
 1

  תרבות הארגו�– 8יחידה 
 

 :תרבות הארגו� 

המרכיבי� " בעצי�"המשופע " יער הארגו�"המבקש להבי� את , מקי�, )הוליסטי(מדובר במושג כולי  .א
, בכ� היא שונה מתופעות ארגוניות. תרבות הארגו� מחלחלת ומשפיעה על כל תחומי החיי� בארגו�. אותו
א� מוגדרות ,  תופעות מרכזיות בחיי הארגו�–מה וכדו" קבלת החלטות", "לח!", "הניעה: "כמו 

המאחה את כל " דבק"משמשת , לעומת זאת, תרבות הארגו�. לתפקידי� ולאנשי� ספציפיי�, למצבי�
 .במוב� מסוי� תרבות הארגו� מגדירה את סיבת קיומו של הארגו� ואת מטרותיו. מערכות המשנה בארגו�

. היא תופעה שיש לה התפתחות היסטורית, נהגות ארגוניתלהבדיל מהיבטי� אחרי� בהת, תרבות הארגו� .ב
.  אדישה לאירועי� בעברו של הארגו�$"נעדרת היסטוריה"ההתנהגות הארגונית היא , במוב� מסוי�
, היא הנותנת את ממד הזמ� ההיסטורי, המתפתחת ומשתנה מעבר לאירועי� בודדי�, תרבות הארגו�

לתרבות . שאי� להבינ� באמצעות מושגי� אחרי�, רגו�הדרוש כדי להבי� תהליכי� והתנהגויות בא
היא .  אפשר לשנותה בנקל$ואי, בניגוד לאופי המלאכותי של הארגו�, סטוריה טבעיתיהארגו� יש ה

ונדרשת , מסבירה מדוע שינויי� יזומי� ומתוכנני� בארגו� אינ� ניתני� לביצוע בדומה לשינויי� טכניי�
מש� תקופה ארוכה ומתו� דינמיקה היסטורית של כוחות בסביבת שהתעצבו ב, בה� התחשבות בגורמי�

 .הארגו� ובתוכו

ה� מושתתות על . שיטות החקירה של תרבות הארגו� שונות משיטות החקירה של תופעות אחרות בארגו� .ג
המבוססות על , אלה ה� שיטות מחקר. שיטות המקובלות באנתרופולוגיה או בפסיכולוגיה הקלינית

חקר תרבות .  אחרותכמקובל בשיטות, כותיי� ולא על נתוני� כמותיי� וסטטיסטיי�איסו� נתוני� אי
 .ראיונות עומק ועוד, חקר אירוע, הארגו� מתבצע באמצעות תצפיות בדרגות שונות של השתתפות החוקר

ר ושא, מנהגי�, חוק, מוסר, נותואמ, אמונות,  מכלול מורכב של דעות– תרבות כללית נת� הגדרה למושג טילור
 .שהאד� רוכש כאחד מבני החברה, כשרי� והרגלי�

 הפ� הפונקציונלי לעומת פ� $"תרבות"קיימי� שני זוגות של מושגי� מנוגדי� במושג , בהקשר לתרבות הארגו�
 .והפ� הגלוי של התרבות לעומת הפ� הסמוי שלה, "פרשני"המכונה ג� , המשמעות

 פ� המשמעותואילו ,  התרבות את מטרות החברה או הארגו� מסביר כיצד משרתתהפ� הפונקציונלי, בזוג הראשו�
 מתאר את הפ� הגלוי, בזוג השני. מפרש כיצד מטרות הארגו� מממשות את מאווייה� של חברי הארגו� וצורכיה�

שמה� נגזרי� התוצרי� ,  מכיל צפני� בסיסיי�והפ� הסמוי, תוצרי התרבות וסמליה הגלויי� והמפורשי�
 .שר אלה ואלה משפיעי� על ההתנהגות האנושית בחברה ובארגו�כא, והסמלי� הגלויי�
באמצעות תוצרי תרבות ממשיי� וסמליי� מועברי� .  תרבות היא תהלי� של העברת מורשת :הפ� הפונקציונלי

מחנ� , המלכד) פונקציה(לתרבות יש תפקיד . צורכי החברה ודפוסי חשיבה והתנהגות מאד� לאד� ומדור לדור
ג� בארגו� קיי� צור� ללמוד , ככלות הכל. פונקציה זו של תרבות קיימת ג� בארגו�.  החברתיומשמר את המבנה

 .את מטרותיו ואת כללי הפעולה שלו ולהפנימ�, את ערכי הארגו�
תרבות היא מכלול של רעיונות ומערכות סמליות  : קרבר וקלקהו�הפ� הפונקציונלי בא לידי ביטוי בהגדרת� של 

ומהווי� , הנרכשי� ומועברי� באמצעות סמלי�...  המעצבי� התנהגות$ גלויי� וסמויי�$ דפוסי ערכי�$אחרות
הגרעי� המהותי של תרבות מורכב . מוצרי� מעשה ידי אד�... ובכלל זה, הישג מהותי של קבוצות אנושיות

 ...מרעיונות וממושגי� מורשתיי� ובייחוד מ� הערכי� הקשורי� בה�
תרבות היא דפוס של  : קליפורד גיר�ביטוי בהגדרתו של האנתרופולוג האמריקני  פ� זה בא לידי :פ� המשמעות 

המוצגות בצורות , התרבות היא מורשת של תפיסות. והמועבר באופ� היסטורי, המגול� בסמלי�, משמעויות
מקיימי� אותו ואת השקפותיה� כלפי , מפתחי� את הידע שלה�,  אד� נקשרי�$סמליות ובאמצעי� שבה� בני

 .י�החי
אלא כדי , מטרות אינסטרומנטליות כלשה�" לשרת"אבל לא כדי , תרבות אמנ� מתפתחת ומועברת מדור לדור

פ� זה איננו מכיר בבעיות . לתת משמעות לקשרי� בי� חברי הקהילה וכדי לתת טע� לחיי� ולפעילות האנושית
ג� (שחברה או קהילה , שנותאלא רק בפר, אות� באמצעי� תרבותיי�" לשרת"שצרי� , אובייקטיביות כלשה�

,  היא קובעת$רמה אחרת של הפעילות" משרתת"במוב� זה התרבות . נותנת לבעיות קיו� שונות) ארגונית
 . ואורח חיי� ראוי" ראויות"מטרות , באמצעות סמלי� וערכי�

, דגלי�, קסי�ט, הסדרי רכוש, אופנת לבוש,  מנהגי אכילה$ לתרבות יש היבט התנהגותי וסמלי גלוי :הפ� הגלוי
ג� בארגו� קיימי� . ה� תוצרי� גלויי� של תרבות, ורבי� אחרי�, כל אלה. שירי� ויצירות מוסיקליות אחרות

שפה , )כמו כרזות ותמונות(סגנו� קישוט ופיאור , סגנו� ריהוט,  סגנו� לבוש של חברי הארגו�$דפוסי תרבות גלויי�
 .הוכדומ) כמו לשו� קיצורי� ודרכי שיחה(ייחודית 

