . מעמד� באמצעות הגדלת תרומת� לקבוצה
ככל שהישגיו תלויי� . שוגות תפוקותיומי המשפיע על סטאטוס של היחיד הוא האופ� שבו מאגור� דינ

 לתכונותיו תשל הקבוצה ופחו. מיקהאבפעילות למע� הקבוצה נקשר הסטאטוס שלו למבנה ולדינ
 . האישיות

 תהליכי� קבוצתיי� ובי� קבוצתיי� 
 תהליכי� בהתפתחותה של הקבוצה

. ות ועימותי� הירארכיה בתפקידי� ומגבלות על המשאבי� ותגמולי� מעוררת תחרות קנאה והשווא
יכולת הקבוצה לעמוד בלחצי� ולגשר על אינטרסי� אישיי� וארגוני� מאפיינת קבוצות בוגרות שעברו 

 .תהליכי התפתחות והתגבשות
בקבוצה בוגרת החברי� מכירי� זה את זה ואת יכולת� האישית והקבוצתית מול המשימות 

וצה יש דפוסי� ברורי� של מנהיגות החברי� מקבלי� זה את זה ובקב. והסטאטוסי� בקבוצה יציבי�
פנימית וסובלנות לדעת מיעוט הקופנליקטי� מתועלי� לסוגיות מהותיות של מטרות הקבוצה ואמצעי� 

 . אישיות נדחקי� לשוליי� של חיי הקבוצה�להשגת� וסוגיות בי�
�  הגדירו כמה שלבי�טוקמ� וגונסו

הגדרת מטרות . א: ושאי� מרכזיי�הקבוצה מתמודדת בראשית דרכה ע� שני נ –שלב ההתהוות 
מבססת את תפקידו האישי של כל אחד מחברי הקבוצה . ב. משותפות ותרגומ� למשימות ושיטות עבודה

גות הבלתי רשמית כמו כ� ינבחני� יחסי הכוח בקבוצה בעיר מול הממונה והמנהבשלב ה . ואת מיקומו
אי ודאות יוצרת חרדה ומתח . שוני�שרונות ויכולות של החברי� ומתבררי� אינטרסי� ינבחני� כ

 .ושכיחי� חוסר תיאו� בי� מטרות היחיד למטרות הקבוצה
ח אחד בונה את וכ. משלב זה ואיל� יפעלו כוחות מנוגדי� ליצירת הלימה בי� מטרות היחיד והקבוצה

ה של מרחבו האישי של החבר בקבוצה ונות� ביטוי לצרכיו ונטיותיו כוח אחר הוא כוח חברתי הבונה זיק
 חברי הקבוצה לאינטרס הקבוצתי ורוח הקבוצה

החיי� המשותפי� והצור� לייצר תפוקות מעוררי� ניגודי אינטרסי� וקונפליקטי� בנושאי  שלב הסערה 
ביצוע כמו ג� שליטה והשפעה על החלטות ומשאבי� העימותי� היכולי� להיווצר בי� חברי הקבוצה 

י הקבוצה לבי� עצמ� בנושאי תחרות על סטאטוסי� לממונה בנושא תביעות משימתיות ובי� חבר
י� במתחי� חריפי� הגורמי� להקצנת עמדות והתנהגויות ארגוניות ילעיתי� שלב זה מתאפ. ותפקידי�

 .שונות
מתחילה להיווצר לכידות .  התחלות של גיבוש נורמות וכללי משחק מקובלי�– שלב הגיבוש הנורמטיבי

. וה� בי� החברי� לבי� עצמ�חתות התנגדויות כלפי הממונה הרשמי תמיכה ועזרה הדדית ופו, קבוצתית
 מתחיל להיווצר שיתו� פעולה ספונטאני ולא מאול# מול משימות 

הבעיה בשלב זה היא כיצד להפריד את יחסי הקרבה העמוקי� הנוצרי� בי� החברי� וב� התנהגות 
 . תכליתית מול משימות

בוגרות המתאפיינות ברמת תפוקה גבוהה ורמת שביעות רצו�  מאפיי� קבוצות – שלב הביצוע האפקטיבי
מצב זה מושג כאשר מתמסדת בקבוצה מחויבות למשימה המשותפת והבנה לצרכי� וציפיות . גבוהה

א מושג מפתח לתפקוד אפקטיבי מפני שהיא מפחיתה קונפליקטי� היהבנה הדדית . היחיד בקבוצה
 .ומעודדת שיתו� פעולה

ה� מזהי� שש משוכות אשר מעבר� המוצלח מביא את . מציגי� תפיסה שונה � רי� וז" 'ואל וג'לינדה ג
 .הקבוצה לבגרות
עליה ייצב .  על הקבוצה להבהיר מה� מטרותיה האמיתיות ולוותר על מטרות מדומות– משוכת המבנה

 .את חלוקת העבודה ולפתח רשת יעילה של תקשורת ולגבש מנהיגות יעילה ומוכרת
 על הקבוצה להתמודד ע� חברי� הקוראי� תיגר על המנהיגות והסמכות וע� – משוכת הקונפליקט

מאבקי כוח ושליטה ולקבוע גבולות נורמטיביי� להתנהגות ולהתמודד � ע� פיצול יתר לקליקות ותת 
 .קבוצות

 להתמודד ע� משימותיה בלי לשבור את הלכידות הפנימית ולנצל את הלכידות לפתרו� –משוכת הלכידות 
 בעיות



 התלכדות מוצלחת עלול להוביל את הקבוצה לאשליה של עוצמה ויכולת שאינ� –משוכת האשליה 
 על הקבוצה ללמוד כיצד לשמור על רוח קבוצה מלוכדת בלי לאבד קשר ע� המציאות . מציאותיות

יש ללמוד כיצד לצמצ� את נזקי המוראל .  כל קבוצה מתנסה בהתפכחות ואשליה –משוכת ההתפכחות 
 .פכחות בלי לאבד את תחושת היחד הקבוצתיתשל ההת

 הקבוצה מתגברת עליה כאשר נוצרי� בה דפוסי� יציבי� של קבלה הדדית ונכונות –משוכת הקבלה 
 לקיי� דיוני� פתוחי� וחופשיי� ג� בנושאי� שהדעות חלוקות עליה�

 � מגדיר אבני בוח� להערכת בגרות� של קבוצותשיי
 ות מחויבות ומעורבותמטרות קבוצה בהירות ומעודד. 1
 .שיתופיות לעומת דומיננטיות של מעטי� מול רוב פסיבי. 2
 .התחשבות ברגשות החברי� לעומת התעלמות או ביקורתיות כלפי רגשות. 3
 .אבחו� בעיות יסוד הגורמות לתפקוד לקוי וטיפול זהיר בה� לעומת טיפול חפוז ושטחי בסימפטומי�. 4
 .אחדי� בקבוצה על פי תחומי התמחות� לעומת מנהיג יחיד דומיננטימנהגיות מתחלקת בי� אנשי� . 5
החלטות מתקבלות על בסיס הסכמה אמיתית לעומת הימנעות מקבלת החלטות שהכל מכירי� . 6

 .בנחיצות� א� אי� הסכמה ומחויבות לבצע�
 .אמו� פתיחות וכבוד לביקורת לעומת חוסר אמו� חשש מביקורת  וסגירות. 7
 .ות יצירתיות וחדשנות לעומת טיפוח שגרה וקשיחותעידוד גמיש. 8

 דפוסי אינטראקציה בקבוצות העבודה
וחבריו בנו כלי בש� הדיפרנציאל הסמנטי אוסגוד על מנת לבדוק ממה מורכבי� פעילויות גומלי� כלשה� 

 . המבוסס על זוגות של יחסי� מנוגדי� ומבקשי� מחברי הקבוצה להערי� היכ� נמצאת קבוצת�
 שיטה המבוססת על תצפית על התנהגויות חברי הקבוצה בעת שה� מקיימי� ביילסחרת הציע שיטה א

 :התנהגויות חברי הקבוצה מופיעי� בהתא� להתפתחות הדיו� ) . 40' טבלת קטגוריות עמ(דיו� קבוצתי 
בשלב הצעות ופיתוח הקבוצה יופיעו . בשלב הגדרת הבעיה הקבוצה תעסוק חיפוש ומת� כיו� למידע