שההנחות , קיימות התנהגויות ארגוניות.  לתרבות הכללית ולתרבות הארגו� יש ג� היבט סמוי:הפ� הסמוי 
עד שחברי הארגו� אינ� נותני� עליה� את הדעת ואינ� בוחני� , העומדות בבסיס� ה� כה מושרשות ושגרתיות

התנהגויות אלה יכולות . ליה�ה� בעצ� מניחי� אות� כמובנות מא. אות� באמות מידה ערכיות או תכליתיות
בדפוסי השפעה וגיבוש כוח ובדרכי תגובה , ביחסי� פורמליי� ובלתי פורמליי� בארגו�, להתבטא בדפוסי תקשורת
 .למסרי� של הנהגת הארגו�

אלה ואלה ה� , ואול�. סמלי� ודרכי השפעה סמויות, תרבות של חברה או של ארגו� כוללת אפוא תוצרי� גלויי�
שחברי הקהילה החברתית או הארגו� , מטרות וערכי�, מבטאי� צרכי�, כלומר. וני� משמעותפריטי� הטע

 בי� $ והארגונית נקבע באמצעות המשמעות המוענקת לוכיוו� הפעילות החברתית. מחשיבי� ופועלי� לאור�
 ה� על השפעת התרבות. מובנת מאליה ובלתי מודעת למקצת החברי�, שהיא גלויה ומודעת ובי� שהיא סמויה
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רלוונטית ג� לניהול , הממד המעשי והתכליתי בחיי� וה� על משמעות� של הדברי� וסיבת הדברי� בחיי חברה
 . ארגוני�

 :יחסי גומלי� בי� תרבות כללית לבי� תרבות הארגו� 
בי� התרבות הכללית הקיימת בחברה שבתוכה פועל אי� זהות בי� תרבות הארגו� המאפיינת ומייחדת את הארגו� ל

 .את קשרי הגומלי� ביניה� נית� לבחו� בעזרת שתי גישות שונות. הארגו�

 הגישה הפונקציונלית  .א
 

 : ייתכנו כמה אופני יחסי� בי� תרבות הארגו� לתרבות החברה הסובבת אותו , לפי הגישה הפונקציונלית לתרבות
 

 התרבות הכללית משפיעה על תרבות הארגו� 
 

, למעשה, זו.  מעצבת התנהגות ארגונית ומשפיעה על תרבות הארגו�סביבה תרבותית בחברה מחו! לארגו�
התרבות , במינוח המתודולוגי. משקפת את צווי התרבות הכללית ומתרגמת אות� למציאות הארגונית הספציפית

ואילו תרבות הארגו� היא "  תלוי$משתנה בלתי"הכללית בדפוס זה של יחסי� היא גור� משפיע חיצוני או 
 ".משתנה תלוי"
 

 סיל והופשטדה מחקריה� של �תרבות הארגו� משפיעה על התרבות הכללית
 

והתרבות ,  תלוי$תרבות הארגו� כמשתנה בלתי. אפשרית ג� השפעה של תרבות הארגו� על התרבות הכללית
 )מקדולנד. (הכללית כמשתנה תלוי

 
 תרבות הארגו� מסייעת לארגו� להסתגל לסביבתו

 

המשרתי� את , הפנימיי�) משתני�(תרבות הארגו� היא עוד אחד מ� הגורמי� , י זה פי דפוס פונקציונאליסט$על
 באמצעות ערכי� ואמונות $היא מסייעת לעובדי� ולמנהלי� בארגו�. יכולת ההסתגלות של הארגו� לסביבתו

המיוחדי� לארגו� הספציפי בלבד ולא , שפה ותוצרי תרבות אחרי�, טקסי�, משותפי� ובאמצעות מיתוסי�
בדפוס זה מדמי� את .  להגדיר את מטרות הארגו� ואת הדר� הנכונה לפעול להשגת המטרות$רגוני� אחרי�לא

ובתרבות הארגו� רואי� אמצעי נוס� להתאמת פעולת הגו� , המתקיי� ופועל בסביבה מוגדרת, הארגו� לגו� חי
 . ג� התרבותית$הארגוני לסביבה

 

 הגישה הפרשנית .ב
 
,  מעי� דימוי או מטאפורה$הקיי� רק במוח� של מקימי הארגו� וחבריו, גו� היא מושגתרבות האר,  פי גישה זו$על

 ואחרי� מציעי� לתפוס את תרבות הארגו� מורג�' גארת', לינדה סמירסי�. המלכדת סביבה את חברי הארגו�
י� המבטאי� הוא מסכת של ביטוי,  פי גישה זו$על, ארגו�.  ולא כעוד מאפיי� או תכונה שלוכמהותו של הארגו�
אי� לו קיו� אובייקטיבי מחו! לתודעה זו והוא .  דפוס של סמלי� בעלי משמעות לחבריו$את תודעת חבריו

 .מתקיי� ומתממש רק באמצעות יחסי הגומלי� בי� חברי הארגו�
המיועדת להפחית עמימות באמצעות� של , יא מערכת כללי� משותפת ומוסכמתה התארגנות ,קרל וויק פי $על

התארגנות היא תחושה של קיו� פרשנויות ונהלי� ... ויות המחוברות יחדיו באופ� המאפשר את הבנת�התנהג
 .מיועדי� להתמודד ע� בעיה הניצבת בפני אנשי הארגו�, אשר יחד ע� אוס� ההתנהגויות המשות�, משותפי�

ברי� תחושה של שבאמצעות� יוצרי� הח, בתרבות מתקיימת מערכת של תפיסות ואמונות משותפות/ בארגו�
הנכפה על , " תלוי$משתנה בלתי"תרבות איננה , לפיכ�. שבו אפשר להשיג מטרות תכליתיות, עול� משות� וברור

אלא תוצר פרשני של יחסי� חברתיי� בתו� , במער� הסמיכויות הארגוניות" עוד משתנה"וג� לא , הארגו�
 . צווי התרבות בתו� הארגו� נובעת מבפני�ההישמעות ל.  ידי חבריו$הנוצר והמשתנה כל העת על, הארגו�

כי תרבות ,  הוא מאמי�.פונקציונאליסטית לתרבות הארגו� היא אדגר שיי�גישתו של הפסיכולוג האמריקני 
שיי� תופס תרבות ארגו� כדפוס מסוי� של הנחות בסיסיות . המשרתת את הארגו�, הארגו� היא מערכת מוגדרת

.  תו� כדי התמודדות ע� בעיות של הסתגלות חיצונית ושל לכידות פנימית,חושפת או מפתחת, שקבוצה ממציאה
לחשוב , המאפשר את הנחלתו לחברי הארגו� החדשי� כדר� הנכונה לתפוס, הצלחתו של דפוס זה מקנה לו תוק�

 .מתו� כ� נובעת הנחה חשובה כי תרבות הארגו� ניתנת לשינוי מתוכנ� במידה ידועה. ולהרגיש את הבעיות האלה
שלפיה דפוסי תרבות בארגו� אינ� אחידי� , שיי� עצמו ער לבעייתיות של שינוי במערכות תרבות ולעובדה

שאינ� מתיישבות ע� , התפתחויות לא צפויות ותפיסות סובייקטיביות, יש בה� אינטרסי� מנוגדי�, ופשוטי�
בסופו , רגונית אשר רואות בארגו�גישתו של שיי� הולמת גישות אחרות בהתנהגות א, ואול�. הגישה הפונקציונלית