בעקבות . בשלב קבלת החלטה יופיעו התנהגויות הקשורות לפיקוח. הגויות של חזרה והערכההתנ
האינטראקציה של פיתוח יופיעו ביטויי� רגשיי� חיובי� ושליליי� ובסו� התהלי� יגלו חברי הקבוצה 

 . התנהגויות של שחרורו ממתח  וביטויי� של לכידות
 דפוסי אינטראקציה בתו! קבוצות העבודה

 הוא חיוני בעיקר במצבי� שבה� קיימות –. שיתו" פעולהשכיח של אינטראקציה קבוצתית הוא דפוס 
 . מטרות רבות וניגודי אינטרסי� בי� הקבוצה לארגו� ובי� הקבוצה לחבריה

יחסי שיתו� פעולה ה� יחסי גומלי� שבה� הצדדי� חשי� תלות הדדית באופ� שצד א  חותר לכיוו� 
כלומר המאמ# המשות� מקד� ה� את המטרות המשותפות וה� את המטרות ' פעילות דומה לזה של צד ב

 .הפרטיות
שגי� על חשבו� ימבקש להגיע לה'  במצב של יריבות מתקיימי� יחסי גומלי� שבה� צד א�  יריבות ותחרות 

 .במהל� הפעילות להשגת מטרות משותפות' צד ב
ותו של שיתו� הפעולה אול� לא תמיד מתקיי�  נית� ללמוד על עליונדויטש מ� הניסוי של  דילמת האסיר

מתו� הניסוי נית� ללמוד כי כאשר שורר אמו� בי� שני  ) 42' הניסוי בעמ.  ( שיתו� פעולה ג� כשהוא נחו#
 .הצדדי� שניה� מפיקי� הרבה יותר תועלת מאשר במצבי� של חוסר אמו� וחשדנות

אול� בניה נכונה של .  בקונפליקט במקרי� רבי� גורמי� חוסר אמו� וחשדנות לנזקי� של ממש
אינטראקציה בקבוצה באמצעות טיפוח קשרי� של פתיחות פרגו� ותמיכה ביחסי� בי� עובדי� לממוני�  

 .תחזק את האמו� ואת שיתו� הפעולה 
שגי� מעודדות ביקורתיות ומפחיתות רפיו� ייש יתרונות לתחרות ויריבות שכ� ה� ממריצות להצטיינות וה

א� ג� יש חסרונות . וצתית ומחסנות את הקבוצה בפני תופעות שליליות של לכידות מוגזמתוהתבטלות קב
 . שכ� תחרות מוגזמת יכולה לערער את יחסי האמו� בקבוצה ולהרוס אותה

יות מוגזמי� וכ חברי� בקבוצות בוגרות מודעי� לסכנות האורבות לשלו� הקבוצה מתחרות ויריב"בד
אינטראקציה השכיחי� ה� דפוסי� מעורבי� שבה� יחסי שיתו� הפעולה לפיכ� יחסי ה. ופועלי� למתנ�

 . וג� תחרות סביב מטרות משותפות
 דפוסי אינטראקציה בי� קבוצות העבודה

אינטראקציה בי� קבוצות מתאפשרת ה� בגלל משימות משותפות וה� משו� היחיד יכול להיות חבר בכמה 
י� בעצמה רבה יותר ג� הבדלי� בכמות המשאבי� ביחסי� הבי� קבוצתיי� בולט. מסגרות קבוצתיות

 .וההשפעה שיש לכל קבוצה בהשוואה להבדלי� הללו בתו� הקבוצה
פליקט ועימות קיימת  ג� ביחסי� בתו� קבוצות אול� היא נאינטראקציה של קו � קונפליקט ועימות 

 ניגודי אינטרסי� קונפליקט ועימות מבטאי� שלב קיצוני יותר של. שכיחה יותר ביחסי� בי� קבוצות
 ומטרות

 .מעוניי� בה�' מכוונות לסכל תוצאות מסוימות אשר צד ב' במצב של קונפליקט ועימות פעולותיו של צד א
תחומי סמכות ואחריות ושיטות , קונפליקטי� קיימי� בסוגיות אובייקטיביות כמו חלוקת משאבי�

 'פגיעה ברגשות וכד, שתלטנותקונפליקטי� אחרי� יכולי� לצו# בסוגיות אישיות כמו . עבודה
במהל� טיפוסי של קונפליקט בראשית הסכסו� משתדלי� הצדדי� להכחיש מחלוקות ולהימנע 

משלא נעלמות הסיבות הממשיות . מעימותי� שכ� העימות הוא איו� על שלו� הקבוצות המעורבות
זה . חת לפני השטח לסכסו� והכל מודעי� לקיומו נעשה ניסיו� לשלוט בסכסו� באמצעות טאטוא אל מת

משנעשה המתח בלתי נסבל הופ� הסכסו� לעימות גלוי .  ששורשיו נעוצי� בהדחקהשלב של סכסו� סמוי
 ומתחדדי� חילוקי הדעות בוויכוח גלוי חשיפת הקונפליקט וחידודו יוצרת ג� הזדמנות לפתרו� כלשהו 



 .קט פתרו� הקונפלי>--��חידוד הקונפליקט והגדרתו> ���הימנעות /הכחשה
 .46' דג� של שני ממדי� המציג את רפרטואר ההתנהגות במצבי קונפליקט עמ

 התרשי� מכיל חמש אסטרטגיות עקרוניות לפתרו� קונפליקטי� בי� קבוצות ובתו� קבוצות ארגוניות
בהתנהגות זו דוחי� את הפתרו� או . נחישות נמוכה ורמה נמוכה של שיתו� פעולה  – הימנעות או בריחה

לאסטרטגיה זו יש יתרו� כאשר הצדדי� אינ� נחושי� . התחיל בתהליכי� המובילי� לפתרו�נמעני� מל
בריחה . להמנעות מפתרו� יש מחיר. בסוגיה השנויה במחלוקת וג� אינ� מגלי� נטייה לשת� פעולה 
במצב . חסימת רגשות ועוינות כבושה, מעימות עלולה להוביל לצמצו� התפוקות ולחשש מוגז� מביקורת

 . יה לקיי� סדר יו� סמוי עוי�יקיימת נטכזה 
נחישות גבוהה המשולבת ברמה נמוכה של שיתו� פעולה בי� הצדדי� מובילה באופ� טבעי  � עימות 

 לעימות מתו� כוונה להכריע את היריב ולהביסו
צירו� הפו� כלומר נחישות נמוכה ורמה גבוהה של שיתו� פעולה מביא את הצדדי� לפתרו� סתגלתנות 

 .פליקט בדר� של ויתור מדומה וטיוח הבעיה במקו� למצוא פתרו� חד משמעי והול�הקונ
 רמת נחישות בינונית ורמת שיתו� פעולה בינוני מחייב את הצדדי� לספק רק חלק � התפשרות 

 . ממטרותיה� ולהקריב משהו למע� פשרה
ות גבוהה לשיתו� פעולה  חידוד קונפליקט מוביל לפתרו� נחישות גבוהה יחד ע� נכונ � שיתו" פעולה

גורמי� לעימות חיובי שבו חברי הקבוצה לומדי� להכיר את השקפות היריב את שורשי המחלוקת ואת 
האפשרויות השונות  ומצליחי� להגיע לפתרו� יעיל מבלי להתפשר על אינטרסי� ועקרונות החיוניי� 

 .ביניה�
 

ובית מגבירה את האינטראקציה וההתחשבות האוירה החי. יחסי גומלי� חיובי� מעוררי� רגשות חיובי� 
ההדדית החוסכת זמ� ומייעלת את העבודה ע� זאת סכסוכי� בתו� קבוצות העבודה וביניה� אינ� בהכרח 

 . שליליי� בצד הסיכוני� שיש בסכסוכי� יש בה� תועלת שכ� ה� עשויי� ליצור מתח יצירתי ובונה
 : הבאהעיבד את רעיונות של מצבי קונפליקט בטבלהתומאס 

 
 תוצאה דיספונקציונאלית תוצאה פונקציונאלית סוג מצב

 
, יחסי אמו�, תקשורת פתוחה שיתו� פעולה. 1

יחסי ידידות , עזרה הדדית
 שביעות רצו�

 העדר מוטיבציה לשיפורי�

 תוקפנות בעיות תקשורת מוטיבציה הישגית תחרות. 2
וסר עוינות ח, תסכולי�, כעסי� יזמות, חדשנות קונפליקט. 3

 תיאו� בזבוז משאבי�
 

 
 

 אפקטיביות של קבוצות עבודה
 התנהגות ביצועית של היחיד בקבוצה

, השגיות, או לצמצ� חרדה, היחיד מושפע מעצ� נכונות� של אחרי� בקבוצה נוכחות זו יכולה להגביר
ת בנוכחות אחרי� קל יותר לבצע משימו. ולכ� יש השלכה על רמת הביצוע שלו. תחרותיות וכחניות
 היא פועלת במצבי� שקיימת בה� דרישה להגביר מאמצי� במטלות קלה חברתיתהפשוטות וזה נקרא 
נוכחות אחרי� יוצרת עוררות .  כינו אות� בש� מטלות ביצועיותפורטר ועמיתיו. ידועות ושגרתיות

 .ומוטיבציה תחרותית להישג בשל תחושה של עמידה במבח�
 בנוכחות אחרי� עלולה להשפיע ג� אופ� שלילי ואז היא מכונה ע� זאת עוררות פסיכולוגית גבוהה מדי

  "מטלות למידה"פועלת בעיקר במטלות חדשות שטר� תורגלו . היא גורמת לביצוע ירוד .  עכבה חברתית
 ).49' ראה גר� עמ(החשש משגיאות בנוכחות אחרי� מפחית רמת ביצוע 

  התנהגות ביצועית של קבוצה
קטיביות של קבוצות על פי איכותיות וכמותיות של תפוקותיה נוכל למצא מגדירי� אפ האקמ� ומוריס

 בעניי� זה דפוסי� אחדי�
 הישגי הקבוצה ה� פרי היכולות והמאמצי� של חבריה הביצוע הקבוצתי הוא חיבור �  דפוס מצרפי

ובד כל עובד תור� את חלקו בלא תלות ביכולת או מאמציו של ע. חשבוני של תרומות היחידי� בקבוצה
 .ככל שיכולתו ומאמציו גבוהי� יותר כ� תרומתו להישגי הקבוצה גדולה יותר. אחר

 ביצועי הקבוצה משקפי� ממוצע של חבריה שבו המבצעי� החזקי� מפצי� על ביצועי  � דפוס מפצה
הביצוע הקבוצתי שונה מ� הסכו� החשבוני הפשוט של היכולות והמאמצי� של תאירו� ושיתו� . החלשי�
 . מפיקי� משהו מעבר לסכו� הזה.הפעולה

 הצלחה מותנית בביצועיו של אחד מחברי הקבוצה כלומר בעל היכולת הגדולה ביותר – דפוס מפוצל
 . בקבוצה

 . הצלחה מותנית בביצועו הנאמ� של כל אחד מחברי הקבוצה– הדפוס המאחד
 . המשימה דורשת תערובת של ביצועי� מסוגי� שוני�– הדפוס המשלי�



וצתית גבוהה מותנית בשימוש נכו� בפוטנציאל הקבוצה דפוס יחסי הגומלי� מתממש באחד מ� תפוקה קב
תכנו� העבודה וגיבוש סטנדרטי� של , המתכונות לעיל  והוא כולל תיאו� וסיוע בקרב חברי הקבוצה

 מאמ# והשקעה הנדרשי� מכל אחד בקבוצה
 :מנסח את הדינמיקה של אפקטיביות במשוואה לעילשטיינר 

 =יתרו� הקבוצה על היחיד +  אובדני� בשל תהליכי� לקויי� –ו� פוטנציאלי של הקבוצה פרי
  .פריו�  הקבוצה בפועל

 
גור� המפחית מאפקטיביות שלקבוצה היא אינטראקציה לקוייה שבעטיי� יורדי� לטמיו� משאבי� 

ת עלולות להפחית ג� תופעות קבוצתיות אחרו. התבטלות חברתית למשל גורעת מהישגי הקבוצה. ויכולות
 חברי הקבוצה האחרי� מבצעי� את –הנטייה של היחיד לנצל הזדמנויות . א: שתיי� מה� ה�. את פריונה 