 .לשינוי ולייעול, מושא לאבחו�, וככזה, מכשיר תכליתי להשגת מטרות, של דבר
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 :רבדי� של תרבות הארגו� 

  
 

                                                          תוצרי� גלויי�
 )ויי� אבל לעתי� בלתי מפוענחי�גל                                           (
 גיבורי הארגו�     , מיתוסי�, פולחני�, טקסי�, לשו�,                               סמלי�

  
                                                              ערכי�

 )יותררמת מודעות גבוהה                                                 (
 

                                                       הנחות בסיסיות
 בלתי נראי� , צופני תרבות מובני� מאליה�                                    (

 :על)                                                       ובלתי מודעי�
 , טבע האד�, טבע המציאות,     יחסי� ע� הסביבה                               

 טבע� של היחסי� ,                                    טבע הפעילות האנושית
  אישיי�       $                                                        הבי�

 
 

מודעי� , יה מתבטאת בדפוסי� גלויי�תרבות הארגו� הגלו,  בדומה לתרבות הכללית:רובד התוצרי� הגלויי� 
סיפורי� ומיתוסי� על עברו , טקסי�: אלה כוללי�. מוחשיי�) ארטיפקטי�(ומבוקרי� של התנהגויות ותוצרי� 

, סגנו� בינוי, סממני לבוש, שפה ייחודית, על דרכי התמודדותו במצבי משבר ועל דמויות מופת בתוכו, של הארגו�
 .ועודריהוט ועיצוב במתקני הארגו� 

,  הכוונה היא לפעילות )מיטשל וליסק(".ארגו� מרוכז וממוקד של סמלי� טעוני משמעות" מוגדר כ:הטקס 
הטקס . המסמלת תפיסות ורגשות בעלי משמעות לחברי הארגו�, י נורמה גלויה או גלויה למחצה"המוכתבת ע

 .מתאפיי� בהיותו חוזר על עצמו בתדירות קבועה
 והוא מקפל בתוכו סדרת ריטואלי� או סדרה מתוכננת ומפותחת של פעילויות , דרמטי מ� הטקס:הפולח� 
 . המגבשות צורות שונות של ביטויי� תרבותיי� לכלל אירוע בודד, דרמטיות
, אירועי� כאלה מתכנני� מבעוד מועד. הקשורי� לאירוע מרכזי אחד, המכיל כמה פולחני�,  טקס חגיגי:החגיגה 

ההבדל בי� פולח� לחגיגה הוא .  כדי לחזק התנהגויות וערכי� רצויי� בקרב עובדיה�וראשי הארגו� מנצלי� אות�
 .יותר דרמטי ומקי� יותר עובדי� ומחלקות בארגו�,  הוא יותר כללי$הבדל של דרגה

 
 יומיות שגרתיות ונדושות ויכולי� להתקיי� ג� במסגרת $טקסי� ארגוניי� באי� לידי ביטוי ג� בפעילויות יו�

 . הפסקות הקפה, לדוגמא. צמההעבודה ע
 

 :מזהי� שישה סוגי� של טקסי�  טרייס ובאייר

 ).טקסי קבלת תעודות ותארי�, למשל(     טקסי מעבר והסמכה $   : ברמת היחיד

 ).טקסי הענקת פרסי�, למשל(טקסי אישור  -

 ).נזיפה בעובד בפרהסיה, למשל(טקסי השפלה  -

  מתח בנושאי� שאי� עליה� $התבדחות בישיבה רוויית, למשל(ט      טקסי הפחתת קונפליק$  :ברמת הארגו� 
 ).                             הסכמה

שיחת מוראל ביחידה צבאית שהיו בה לאחרונה נפגעי� , למשל(יאה ושיקו� יטקסי הח -
 ).  בפעולות מבצעיות

 ).או נש� שנתי" הרמת כוסית"טקס , למשל(טקסי הזדהות  -
בי� , או על ההווי שלו יש השפעה תרבותית רבה, תהלכי� על אירועי� בתולדות הארגו� לסיפורי� המ:הסיפור 

אבל עיקר� הוא , שהתרחש בארגו�, גרעי� של אירוע אמיתי,  כלל$בדר�, יש בה�. שה� נכוני� ובי� שאינ� נכוני�
א� שאיננו ,  והדרכההשימוש בסיפורי אגדה ארגוניי� לצורכי הסברה. שלקח ארגוני בצדו, סיפור אגדה או מיתוס

 .יעיל פי כמה משינו� כפוי ומשעמ� של הוראות ההנהלה,  אישבמחיי
 המשמשת את צורכי התקשורת $עגה וקיצורי�,  שבה דימויי�$ בכל ארגו� מתפתחת שפה מיוחדת:השפה 

לבי� אלה , המביני� את השפה, שימוש בשפה ייחודית יוצר הבחנה בי� חברי הארגו�. הספציפיי� של חברי הארגו�
מונחי� , זו מתממשת באמצעות מלי�. השפה המשותפת יוצרת ייחודיות ותחושת זהות מלכדת. שאינ� חברי�

כמערכת של מסמני� , השפה. המסמני� תפיסות ורגשות עמוקי� ובעלי משמעות לחברי הארגו� בלבד, ומושגי�
 .מבטאת את המשמעות החבויה ברמת ההנחות הבסיסיות, גלויי�

 
 : נה ותרבות נגד בארגוני� תרבות מש

תפקיד� של דפוסי תרבות בארגו� לשרת מטרות תכליתיות של , ומנקודת ראות פונקציונלית, ברמה הגלויה
הסיפורי� , הטקסי�. תקשורת והתנהגות ביצועית יעילה ומטרות רגשיות של הזדהות ומחויבות לארגו�

.  זו התבנית הנותנת לו את זהותו המיוחדת$ארגו�והדימויי� הלשוניי� נועדו לשמור על תבנית היחסי� של ה
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 מקצת� משלימי� זה את $עשויי� להתפתח בו דפוסי תרבות שוני� זה מזה, כאשר הארגו� גדול ומורכב, ואול�
 .ומקצת� מנוגדי� זה לזה, זה

מטרות יכולי� לשרת ביעילות את , ג� א� ה� מנוגדי� זה לזה בכמה היבטי�, דפוסי� של תרבות משנה בארגו�
שבו במחלקה , ייתכ� מצב של תרבות נגד, ע� זאת. קונפליקטי� בנושא תרבות יכולי� להיות גור� מפרה. הארגו�

מצב זה מתבטא בדפוס של . המנוגדי� למטרות הארגו� ולערכיו, מסוימת בארגו� מתפתחי� דפוסי תרבות
תרבות נגד היא מקרה פרטי של . להשוללי� את סמליה וערכיה של תרבות הארגו� הכול, שפה וערכי�, סמלי�

 .תרבות משנה
ערכי� ואמונות מבטאי� את מה שנתפס בארגו� כראוי ) 110'  עמ6יחידה (מועברי� דר� ערו! הפיקוד  ( :ערכי� 

השפעת� , ואול�. מפורשי� ומבוטאי� בגלוי, ה� פחות מודעי�. להיעשות ולהאמי� בו לנוכח המשימות והבעיות
 בי� $בנקיטת עמדה לנוכח בעיות ומשימות ובעיצוב ציפיות של עובדי� ומנהלי� בארגו�, תניכרת בהכוונת התנהגו

 התוהי� על $כאשר מציגי� את הארגו� לחברי� חדשי�  .שה� מודעי� ומפורשי� ובי� שה� מובני� מאליה�
גמאות לערכי� דו  . נפתח צוהר לערכי הארגו�$על המצופה מה� ועל טווח התמרו� ההתנהגותי האפשרי בו, קנקנו

 . להיות מוביל בתחו�, חשיבות הגור� האנושי, איכות המוצר: 
. ה� הופכי� למקובלי� על חברי הארגו�, כיעילי� בפתרו� בעיות ובמימוש משימות" מוכחי�"ככל שערכי� 

 .משתרשי� הערכי� עד שמפסיקי� לתת עליה� את הדעת וה� נעשי� מובני� מאליה� ולא מודעי�, בחלו� הזמ�
 
 : צפני� של תרבות הארגו� �נחות בסיסיותה
 

, צופני  התרבות ה� תשובות סמליות. הרובד העמוק ביותר בתרבות הארגונית מכנה שיי� בש� הנחות בסיסיות
תשובות . המתגבשות לכלל הנחיות תרבות על האופ� שבו יש לגשת לפתרו� בעיות יסוד של הסדר החברתי

ג� בחיי . גו� לגבש דרכי פעולה מעשיות לפתרו� אות� בעיות קיומיותאלה מאפשרות ליחיד ולאר" תרבותיות"
דרכי חשיבה ורפרטואר בהגדיר� לחברי הארגו� , הארגו� משמשות ההנחות הבסיסיות מצפ� להתנהגות הארגונית
 .רגשי והתנהגותי ביחס לאנשי� ולמצבי� בתו� הארגו� ומחוצה לו

זהו . הנוצרות ונצרפות במהל� ההיסטוריה של הארגו�, יותאפשר ג� לראות בהנחות בסיסיות הסכמות תרבות
תהלי� נמש� של התמודדות ע� בעיות הסתגלות לסביבה החיצונית ובעיות של לחצי� ואיומי� על הלכידות 

במש� הזמ� ה� . יוצרות הסכמה סביב�, המציגות פתרו� יעיל לבעיות, דרכי התמודדות מוצלחות. הפנימית
שמ� הראוי להנחיל לכל חברי , לערכי� ולדפוסי התנהגות, בעיקר הוותיקי� שבה�, גו�י חברי האר"מתורגמות ע

 בהבנות רמדוב. והלגיטימית לפתרו� בעיות בארגו�" הנכונה"המבטא את הדר� , כ� נוצר רובד תרבותי. הארגו�
 התרבות על התשתית הזאת מתפתחי� תוצרי. ליות ולא בהנחיות ספציפיות או נורמות התנהגותאבלתי פורמ

 . הגלויה
מעבירי� , ובמהל� הדרכת� והכשרת�, חברי� חדשי� המצטרפי� לארגו� קולטי� את התרבות ברמתה הגלויה

הצלחת� של חברי� , במידה מסוימת. את אופני ההתנהגות הרצויי�, קרי, הוותיקי� לחדשי� את הערכי�
רק בהשתלבות חברתית בקבוצות חדשי� מותנית לא רק בביצוע תקי� של המשימות המוטלות עליה� ולא 

הסתגלות לתרבות הארגו� היא אחד מ� . של תרבות הארגו�) לא כול�(אלא ג� באימו! מרכיבי� חשובי� , העבודה
נלמדי� , כמו התנהגויות ארגוניות, מנהגי התרבות הגלויה וערכיה. הקריטריוני� למיו� החברי� החדשי�

הדואגי� שהחברי� לא יסטו יתר על , רגו� מקיי� מנגנוני פיקוחהא. באמצעות חיזוקי� שהארגו� מעניק לחבריו
" בלתי מתאימי�"ומרחיק את ה" הסוטי�"מעניש את , הוא מתגמל נאמנות לערכי� אלה. המידה מערכיו

 .לתרבותו
ה� מוטמעות בארגו� והופכות בעבור חברי . ההנחות הבסיסיות מקובלות על רוב חברי הארגו� ואי� דני� בה�

 . ה� דוגמאות לכ� Y ותאוריה X תיאוריה .המנחות את דרכ� בארגו�, "תיאוריות שימושיות"מעי� הארגו� ל
 . עקביות וקבועות לאור� זמ�ה�  . ההנחות הבסיסיות ה� עמדות עקרוניות לגבי נושאי יסוד בחיי הארגו�

 
 :שיי� מזהה חמישה נושאי יסוד כאלה 

 

. שבי� הארגו� לבי� סביבתו החיצונית, ארגו� את אופי היחסי�הנחה זו נוגעת לתפיסת חברי ה$  יחס לסביבה .א
או ככזה הצרי� לשלוט (תפיסת הארגו� כשולט על סביבתו . א: תפיסה זו מתבטאת בשלושה אופני� שוני� 

תפיסת יחסי הארגו� וסביבתו כיחסי . ג,  ידה$תפיסת הארגו� כתלוי בסביבה וכנשלט על. ב, )ולהשפיע עליה
 )8 יחידה 237' כיצד לאבח� בעמ (.גומלי� הדדיי�

הנחה זו נוגעת לאופ� שבו תופסי� חברי הארגו� את המציאות בארגו�   � בארגו�" אמת"ו" מציאות"טבע� של  .ב
 הא� שופטי� את המתרחש בארגונ� על יסוד של עובדות ונתוני� $ולאופ� שבו ה� מאמתי� את תפיסת�

וד מוסכמות חברתיות או על בסיס של ניסיו� אישי אובייקטיבי� או שמא מעריכי� את המציאות על יס
 פיה� מעריכי� את איכות $שעל, הנחה זו קובעת כיצד מבררי� עובדות ומה� הקריטריוני�. ודעות אישיות

הנחה זו משפיעה על ההחלטה א� לנקוט פעולה . המידע המתקבל והמשמש כבסיס לקבלת החלטות בארגו�
 .ובאיזה אופ�, בעקבות מידע שהתקבל

מציאות "קיימת לגביה� ה, ראשית. בתו� הארגו� עצמו נחשפי� חברי הארגו� לרמות שונות של מציאות
, קיימת מציאות, שנית. באמצעות מדידה אובייקטיבית" אמת"אפשר לגלות את ה, לדעת�". החיצונית

וקיבוציות זוהי מציאות המשתקפת בתפיסות אישיות . שאמיתותה מקבלת תוק� או הפרכה חברתיי� ואישיי�
 .בארגו� והמקבלת תוק� מכוח הסכמה פנימית של חברי הארגו� ולא בעקבות מבח� אובייקטיבי כלשהו

 :כדלקמ� , השוני� זה מזה, ההנחה הבסיסית בעניי� המציאות והאמת מושתתת על עקרונות אחדי�
 ".תמיד נהגנו לעשות כ� "–מסורת 
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 ".ג� א� נרוויח מכ�, לא נאה לנו לעשות זאת "–מוסר 
 ".הנשיא מעוניי� לפתח את התחו� הזה "–סמכותיות 
 ".שוועדת המשמעת תטפל במקרה "...–לגאליז� 