נטייה של היחיד להטיל את האחריות לביצוע המשימה על אחרי� . ב. המשימה והוא רק שות� לתהילה
תרו� הקבוצה על פני היחיד ג� ע� זאת במשימות רבות מתקיי� י. בקבוצה בשל חוסר הוגנות ופראייריות

 .כאשר מתרחשי� תהליכי� ליקויי� ואי� מנצלי� את הפוטנציאל הקבוצתי
 : גורס על פי שתי תיאוריותאהרו� צינר

� ככל שקבוצה הומוגנית יותר כ� המשיכה ההדדית בי� החברי� גבוהה יותר ולכ� – תיאורית הדמיו
 הישגי הקבוצה  מעבר לדפוס המצרפי בקבוצות יתפתחו יותר דפוסי� של שיתו� פעולה ויחזקו את

לעומת זאת יש נטייה חזקה למתחי� ויריבויות לפיכ� תהיה בה� נטייה גדולה יותר . הטרוגניות
לאובדני� תהליכיי� ומצד אחר מאגר עשיר יותר של כישורי� העשוי להוליד פתרונות חדשניי� 

 .ויצירתיי� 
בקבוצה שבה . ות ישפיעו על מאמצי הקבוצה ועל רמת הישגיה  תחושות של חוסר הוגנ–תיאורית ההוגנות 

נהוג תגמול יתר יהיה לח# קבוצתי לצינו� התלהבות� של חברי� המבקשי� להצדיק את רמת התגמול 
 .הגבוהה במצב של תגמול חסר כל אחד יצמצ� את מאמציו 

התפוקה הקבוצתית הוא הגור� הקובע את רמת . כאשר אי� אובדני� יש יתרו� ניכר לקבוצה על היחיד
 קיומ� או היעדר� של  תהליכי� לקויי�

הוא מזהה סוגי� אחדי� של קבוצות .  הגורס בשיטה הפסיכו דינאמית ו�ווילפריד ביהסבר אחר מספק 
שבה� שולטת דינמיקה פסיכולוגית של פנטזיה וניתוק מ� המציאות המנטרלת את ההתנהגות התכליתית 

  בה� יש לחברי� תחושה בסיסית של חולשה וחוסר בטחו� והשלכת  תלותבקבוצותהוא מבחי� .  הגלויה
 מנוסה שבה� חשי� החברי� שעליה� להתגונ� כל הזמ� וקבוצות לחימה. יהב על המנהיג שיוכל להג� עליה

את תחושת הנרדפות מלבי� . מפני איו� חיצוני או באמצעות לחימה בגור� כלשהו או באמצעות מנוסה
 .קבוצה והיא מלווה בתחושת תסכול כעס ושנאהכל הזמ� מנהיגי ה

 :על פיו הפוטנציאל הקבוצתי מתממש בשלושה גורמי� שטיינר 
 קבוצה מגובשת מכירה את חבריה היטב ומחלקת את העבודה על פי יתרו� יחסי של כל –חלוקת עבודה 
 .חדחלוקת העבודה קובעת את אופ� הקצאת המשאבי� ואת המאמ# הנדרש מכל א. אחד מחבריה

וכלי� לחברי� שוני� על פי , משימות,  התיאו� כולל העברת מידע–תיאו� בי� חברי הקבוצה 
קבוצות יעילות מזהות את בעל הפתרו� המוצלח ביותר לבעיות העומדות בפניה� ומאמצות . מיומנותיה�

 מאוחר יותר נבחרי� בעלי הכישורי� המוצלחי� לביצוע הפתרו� עצמו. את גישתו
 קבוצות נוטות להחליט על אסטרטגית הביצוע בשלבי� מוקדמי� מאד של היחשפות –צוע אסטרטגיית בי

   האקמ� ועמיתיו. למשימה ולקבל החלטה זו כנורמה המונעת את פתיחת ההחלטה המקורית לדיו� מחדש
טענו כי דיו� קבוצתי בשלב התכנו� משפר את תפוקת הקבוצה מפני שהוא מזרי� מידע חיוני לתהלי� 