 ...".העניי� נידו� בפורומי� שוני� ועתה יש להחליט "–ויכוח פתוח 
 ...".הבה ננסה את זה ונראה "–ניסוי וטעייה 
 ".כנו מלמד שצרי� לנקוט בדר� זוהמחקר שער "–מבח� מדעי 

 

 טבע האד� בארגוני� .ג
 

תפיסת , למשל. הנחה זו נוגעת לאופ� שבו חברי הארגו� תופסי� את תכונותיו המהותיות של האד� באשר הוא
 .או תפיסת האד� כיצור הזקוק למימוש עצמי, האד� כיצור חברתי בעל צור� בהשתייכות ובקשרי� חברתיי�

 

 נושית בארגוני�טבעה של הפעילות הא .ד
 

". ביצועיז�"ושל " עשייה"ביטוי אחד של הנחה זו היא של . הנחה בסיסית זו קובעת עמדה כלפי עשייה ופעלתנות
כנגד ביטוי כזה של יחס כלפי פעלתנות אפשרי .  שליטה בסביבה$דגש על ביצועיז� קשור להנחה בסיסית קודמת

ני� שבה� קיימת הנחה כזו מפתחי� גישה של השלמה ע� ארגו"). לעשות"ולא " (להיות"המדגיש , ביטוי אחר
 .עוד ביטוי ליחס כלפי פעלתנות מדגיש פיתוח עצמי של היחיד ומיצוי כישוריו בארגו�. מציאות קיימת

 

  אישיי��טבע� של היחסי� הבי� .ה
 

ת על יחסי הנחה בסיסית בעניי� זה מפקח. בכל ארגו� קיימות תפיסות בסיסיות באשר ליחסי האנוש השוררי� בו
,  פרגו�$אי, עוינות,  חשדנות$"אד� לאד� זאב"שבה� שולט הכלל של , יש ארגוני�. הכוח והאחווה בארגו�

הימנעות . בארגוני� אחרי� שולטת הנחה של יחסי אחווה ועזרה הדדית והצנעת חילוקי דעות ויריבות. יריבות
כאשר אי� מנוס משינוי , לפגוע באפקטיביות שלוחיובית לתפקוד הארגו� ולעתי� עלולה , לעתי�, מקונפליקט היא

ביחסי אחווה ובעזרה הדדית יותר ,  כלל$בדר�, אי� ספק שהארגו� מעוניי�, ואול�. מדיניות והתנהגות בעבודה
הימצאותו של צופ� תרבותי של חשדנות ועוינות איננו משק� מטרה , לכ�. בקונפליקט ובעוינות, מאשר בתחרות

היסטוריה ,  מ� הסת�$אלא דפוס תרבותי שהתעצב במהל� ההיסטוריה של הארגו�, רגו�גלויה ומוצהרת של הא
כי כ� ה� פני הדברי� , רצופה במאבקי� ובקונפליקטי� פנימיי� שבחלק� לא נפתרו ולימדו את חברי הארגו�

 .בארגונ�
 

רו� ספציפי של הנחות או צי" פרופיל"ויוצרי� בכ� , ארגוני� קובעי� עמדה בכל אחד מנושאי היסוד התרבותיי�
 .של הארגו�" טביעת אצבעות תרבותית"צירו� זה יוצר . שיש ביניה� עקביות פנימית, בסיסיות

שאיננה , שיש בו עקביות פנימית ויציבות, במש� הזמ� מתפתח בארגו� דפוס יציב ומתמש� של הנחות בסיסיות
" מפשטות מצב" מוסכמות פועלות כהנחות. בתו� הארגו� או בסביבתו" משב רוח"מתערערת בנקל ע� כל 

משרתות , ובהיות� תשובות תרבותיות לבעיות הסתגלות לסביבה החיצונית וללחצי� פנימיי�, וכמפחיתות חרדה
 .ואת יכולתו לשמור על לכידות פנימית, ההנחות הבסיסיות את כושרו של הארגו� להסתגל לסביבתו

 
  :נושאי יסוד בהסתגלות לסביבה ואינטגרציה פנימית

 
שסביב� נדרשת , שיי� מזהה כמה נושאי הישרדות והסתגלות לסביבה החיצונית וכמה נושאי אינטגרציה פנימית

 :כדי שיהיה אפשר לטפל בה� ביעילות , הסכמה בי� חברי הארגו�

 הסכמות חיצוניות .א
 

ו� וסיבת בקרב חברי הארגו� ומנהיגיו נדרשת הסכמה בסיסית לגבי ייעודו העיקרי של הארג �  אסטרטגיה .1
 .קשה לתאר פעולה ארגונית תכליתית כלשהי, בהיעדר הסכמה בעניי� זה. קיומו

הנגזרות מ� הייעוד , נדרשת לגבי מטרות אופרטיביות, של חברי הארגו� ומנהיגיו, הסכמה אחרת � מטרות .2
נדרשת הסכמה באשר למטרות , ג� כאשר נוצרת הסכמה באשר לייעוד הבסיסי). האסטרטגי(העיקרי 

תפקידה של התרבות יהיה ליצור התלכדות סביב מטרות , כלומר. הנגזרות מ� הייעוד הבסיסי, נההמש
 .ויעדי משנה משותפי�

המבנה , הסכמה על האמצעי� כוללת הסכמה על חלוקת העבודה בארגו� �אמצעי� למימוש המטרות .3
. בניות והתנהגותיותלכל אחד מ� האמצעי� האלה יש אלטרנטיבות מ. מערכת התגמולי� וכדומה, הארגוני
אלה ה� אופציות שאינ� רק טכניות אלא . שוויוני או הירארכי, אפשר לעצב ארגו� ריכוזי או שטוח, לדוגמא

 .ג� תרבותיות

במקרי� . תפקידה של התרבות ליצור הסכמה על הקריטריוני� למדידת ביצועי� בארגו� �מדידת ביצועי�  .4
במקרי� רבי� , ואול�. רווח או הפסד כספי, למשל. ה לכלרבי� תוצאה ארגונית מוצלחת או כושלת ברור

בלא הסכמה על . דורשי� הסכמה,  כ�$ועל, הקריטריוני� לטיב הביצוע אינ� פשוטי� ובהירי�, אחרי�
. ולפעול מול� ביעילות, קשה לזהות סכנות או הזדמנויות בסביבת הארגו�, קריטריוני� לטיב ההצלחה

 .שיתמכו במסרי� ברורי�, רבותברמת התרבות קשה לפתח דפוסי ת



 6

הסכמה על קריטריוני� של ביצוע קשורה ג� להסכמה על אמצעי תיקו� במקרה שמתגלי�  �אמצעי תיקו� .5
נדרשת , לפיכ�. לערו� שינויי� ארגוניי�, שהכל מכירי� בו, לעתי� מתעורר צור�. ביצועי� בלתי מספקי�

 .הסכמה על יעדי השינוי והאמצעי� להשגת�

 
 .ו נוגעות להישרדות והסתגלות לסביבההסכמות אל

 הסכמות פנימיות .ב
 

היא . � רק למי שהוא חבר בארגו�ינייהשפה יוצרת מונחי� ודרכי חשיבה משותפי� ואופי �שפה משותפת .1
משו� שחברי הארגו� מתקשרי� ביניה� בסביבה גדושה בגירויי� , חיונית לתפקוד השוט� של הארגו�

, שבה קטגוריות משותפות של משמעות, פה משותפת מוגדרת ומתוחמתש. גודש זה עלול להקשות. ובמידע
 אישית ויוצרת תחושה משותפת של עול� מוב� $מפחיתה את הגודש ומקלה על התקשורת הארגונית והבי�

קיומה של שפת ארגו� מוסכמת ג� מגביר את תחושת הזהות והשייכות של חברי . וברור בתו� הארגו�
 .הארגו�

ונקבעי� בו מבחני , בכל ארגו� נודעת חשיבות לגבולות ההשתייכות אליו � השתייכותגבולות הארגו� וה .2
החברות עצמה . קביעה תרבותית ממי� זו עוזרת לגיבוש הפנימי של חברי הארגו�. כניסה והשתייכות

. זכויות והטבות שונות מעבר לתנאי השכר והעבודה החוזיי�, מעניקה למצטר� או לחבר הוותיק הרשאות
בזכות לשאת תארי� בתו� , בלבוש: זכויות והטבות אלו ה� סמליות ומבטאות את הייחוד הארגוני, �לעתי

מנועי� מאות� זכויות או , מי שאינ� חברי�, מנגד. בזכות כניסה למתקני� של הארגו�, הארגו� ומחוצה לו
י מסדרי סגור יש ארגוני� בעלי אופ. הייחודיות והפתיחות שונות מארגו� לארגו�.מקבלי� מקצת מה�

 . שה� מפולשי� יותר לכניסה וליציאה, ואחרי� באותו מגזר כלכלי וטכנולוגי, וייחודי

 

רגישותו של משאב הכוח בארגו� מסתברת מ� המאמצי� הניכרי� שעושי� בעלי כוח ומעמד  �כוח וסטטוס .3
חברי הארגו� נדרשת בעצ� הסכמה בסיסית של . בארגו� להצדיק את השימוש בו ולהעניק לו לגיטימיות

, הסכמה זו קובעת את גבולות הכוח. שקבוצות ויחידי� מסוימי� בארגו� יצברו כוח וישתמשו בו, לעובדה
טוס החברתי והארגוני של נושאי התפקידי� השוני� אשרשאי� בעלי תפקידי� שוני� להפעיל ואת הסט

רי� וחוסר נכונות לשיתו� ניצול בלתי מקובל של כוח בארגו� עלול לעורר מאבקי שליטה מיות. בארגו�
ההסכמה בנושא זה נדרשת ג� כדי שלכל אחד בארגו� יהיה ברור באיזו . פעולה של יחידי� וקבוצות בארגו�

 .מידה ובאילו אופני� מותר לבטא תוקפנות

לכל אחד . היבט אחר של הסכמה פנימית הוא יחסי הקרבה ומידת האינטימיות והידידות בארגו� � קרבה .4
ויש צור� לגבש הסכמה תרבותית , "משפחת הארגו�"דפות משלו ומידה שונה של מחויבות לבארגו� יש הע

בי� צורכי הארגו� לבי� , שעיקרו איזו� בי� הצרכי� החברתיי� של החברי�, סביב הדפוס הרצוי לארגו�
 .הצור� בפרטיות

, במידה מכרעת, �ה� קובעי. כללי התגמול והענישה בארגו� ה� מסכת רגישה ביותר � תגמולי� וענישה .5
דר� יחסי , החל מפריו� עבודה, ומשפיעי� בכ� על קשת רחבה של התנהגויות, את תחושות הצדק וההוגנות

בנושא . באיחורי� ובעזיבת הארגו�, המתבטאות בהיעדרויות, וכלה בהתנהגויות נסיגה, עבודה ויחסי אנוש
י הסכמי העבודה " כלל רק ע$לות בדר�המוגב, ליותאזה יש להנהלת הארגו� תחו� רחב של סמכויות פורמ

אי� ארגו� יכול לפעול ביעילות לאור� זמ� מבלי שמדיניות התגמולי� , ואול�. וחוקי העבודה הממלכתיי�
 . המוסכמת על חברי הארגו�, והענישה תעוג� בתרבות הארגו�

דת "ואחרי� בש� ברמת התרבות מתמודד הארגו� ע� הבלתי צפוי באמצעות מה שכינו שיי�  �אידיאולוגיה .6
,  הארגונית היא קוב! של מיתוסי� וסיפורי� מ� ההיסטוריה של הארגו�"הדת"". ואידיאולוגיה

 כוללת אמונות ושאיפות "האידיאולוגיה. "את אופ� טיפולו במשברי� או בבעיות, בדיעבד, המצדיקי�
ת הערכי� וה� ברמת הדת והאידיאולוגיה הארגוניות מוצאות את ביטוי� ה� ברמ. ביחס לעתיד הארגו�

ה� תורמות לתחושת .  בעיקר בעת צרה$ה� נותנות לחברי הארגו� ביטחו� בצדקת הדר�. הארטיפקטי�
 .הגורל המשות� וללכידות הפנימית של חברי הארגו�

 
 ?כיצד חושפי� צפני� של תרבות הארגו� 

 
שאינ� , י� או יועצי� לארגו�באמצעות חוקר,  כלל$בדר�, הניסיו� לעמוד על הנחות הבסיס של הארגו� נעשה

הדר� המעשית לזיהוי הנחות בסיסיות היא לנסות ולזהות דפוסי� של השקפות והתנהגויות במקו� לבודד . חבריו
עצי "ולא את , "היער התרבותי" לנסות לזהות את $לזהות את מכלול התרבות, כלומר. משתני� ספציפיי�

 .המרכיבי� אותו" התרבות
הדומי� לאלה הנהוגי� בתחו� האנתרופולוגיה והפסיכולוגיה , עשה באמצעות כלי�זיהוי דפוסי תרבות נ

 אפשר לשאול אות� באופ� ישיר $ אי".אינפורמאנטי�"קרי , נעזרי� לש� כ� בחברי הארגו� יודעי דבר. הטיפולית
 על מבקשי� מ� האינפורמאנטי� לספר, לפיכ�. מכיוו� שה� עצמ� אינ� מודעי� לה�, על הנחות בסיסיות

האינפורמאנטי� . על גיבורי� ועל מיתוסי� הרווחי� בארגו�, על אירועי� שוני� בו, ההיסטוריה של הארגו�
 .מספקי� את המידע בדר� הנראית לה� ולפי הפרשנות האישית שלה� לאירועי� ולסמלי� בארגו�

בעיקר א� חברי , הארגו�אירוע תרבותי יוצא דופ� מאפשר להבי� טוב יותר את משמעות� של הנחות היסוד בחיי 
בתהלי� זה . הארגו� נחשפי� לה� ויכולי� להגיב לה� מתו� תובנה ומודעות ולא רק באורח אוטומטי ומוב� מאליו