 מציי� כי ג� כאשר קיימת מודעות לחשיבות התכנו� המוקד� עדיי� וארלה  את התיאו� ההדדי ומרענ�
 .קיימת בקבוצה נטייה להערי� את הפתרו� המוצע באופ� שטחי בלא למידה וניתוח של ממש

  ביצוע קבוצתי מול ביצוע יחיד 
 אפקטיבי מחייב תכנו� ביצוע קבוצתי. פעולה אפקטיבית של קבוצה כרוכה במחיר מסוי� בעיקר בזמ�

הקבוצה איטית מ� . ותיאו� החל משלב זיהוי הבעיה גיבוש אלטרנטיבות והכרעה מי יעשה מה ומתי
ליחיד יש יתרו� יחסי ג� כאשר נדרש פתרו� יצירתי  . כאשר גור� הזמ� הוא קריטי ליחיד יש יתרו�. היחיד

איכותיי� במקרי� קיצוני� מתפתחת ג� הקבוצה נוטה להגביל ולהאחיד את ההישגי� ה. חדשני ואיכותי 
חשיבת יחד ע� זאת אפשר להתגבר על חולשות אלו ולנצל את אפקט היחיד להגיע לתפוקות קבוצתיות 

העיקרו� המנחה בכל השיטות הוא ניתוק שלב ההמצאה והרעיונות משלב ההערכה והדיו� . גבוהות
א את רעיונותיו לפני שמתקבלות הפתרו� הקבוצתי משתפר כאשר מאפשרי� ליחיד לבט.  הקבוצתי

, ההחלטות לביצוע ולאחר מכ� אי� ספק שלקבוצה יש יתרו� על היחיד באיסו� אינפורמציה וזכירתה
 .לקבוצה יש יתרו� בולט ג� בדייקנות הביצוע . בתיקו� שגיאות ובביצוע

ריות מתחלקת בי�   סבר כי העובדה שהאחסטונר. בעבר סברו כי הקבוצה נוטה יותר להעז וליטול סיכוני�
מיקה א  שלפיה דיוני� ודינקיטובאנשי הקבוצה מעודת אות� לקחת סיכוני� תופעה זו קרויה בש� 

באות� מקרי� נמצא .  קבוצתית מקציני� עמדות שבה� קיימת נטייה לקחת סיכוני� ולא ממתני� אות�
 ההחלטה  הנורמות כי נטילת סיכוני� או הימנעות מנטילת סיכוני�  נקבעי� בקבוצה על פי תוכ�

 . קבוצות התגלו כשמרניות אלא א� ציפו להפיק תועלת מ� ההסתכנות.  הקבוצתיות ומנהיג הקבוצה
הרעיו� הוא לעצב קבוצות עבודה אוטונומיות שבה� תינת� עדיפות לרצונותיה�  �  קבוצות אוטונומיות 

נומיות יש חרות להגדיר מה לקבוצות עבודה אוטו.  וצרכיה� של חברי הקבוצה ולא לאלה של הארגו�
עקרו� חשוב . כיצד יחלקו את העבודה והגמולי� ובאילו שיטות עבודה יבצעו את משימותיה�, יעשו 

אי� הגדרה קבועה ונוקשה של . בעיצוב קבוצות עבודה אוטונומיות הוא נזילות בחלוקת העבודה וגמישותה



הגדרת . � נושאי התפקידי� השוני�תפקידי� ותחומי אחריות ויש בה� רוטציה פנימית מתמדת בי
 .התפקידי� משקפת יכולת מגוונות של חברי הקבוצה והסכמה חברתית

בקבוצות עבודה אוטונומיות נעשה מאמ# להגדיר משימות קבוצתיות שאפשר לבצע� ביותר מדר� אחת 
ת נבנית האפקטיביות של קבוצות עבודה אוטונומיו. והשליטה המלאה על ביצועיה� נתונה בידי הקבוצה

לכל חברי הקבוצה וכל אחד יכול ללמוד  על עיצוב מטלות הדורשות ידע והתמחות שהגישה אליה� פתוחה
הקבוצה האוטונומית מצויה כל הזמ� בשלבי התפתחות  . מטלות חדשות ולשונת את עיסוקי בקבוצה

 .המבוססי� על תהלי� מתמיד של למידה והשתכללות 
   