, ערכי�, המפרש התנהגויות, י היוע! או חוקר תרבות הארגו�"המנווט ע, אל המודעות הארגונית" מסע"של 
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אחדי� מאות� ,  למתרחש בתהליכי טיפול פסיכואנליטיי�בדומה, ייתכ� שיועלו, טקסי� וסמלי� באור חדש
 .צפני� מעצבי� לרמת המודעות האישית והקולקטיבית של חברי הארגו�

ועוד יותר , מסייעת לזהות תחומי� אפשריי� לשינוי, ובעיקר ההנחות הבסיסיות שלה, חשיפת תרבות הארגו�
 .המנחה את ההתנהגות, תרבות העומק לזהות תחומי� שאי� טע� לשנות� קוד� שיחול שינוי ב$מכ�

 
 :תרבות הארגו� כמכשיר ניהולי 

 
המקבלי� עליה� מדעת או שלא מדעת את ,  השורה$ מ�$החברי�. י כל חברי הארגו�"תרבות הארגו� נוצרת ע

ההווי החברתי , החל בשפת הארגו�: תורמי� לתרבות הארגו� טווח רחב של תוצרי תרבות , ההנחות הבסיסיות
שיש , קבוצה מיוחדת במינה, ואול�. המבטאי� את מטרות הארגו� וערכיו, וכלה במעשי� ובמנהגי� רבי�בארגו� 

, קבוצה זו מקבלת החלטות. לה עניי� מיוחד ביצירת תרבות בארגו� ובשימוש בסמלי תרבות היא קבוצת ההנהלה
קבוצה זו , וני שלו ועל ערכיועל האקלי� הארג, היא משפיעה על תדמית הארגו�, היוצרות ארטיפקטי� של תרבות

, והמנהיגי� מתוכה פועלי� לעתי� כמנהיגי� מעצבי�, ג� מספקת את רוב הגיבורי� והמיתוסי� הארגוניי�
שבאמצעותה נית� להפיח בקרב העובדי� , אפשר ליצור בארגו� תרבות אידיאלית. היוצרי� תרבות ארגו� חדשה

 . הות ע� הארגו� וע� מטרותיולהקרבה ולהגברת ההזד, נכונות למאמ!, התלהבות
 

 : חברות החותרות למצוינות מאופיינות בשמונה תכונות  ודיל , פי פיטרס וווטרמ��על
 

 ).ועדות, ניירת" (ביורוקרטית"יותר מאשר לניתוח בעיות ולפעילות ) ביצועיז�(נטייה לפעולה  .א

 .קרבה ללקוח ורצו� להשביע את רצונו ולהיענות לצרכיו .ב

עידוד יזמה בכל אחת מה� ושימת דגש על , באמצעות פירוק הארגו� ליחידות קטנותעצמאות ויזמות  .ג
 .התנהגות חדשנית ויצירתית

תרומת� ומעורבות� של ,  חשיבות�$שמשמעותה הדגשת הגור� האנושי, השגת תפוקות דר� אנשי� .ד
 .עובדי� במשימות החברה

ור העובדי� באמצעות תרבות מגע קרוב של ראשי החברה ע� משימותיה העיקריות והנחלת� לציב .ה
 .זו המדגישה את ייחודו של הארגו� ואת עצמתו, כלומר. תאגידית חזקה

שאינ� , והימנעות מהתרחבות למוצרי� ולשירותי�, היצמדות לתחומי הידע והעשייה שבה� הארגו� חזק .ו
 .בתחו� המומחיות הישירה שלו

 ). מארגו� מטריציוני וכדומההימנעות, מעט אנשי מטה בכירי�(התארגנות בתצורות פשוטות  .ז

 .הדגשת ערכי הליבה של החברה ע� מת� חופש פעולה וסובלנות לטעויות:  בזמ� $הדיקות ורפיפות בו .ח

 

כי דג� ההצטיינות שזיהו , ה� ג� הראו.  דיוקי� רבי� במחקר זה$מחקרי� מאוחרי� יותר גילו חולשות ואי
וא מוגבל לחברות בגודל מסוי� ובעלות טכנולוגיות וה, איננו יכול להתאי� לכל הארגוני� החותרי� לכ�

 . מסוימות
שבו , היכולת להפעיל מנופי השפעה תרבותיי� בארגו� קוסמת למנהלי� ולעובדי� דווקא בעול� תחרותי מאוד

והיכולת לנצל ביעילות כמות נתונה של משאבי� כספיי� , טכנולוגיות חדישות הופכות במהירות לנחלת הכלל
בעול� כזה . גות ניהולית וביצועית ולא בשליטה טכנולוגית או כלכלית בשוק הסחורות והשירותי�מותנית בהתנה

בעיסוקי� . יצירתיות וכדומה, משמעת,  תרבות כמו חריצות$גוברת האטרקטיביות של השימוש ביתרונות תלויי
בותי של ההתנהגות יש לראשי הארגו� עניי� להבליט את ההקשר התר, שתכונות אלה נדרשות בה�, ובמשימות
הוא בחיבור ההניעה וההתנהגות , סוד ההצלחה של ארגוני� היודעי� להשתמש במנופי תרבות. הארגונית

ערכי� וסמלי� של תרבות , העולי� יפה בקנה אחד ע� הנחות בסיסיות, האישית והקבוצתית למשימות וליעדי�
 .הארגו�

ות מוכחות וממושכות בפתרו� בעיות ובהסתגלות כוח� של צופני התרבות של הארגו� וערכיו נובע מהצלח
המחייבי� היערכות ארגונית חדשה ושינוי , ג� א� חלו בסביבה שינויי� של ממש, לפיכ�. לשינויי� בסביבה
שאיננה תלויה בבעיה ספציפית זו , יכול הארגו� לנצל את מסורת ההתמודדות שלו ע� קשיי�, התנהגות בעבודה

 . זמ�ולהתאימה לרוח ה, או אחרת
 

  :ביקורת על השימוש בתרבות ככלי ניהולי
 

לעשות מניפולציות , ובעצ� מנהלי�, הזכות המוסרית של ארגוני�: הביקורת מתמקדת בשתי נקודות עיקריות 
 .ברגשות ובסמלי תרבות כדי להשיג מטרות עסקיות וארגוניות והאפקטיביות של ניהול משמעויות תרבותיות

ארוחות עסקיות וכדומה עלול , ועידות, מסיבות,  כי שימוש בריטואלי� של ישיבות אומרי� מאנ� וקונדה�וא�
יש בכ� משו� סכנה של שימוש מניפולטיבי . אלא ג� רגשות ועמדות, לעצב לא רק אופני חשיבה בקרב העובדי�

 בסמלי� ובדפוסי תרבות אחרי� כדי להגביר שליטה ופיקוח מיותרי� על התנהגות� ועל מצב� הרגשי של
 .עובדי�

שימוש כזה עלול להיות חרב פיפיות ולפגוע . הנהלת הארגו� איננה יכולה להשתמש בתרבות כחומר ביד היוצר
 $ ולאור� זמ�$שינויי� מתוני�, י שיי�"המיוצגת ע, הגישה הפונקציונליתאמנ� לפי . בתפקודו של הארגו�

. מגדילי� את הסתגלות הארגו� לסביבתוכאשר ה� , וא� רצויי�, במרכיבי תרבות מסוימי� בארגו� אפשריי�
 יילד'הוכצ', סמירסי�, קונדה,  מאנ��וא�של ) 'יחס לסביבה וכו, יחס למציאות(לפי הגישה הפרשנית , לעומת זאת
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 ה� מלאכותיי� ומשרתי� אינטרסי� צרי� של ראשי הארגו� על $אינ� יעילי�, ממילא, שינויי� כאלה, ואחרי�
, יש לעובדי� השקפות עצמאיות שאינ� תלויות בתכתיבי ניהול, בסופו של דבר. חשבו� רווחת� של העובדי�

ה� מגיבי� בהינתקות , וכאשר ההתנהגות של ההנהלה בוטה מדי וסותרת ערכי� ורגשות פנימיי� של העובדי�
 .המבקשי� להשפיע עליה� באמצעי תרבות, פסיכולוגית וחברתית מטקסי� ומערוצי תקשורת אחרי�, פיסית

 
 :� ארגוני אקלי

 
המשקפות את האופ� שבו ה� מתארי� ומפרשי� , אקלי� ארגוני הוא אוס� של תפיסות משותפות לחברי הארגו�

 $שבה מתפתחי� ומתקיימי� יחסי, שימשו דימוי ומשל לסביבה" אווירה"או " אקלי�. "את סביבת� הארגונית
 . אנוש

 ?בתו& הארגו� " אקלימית"כיצד נוצרת השפעה 
והופכות ,  גומלי� בתו� קבוצות עבודה וביניה�$יות של תהליכי� ואירועי� בארגו� מועברות ביחסיתפיסות איש
דפוס עקבי של תחושות . במש� הזמ� נצרפות העמדות כלפי הארגו� למסכת דעות מגובשת ומקובלת. לנחלת הכלל

 .משותפות בארגו� יוצר אווירה או אקלי� ארגוני מטיפוס מסוי�
 

 :ש כתשעה ממדי� או היבטי� מובהקי� לאקלי� ארגוני י
 

או כביזורי ומאפשר עצמאות , ")ביורוקרטי("מרובה נהלי� ותקנות ,  תפיסת הארגו� כריכוזי– מבנה .א
 .ושיקול דעת בביצוע המשימות

 . תפיסת מידת האחריות הניתנת לפרט בארגו�– אחריות .ב

 . תפיסת קיומה של מערכת תגמול הוגנת בארגו�– תגמולי� .ג

 תפיסה שלפיה הארגו� נוטה ליטול סיכוני� או להימנע מה� ג� במחיר של אובד� סיכוי להפיק – סיכו� .ד
 .תועלת

 . תחושה שלפיה קיימי� יחסי אחווה ואהדה יותר מאשר יחסי עוינות וחוסר פרגו�– חמימות .ה

 . תחושה שקיימת תמיכה של ממוני� ועמיתי�– אמו� .ו

וחתירה " עבודה טובה"בוהי� ואיכותיי� של ביצוע  תפיסת הארגו� כמדגיש סטנדרטי� ג– סטנדרטי� .ז
 .רשלני ואדיש ביחס לביצועי� ולאתגרי�, לעומת תפיסת הארגו� כלא אכפתי, להצטיינות

לעומת , ג� א� ה� חורגות מ� המדיניות הרשמית,  תפיסת הארגו� כסובלני לדעות שונות– קונפליקט .ח
 .ות בכל מצבתפיסת הארגו� כבלתי סובלני לשוני וכתובע קונפורמי

 . תחושות הזדהות ע� הארגו�– הזדהות .ט

 

 $שביעות,  במיוחד$במחקרי� רבי� נבח� הקשר בי� אקלי� ארגוני לבי� היבטי� אחרי� של התנהגות ארגונית
 רצו� מ� החברי� ומ� היחסי� $שביעות,  רצו� בעבודה$כי שביעות, באופ� עקבי ומובהק נמצא.  ביצוע$רצו� ורמת

. הקשר בי� אקלי� ארגוני וביצועי� מורכב יותר, ע� זאת.  קשורה לאקלי� ארגוני חיוביהחברתיי� בארגו�
. כי ביצועי� גבוהי� בעבודה היו קשורי� ה� לאקלי� נוקשה במיוחד וה� לאקלי� נינוח במיוחד, למשל, נמצא

יצוע או מעכב כי אקלי� ארגוני הוא גור� המאפשר את פעולת� של גורמי השפעה אחרי� על הב, מחקרי� הראו
כי תגובות התנהגותיות למאפייני אקלי� מושפעות מתכונותיה� האישיות של חברי ,  כ� התברר$כמו. אות�

 .באוטונומיה ובסדר, בהתחברות, צור� בהישג: כגו�, הארגו�
, בעיקר, ואילו תרבות הארגו� נחקרת, בעיקר סקר עמדות, האקלי� הארגוני נמדד באמצעות שיטות כמות

, שיש בידינו כל מכלול המשתני� המבטאי� אקלי� ארגוני, גישת האקלי� הארגוני מניחה. איכותבשיטות 
הגישה המובילה בחקר תרבות הארגו� היא ספקנית יותר , לעומת זאת. והחוקר ערו� ומוכ� ע� כלי� בדוקי�

וצמודה רק מתו� תצפית רצופה . באשר ליכולתה של התיאוריה הארגונית לספק את המשתני� הידועי�
לומד החוקר להכיר את תרבות הארגו� ואת יתרונותיה ומגבלותיה לתפקודו , לאירועי� בארגו� ומעורבות אישית

 . של הארגו�
גישת האקלי� הארגוני מניחה את קיומה של היכולת לבודד גורמי� ארגוניי� ולקבוע באורח הגיוני ושיטתי יחסי 

הגישה של תרבות הארגו� מטילה ספק ביכולתנו ,  לעומת זאת.סיבה ומסובב בי� הגורמי� המבודדי� הספורי�
הניתוח התרבותי הוא ג� פרודוקסלי וג� מבוסס על . לפרק תופעות ארגוניות מורכבות ולבודד גורמי� משפיעי�

 .ג� מאיר תהליכי שינוי מפליגי� וג� מצביע על שיווי משקל ויציבות בסביבה סוערת, ההיגיו� הפשוט
 

 :קטיביות ארגונית תרבות ארגו� ואפ
 

שאפשר להציבו מול גורמי השפעה אחרי� המשפיעי� על , תרבות הארגו� איננה דפוס קבוע ומוגדר היטב
, "ממשי"לעול� זה אי� קיו� אובייקטיבי . וזו תמציתה, היא מייצגת עול� של משמעויות וסמלי�. האפקטיביות

המתבונ� מ� החו! מנסה לפרש את המשמעות . גו�אלא יש לו משמעות סובייקטיבית עבור אלו המשתייכי� לאר
והמשמעויות שה� מייחסי� , האופ� שבו יחידי� וקבוצות מפרשי� את הארגו�. הגלומה ביחסי� בארגו�

ובי� שהיא , בי� שהשפעה זאת מודעת ומתוכננת, משפיעי� על ההתנהגות הארגונית בכל הרמות, להתרחשויות בו
    .י� לב לחשיבותהעד שאי� שמ, מובנת מאליה ושגורה


